
Een eeuw wetenschaps- en universiteits geschiedenis





‘Wonderen zijn verricht 
door de geestdrift 
van de stichters’

 

Impressies van een eeuw wetenschaps- en 
universiteits geschiedenis in de Lage Landen

samengesteld en geredigeerd door 
David Baneke & Huib Zuidervaart

Tekstredactie: Astrid Fintelman

Dubbelnummer van Studium ter gelegenheid 
van 100 jaar Genootschap ‘Gewina’  

Den Haag  2013



THEMANUMMER VAN: 

Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis | Revue d’Histoire 
des Sciences et des Universités 6:3-4 (2013) 

Een uitgave van Gewina, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en 
Universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences 
et des Universités’, in samenwerking met het Huygens ING, een Instituut van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 

Deze uitgave kwam tot stand mede dankzij financiële bijdragen van het Descartes 
Centre te Utrecht, de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem en 
de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

De titel van dit gedenkboek is ontleend aan een opmerking van Maria Rooseboom 
in: B.P.M. Schulte (red.), Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, 
wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland, 1913-1963 (Genootschap Gewina 
1963), 104.

Illustratie omslag: Groepsfoto gemaakt tijdens een bijeenkomst te Zutphen van de 
Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde (1925).  

Omslagontwerp: Ilja Nieuwland 

ISSN 1876-9055
ISBN 978-90-804046-2-5



INHOUDSOPGAVE 

TEN GELEIDE 

David Baneke & Huib Zuidervaart (red.) ……………………………… 129

VOORWOORD

Leen Dorsman, voorzitter Gewina …………………………………… 131

I. Algemeen deel

HONDERD JAAR GEWINA IN HET WETENSCHAPSHISTORISCHE 
LANDSCHAP: DE ROL VAN EEN GENOOTSCHAP

David Baneke …………………………………………………………… 132

VERSNIPPERING OF DIVERSITEIT? DE BELGISCHE WETENSCHAPS-
GESCHIEDENIS NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

Geert Vanpaemel ……………………………………………………… 149

VORMING, REFLECTIE EN ACTIVISME.
OVER HET RIJKE VELD VAN DE MEDISCHE GESCHIEDENIS IN 
NEDERLAND

Frank Huisman ………………………………………………………… 159

TUSSEN TANNERY EN KLEIN: EEN HISTORIOGRAFIE 
VAN WISKUNDE IN BELGIË EN NEDERLAND

Danny Beckers & Gerard Alberts  ……………………………………… 173

HONDERD JAAR WETENSCHAPSGESCHIEDENIS IN NEDERLAND.
EEN PERSOONLIJK GETINTE SCHETS

Floris Cohen …………………………………………………………… 187

HONDERD JAAR UNIVERSITEITSGESCHIEDENIS IN NEDERLAND

Willem Frijhoff ………………………………………………………… 197



UNIVERSITEITSMUSEA: ‘FULL CIRCLE’, OFWEL WAT IS ER 
VERANDERD?

Rolf ter Sluis & Ilja Nieuwland ………………………………………… 207 

MUSEUM BOERHAAVE EN HET PRIMAAT VAN DE COLLECTIE
Dirk van Delft …………………………………………………………… 215

II.  Portretschetsen van een willekeurige selectie wetenschapshistorici uit de Lage 
Landen

HENRI BOSMANS (S.J. 1852-1928): 
GRONDLEGGER VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WISKUNDE 
IN BELGIË

Albrecht Heeffer ………………………………………………………… 224

EVERT CORNELIS VAN LEERSUM (1862-1938): 
PIONIER VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDE

Pim Huijnen …………………………………………………………… 228

JAN GERARD DE LINT (1867-1936): MEDISCHE GESCHIEDENIS 
VOOR IEDEREEN

Mieneke Te Hennepe …………………………………………………… 232

ERNST COHEN (1869-1944): CHEMICUS, BESTUURDER, 
GESCHIEDSCHRIJVER 

Leen Dorsman ………………………………………………………… 237

DIRK SCHOUTE (1873-1963), CHIRURG, GEDREVEN 
ORGANISATOR, MEDISCH-HISTORISCH ONDERZOEKER EN 
ONTVANGER VAN GEWINA’S EERSTE EREPENNING

Huib Zuidervaart ……………………………………………………… 241

FRIEDRICH WILHELM TOBIAS HUNGER (1874-1952): 
BIOGRAAF VAN BOTANISCHE HELDEN EN ANTI-VADERLANDER

Esther van Gelder ……………………………………………………… 246



MARTINUS  ANTONIE VAN ANDEL (1878-1941)  EN DE 
VOLKSGENEESKUNDE: ‘LOST IN TRANSLATION’? 

Stephen Snelders ………………………………………………………… 251

CORNELIS DE WAARD (1879-1963): EEN ONVERMOEIBAAR 
BRONNENONDERZOEKER

Huib Zuidervaart ……………………………………………………… 255

GEORGE SARTON (1884 -1956)

Geert Somsen …………………………………………………………… 259

PIETER H. VAN CITTERT (1889-1959) EN JOHANNA G. VAN 
CITTERT-EYMERS (1903-1988): NATUURKUNDIGEN, 
MUSEOLOGEN EN WETENSCHAPS-HISTORICI AVANT LA 
LETTRE

Jan C. Deiman…………………………………………………………… 263

AAN DE TIJD ONTSTEGEN: E.J. DIJKSTERHUIS (1892-1965) EN 
DE MECHANISERING VAN HET WERELDBEELD

Klaas van Berkel ………………………………………………………… 267

DIRK JAN STRUIK (1894-2000)

Gerard Alberts & Danny Beckers ……………………………………… 271

ROBERT J. FORBES (1900-1973): CHEMICUS-ARCHEOLOOG, 
TECHNIEKHISTORICUS, WETENSCHAPSHISTORICUS

Ernst Homburg ………………………………………………………… 276 

GERRIT ARIE LINDEBOOM (1905-1986)

Mart van Lieburg ……………………………………………………… 282

REIJER HOOYKAAS (1906-1994)

Ab Flipse ………………………………………………………………… 287



FRANS VERDOORN (1906-1984) - BIOHISTORIE

Bert Theunissen ………………………………………………………… 292 

EVERT MARIE BRUINS (1909-1990):  
INTELLIGENT, PRODUCTIEF EN CONTROVERSIEEL

Peter van Emde Boas …………………………………………………… 296

MARIA ROOSEBOOM (1909-1978)

Marian Fournier ………………………………………………………… 300

DIRK ARNOLD WITTOP KONING (1911-2001)

Annette I. Bierman ……………………………………………………… 304

DANIËL DE MOULIN (1919-2002)

Annemarie De Knecht-Van Eekelen …………………………………… 307

‘BEGINNEN IS DE ALLEREERSTE VOORWAARDE OM IETS TE 
VERWEZEN LIJKEN’. PAUL BOCKSTAELE (1920-2009) EN DE 
ACADEMISERING VAN DE WETENSCHAPS GESCHIEDENIS IN 
BELGIË

Geert Vanpaemel ……………………………………………………… 311

HARRY SNELDERS (*1930)

Rienk Vermij …………………………………………………………… 314

CASPER HAKFOORT (1955-1999)

Frans van Lunteren ……………………………………………………… 318

III. Diversen 

BESTUUR EN ONTVANGERS EREPENNING GEWINA 
SINDS 1996  …………………………………………………………… 322

INDEX ………………………………………………………………… 325



Vol. 6, no. 3/4 (2013) 129–130 | ISSN: 1876-9055 | e-ISSN: 2212-7283

URN:NBN:NL:UI:10-1-113906 | Publisher: Gewina, in cooperation with Huygens ING
www.gewina-studium.nl | Content is licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY 3.0)

129

Ten geleide 

Voor u ligt een extra dik dubbelnummer van het tijdschrift Studium: een heus gedenk-
boek is wellicht een betere aanduiding. Daar was ook wel reden toe. Dit najaar bestaat het 
genootschap Gewina honderd jaar. Begonnen als wetenschappelijk onderkomen voor een 
Nederlandse groep historische liefhebbers van geschiedenis van de geneeskunde en de 
natuurwetenschappen, is Gewina uitgegroeid tot een vereniging die zowel liefhebbers als 
professionele beoefenaars van de wetenschapsgeschiedenis in brede zin vertegenwoordigt, 
inclusief de beoefenaars van de geschiedenis van wetenschappelijke instituties zoals univer-
siteiten. Zowel die professionaliseringsslag als de verbreding qua reikwijdte, taal- en grond-
gebied (nu zijn immers Noord- en Zuid-Nederland vertegenwoordigd), verdienen na zo’n 
gedenkwaardige tijd wel enige reflectie. 

Het bestuur van Gewina heeft daarom aan de redactie van het tijdschrift Studium ver-
zocht om ruimte te maken voor een aantal persoonlijk getinte, essayachtige bijdragen over 
de wetenschapsgeschiedenis in de afgelopen eeuw. Zo zijn bijdragen tot stand gekomen 
over de drie terreinen die in de naam GeWiNa zijn vertegenwoordigd: geschiedenis van 
de geneeskunde (Frank Huisman), wiskunde (Danny Beckers & Gerard Alberts), natuur-
wetenschappen (Floris Cohen), en over de universiteitsgeschiedenis die er sinds 2008 bij is 
gekomen (Willem Frijhoff). Verder zijn er essays over een aantal wetenschapshistorische 
instituties: allereerst de geschiedenis van het genootschap zelf in Noord- en Zuid-Nederland 
(door respectievelijk David Baneke en Geert Vanpaemel), en verder de universiteitsmusea 
(Rolf ter Sluis & Ilja Nieuw land) en het Nederlandse rijksmuseum voor de geschiedenis van 
de geneeskunde en de natuurwetenschappen, Museum Boerhaave (Dirk van Delft).

Deze bijdragen zijn aangevuld met een twintigtal korte schetsen van markante figuren 
uit een eeuw wetenschaps geschiedenis in de Lage Landen. Als gevolg van de relatief korte 
tijd van voorbereiding is de keuze van de geportretteerde personen uit het verleden van de 
Nederlands-Belgische wetenschapsgeschiedenis vrij willekeurig geweest. De pragmatische 
reden van de beschikbaarheid van een auteur heeft ook een rol gespeeld. Daarom ontbreken 
er zowel vakgebieden (zoals techniek en farmacie) als personen die u wellicht had kunnen 
verwachten. Overigens is de lijst van auteurs een aardige (maar natuurlijk verre van com-
plete of representatieve) doorsnee van de huidige generatie wetenschapshistorici in de Lage 
Landen. We zijn heel blij dat zoveel mensen hebben willen bijdragen aan deze bundel. 

Er is bewust gekozen om uitsluitend portretten te publiceren van reeds overleden per-
sonen, op één uitzondering na. Het bestuur en de gelegenheidsredactie vonden dat in dit 
overzicht toch zeker plaats ingeruimd moest worden voor een portretschets over het enige 
nog levende erelid van Gewina: Harry Snelders. Als hoogleraar in Amsterdam (VU), Utrecht 
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en Wageningen is hij gedurende drie decennia gezichtsbepalend geweest voor het vakgebied 
van de geschiedenis van de (natuur-)wetenschappen in Nederland. Via zijn onderwijs en 
promovendi heeft hij een voornaam stempel gezet op ons vakgebied. 

Dit alles wordt tenslotte besloten met een aanvulling op de eerder (in 1953 en 1996) gepu-
bliceerde lijsten met bestuursleden en ontvangers van de erepenning van het genootschap 
Gewina.

David Baneke, secretaris Gewina
Huib Zuidervaart, redactiesecretaris Studium 
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Voorwoord 

Honderd jaar Gewina! Een van mijn voorgangers, Ernst Cohen, schreef in zijn memoires: 
“Stelt men de vraag, of ook nu die oude genootschappen nog reden van bestaan hebben, 
dan kan men die, mijns inziens geheel objectief gesproken, geenszins voor alle met een 
volmondig ‘ja’ beantwoorden”. Als “punt van ontmoeting”, zo stelde hij, hadden ze nog wel 
hun nut, maar “de eigenlijke werkzaamheden van die oude verenigingen hebben veelal niet 
veel meer om het lijf ”. Cohens oordeel doet denken aan een al veel oudere klacht, toen 
Jacob Geel in 1837 sprak van “uitgebrande kraters, waar jan en alleman, jong en oud, zonder 
gevaar en op hun gemak kunnen zitten”.

Een uitgebrande krater is Gewina zeker niet, al heeft de tijd wel wat brandsporen nage-
laten. Het historisch overzicht van David Baneke in deze bundel laat zien dat het niet altijd 
even gemakkelijk is geweest om de honderd jaar vol te maken. En om eerlijk te zijn: het is nog 
steeds niet makkelijk. Financieel blijft het steeds weer een kunst om de eindjes aan elkaar te 
knopen. De laatste jaren is het aantal leden langzaam afgekalfd, een van de redenen voor de 
fusie van de organisaties van Nederlandse en Belgische wetenschaps- en universiteitshistorici 
tot één vereniging. Alleen al door de vergrijzing raken we nog steeds leden kwijt. Maar we 
zien gelukkig ook een toename van het aantal jonge leden. Dat betekent dat er toekomst is.

Gewina is een eerbiedwaardige vieille dame geworden, maar tegelijkertijd klaar voor een 
nieuwe levensfase. Het tijdschrift bloeit, er is een scriptieprijs ingesteld, er zijn plannen voor 
uitbreiding van het aantal activiteiten en de symposia en congressen trekken voorlopig nog 
steeds genoeg belangstellenden. Het bestuur zal een steunfonds van de grond proberen te 
krijgen om plotselinge klappen op te vangen. Toen we vorig jaar een enquête rondstuurden 
met de vraag of er leden waren die zich actief wilden inzetten voor het genootschap leverde 
dat een hele lijst met namen op. Dat geeft vertrouwen. En zolang er een vakgebied als het 
onze is dat de moeite waard is zal er behoefte zijn aan een vereniging die daarvan de belangen 
behartigt.

Voor u ligt één van die initiatieven die in dit jubileumjaar van de grond gekomen zijn: 
een bundel met portretten die samen een tableau de la troupe vormen van honderd jaar 
Nederlands-Belgische wetenschapsgeschiedenis. Die verzameling laat zien dat Nederland 
en België een levendige beoefening hebben gekend van deze tak van wetenschap en dat wij 
niet alleen Sarton en Dijksterhuis hebben gehad, maar dat het veld veel breder was en is.

Op naar het tweehonderdjarig jubileum!

LEEN DORSMAN
Voorzitter Gewina
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De rol van een genootschap. 
Honderd jaar Gewina in het 
wetenschapshistorische landschap

DAVID BANEKE*

In eerdere jubileumboeken is al over de geschiedenis van Gewina geschreven, maar de laat-
ste keer was vijftig jaar geleden. Sindsdien is er veel veranderd. In de afgelopen jaren was er 
vaak discussie over wat Gewina nu eigenlijk is, of zou moeten zijn. Is het een genootschap 
met een tijdschrift of een tijdschrift met een genootschap? Is het een professionele vakver-
eniging of toch vooral een sociaal gezelschap van mensen met een gedeelde interesse? En 
hoe gedeeld is die interesse eigenlijk als je bijvoorbeeld medisch historici naast historici van 
de wiskunde of de sociale wetenschappen zet? Deze discussies zijn urgenter geworden met 
de professionalisering van de academische wetenschapsgeschiedenis vanaf de jaren zeven-
tig en tachtig. De verhouding tussen medici en de rest is echter al sinds de oprichting een 
gevoelig punt. 

Intussen is de basis van Gewina constant gebleven. Er is al die jaren een vrijwel ononder-
broken serie halfjaarlijkse vergaderingen geweest, en Gewina heeft vele publicatiereeksen 
geïnitieerd of ondersteund. Die activiteiten hebben mensen met uiteenlopende achtergron-
den bijeen gebracht tot een herkenbare ‘wetenschapshistorische’ gemeenschap, hoezeer ook 
verdeeld in subspecialisaties. 

De oprichting, 1913–1919
Op 5 juni 1913 kwamen 24 heren (sic) bijeen in restaurant ‘In den Vergulden Turk’ te 
Leiden. Ze waren uitgenodigd door Evert Cornelis van Leersum en Johan Adriaan Voll-
graff, die wilden peilen of er belangstelling was voor een ‘Vereeniging tot Beoefening van 
Geschiedenis der Genees- en Natuurkunde’. Hun oproep kwam niet uit de lucht vallen. 
Het onderwerp paste bij de belangrijke rol die vaderlandse helden als Christiaan Huygens 
en Herman Boerhaave speelden in het Nederlandse nationalisme van die tijd. Zij hadden 
laten zien waarin een klein land groot kon zijn, net als Hendrik Antoon Lorentz, Johan-
nes D. van der Waals en Hugo de Vries dat in de eigen tijd deden. Bovendien werden er in 

* VU Amsterdam. E-mail: baneke@strw.leidenuniv.nl. Met dank aan onder anderen: Ayolt Brongers, Floris 
Cohen, Leen Dorsman, Frank Huisman, Mart van Lieburg, Harry Snelders, Bert Theunissen, Lodewijk Palm en 
Huib Zuidervaart.

3. Baneke.indd   132 10/29/2013   7:05:48 PM



De rol van een genootschap

133

deze periode talloze nieuwe verenigingen en genootschappen opgericht. Achteraf lijkt de 
oprichting van een organisatie voor wetenschapsgeschiedenis in die tijd eigenlijk onver-
mijdelijk. 

Er waren al eerdere initiatieven geweest, vooral op medisch-historisch gebied. In 1907 
had Van Leersum een grote historische tentoonstelling georganiseerd voor het Neder-
lands Natuur- en Geneeskundig Congres (NNGC). De NNGC had ook een historische 
commissie. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde sinds enkele jaren 
vertaalde klassiekers uit de geschiedenis van de geneeskunde.1 Bovendien bestond er een 
Vereeniging voor Geschiedenis der Geneeskundige Wetenschappen, onder aanvoering van 
Hector Treub. Tot slot werd in Nederland sinds 1896 een internationaal medisch-historisch 
tijdschrift uitgegeven: Janus, Archives internationales pour l’histoire de la Médecine et la 
Géographie Médicale. 

Als al deze organisaties er al waren, waarom dan nog een vereniging oprichten? Dat vroeg 
de grote natuurkundige Lorentz zich namens de NNGC af tijdens die eerste vergadering. 
Van Leersum en Vollgraff antwoordden diplomatiek dat de genoemde organisaties weinig 
actief waren. Volgens één versie van het verhaal was de ondergang van Treubs vereniging 
zelfs de directe aanleiding voor de bijeenkomst.2 Vollgraff en Van Leersum wilden boven-
dien medische geschiedenis combineren met de geschiedenis van de natuurwetenschappen, 
een nog vrijwel braakliggend terrein (Vollgraffs Huygensuitgave uitgezonderd). 

Na allerlei overleg achter de schermen werd op 28 juni 1913, wederom in ‘In den 
Vergulden Turk’, besloten om inderdaad een nieuwe vereniging op te richten. De medisch-
historische vereniging ging op in de nieuwe organisatie, inclusief haar niet onaanzienlijke 
kasreserve.3 Enkele maanden later kwam de destijds vereiste koninklijke goedkeuring. 
Al gauw meldden zich ongeveer 240 leden, die allemaal ƒ 2,50 inlegden. Daarmee kon 
de vereniging haar zegenrijke werk beginnen. Dat werk bestond in de eerste plaats uit 
het organiseren van vergaderingen. Het was immers de bedoeling om beoefenaars van 
verschillende disciplines samen te brengen. Zoals secretaris Dionijs Burger trots schreef: 
‘Merkwaardig is het, dat, terwijl twee chemici of twee physici elkaar dikwijls niet kun-
nen begrijpen als ze over hun eigen vak spreken, hier personen van verder uiteenliggend 
studiegebied samenkomen’.4 

De vereniging had ook een abstracter doel, dat in moderne termen het beste kan worden 
omschreven als ‘erkenning’ van het belang van wetenschapsgeschiedenis. Deze doelstelling 
werd praktisch ingevuld door het steunen van publicaties en het ‘bevorderen’ van weten-
schapshistorisch onderwijs op de universiteiten. De ambities waren overigens bescheiden: 
het zou mooi zijn als alle toekomstige studenten op ‘niet al te vluchtige’ wijze kennis zou-
den maken met de geschiedenis van hun vak. In die eerste jaren kon de vereniging ook 
financieel bijdragen aan de promotie van wetenschapsgeschiedenis, wellicht uit de erfenis 
van de medisch-historische vereniging. Zo werd er ƒ 200 gereserveerd om twee Leeuwen-
hoekmicroscopen in Nederland te houden. Ook subsidieerde de vereniging verschillende 
publicaties, waaronder het tijdschrift Janus. 

1 Deze reeks verscheen onder de titel Opuscula Selecta Neerlandicorum de Arte Medica.
2 Dat vertelde De Lint bij het derde lustrum in 1928 – zie krantenknipsel in het Gewina-archief in Haarlem.
3 Voor scherpslijpers: de oudste voorloper van Gewina is dus ouder dan honderd jaar. 
4 D. Burger, Gedenkboekje bij het 35-jarig bestaan van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde 

en Natuurwetenschappen (z. pl. 1948) 7.
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De doelgroep van de vereniging bestond uit artsen, wiskundigen en natuurweten schappers. 
Het bleek echter moeilijk het werkterrein in een woord samen te vatten. Uit de opeenvol-
gende verschillende namen van het genootschap blijkt dat dit probleem nooit helemaal is 
opgelost. In de praktijk sprak men meestal kortweg van ‘de vereniging’, of later ‘het genoot-
schap’. Een voorstel om de onhandige lange naam te vervangen door ‘Trias Historica’ werd 
in de ledenvergadering verworpen. Ik weet niet wanneer de afkorting ‘Gewina’ ingeburgerd 
is geraakt. Vanaf 1957 was er een nieuwsbrief die zo heette, maar wellicht werd de naam al 
eerder gebruikt. De afkorting past bij de naam die de vereniging vanaf 1938 had. 

Eerste wetenschap-
pelijke vergadering op 
22 november 1913 te 
Amsterdam

De officiële namen van het genootschap:

1913  [in de convocatie van de oprichtingsvergadering] Vereeniging tot Beoefening van 
Geschiedenis der Genees- en Natuurkunde. 

1913  [bij de oprichting] Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en 
 Wiskunde

1928  Genootschap voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde
1938  Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurweten-

schappen
1972  Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurweten-

schappen en Techniek 
2008  Gewina. Belgisch/Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteits-

geschiedenis / Gewina. Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences 
et des Universités
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Grote ambities, 1919–1940
Zoals zoveel mooie initiatieven kende Gewina een moeizame start. Al snel liep het leden-
aantal aanzienlijk terug en gingen verschillende vergaderingen niet door. Twee artsen, Jan 
Gerard de Lint en Martinus Antonie van Andel, besloten om in te grijpen. Zij organiseerden 
in 1919 een bijeenkomst in hun woonplaats Gorinchem, buiten het bestuur om. Sindsdien is 
er een vrijwel ononderbroken reeks van halfjaarlijkse vergaderingen geweest. 

De Lint werd een van de dominante figuren binnen de vereniging, zij het niet altijd 
onomstreden. Op zijn initiatief werd de Vereeniging in 1928 een Genootschap, wat vooral 
betekende dat er ballotage werd ingevoerd voor nieuwe leden. In de praktijk was de leden-
vergadering ruimhartig; echt exclusief is het genootschap nooit geworden. Toch werd niet 
iedereen toegelaten. De eerste vrouw kon pas in 1939 lid worden. Ook werden er wel eens 
bezwaren geopperd tegen kandidaten die geen wetenschappelijke achtergrond hadden. Een 
Wageningse bibliothecaris werd alleen toegelaten omdat zijn bibliotheek al jaren de publi-
caties van het genootschap ontving. 

De Lints voorstel voor een aparte medisch-historische sectie werd zeer verdeeld ontvan-
gen. In de praktijk waren de medisch georiënteerde leden echter veruit het meest actief in 
de volgende decennia. Zij vormden ook de grote meerderheid van de leden: 94 van de 143 
leden in 1937 waren arts.5 Daarbij kwamen nog de apothekers, tandartsen en veeartsen. De 
onevenredige nadruk op ‘medische quaesties’ was voor medeoprichter Vollgraff reden om 
zich in 1938 uit het bestuur terug te trekken. De rest van het bestuur liet overigens noteren 
zich niet te kunnen vinden in zijn klacht. 

Vooral in de beginperiode werden de vergaderingen vaak gekoppeld aan een herdenking 
van helden als Clusius, Dodonaeus, Jenner of Vesalius. Indrukwekkend was de Boerhaave-
herdenking in 1918, in aanwezigheid van de minister van onderwijs en vele andere notabelen. 
Daarnaast bestonden veel voordrachten uit de presentatie van een bijzonder boek of object. 
Zo vertelde C.E. Daniëls op de eerste vergadering over een bijzondere Turkse vertaling van 
het werk van Boerhaave.

Al snel kregen de vergaderingen een vaste structuur, die tot in de jaren zeventig wei-
nig veranderde. Tweemaal per jaar kwamen de leden op zaterdagavond bijeen voor een 
‘wetenschappelijke vergadering’, bestaande uit enkele lezingen, gevolgd door een ‘gezellig 
samenzijn’. Na een overnachting in een plaatselijk hotel was op zondagochtend de leden-
vergadering. De zondagmiddag werd dan weer besteed aan lezingen, een koffiemaaltijd 
(lunch) en vaak een bezoek aan een museum of tentoonstelling. De vergadering eindigde 
met een gezamenlijke maaltijd of met thee, ‘waarbij aan het woord thee niet te letterlijk de 
hand behoeft te worden gehouden’, aldus burgemeester Egbertus Gaarlandt bij een verga-
dering in Gouda.

Het genootschap was dus in de eerste plaats een sociaal gezelschap van mensen met een 
gedeelde interesse. Maar het moest niet al te frivool worden. Het voorstel om het tienjarig 
bestaan te vieren met een ‘kersenfuif ’ werd bijvoorbeeld verworpen. En het wetenschap-
pelijk gehalte van de lezingen mocht dan variëren, dat betekende niet dat iedereen werd 
toegelaten. Toen Evart van Dieren zich eens meldde voor een lezing over beri-beri, waar-
schuwde Van Andel dat diens lezing vermoedelijk meer polemisch dan historisch zou zijn. 
Van Dieren was een bekende querulant. 

5 F.M.G. de Feyfer, Herinneringen uit de geschiedenis van de vereeniging voor geschiedenis der genees-, natuur- en 
wiskunde (1938), in het Gewina-archief, doos 1.
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Er was een actieve kerngroep van sprekers, onder wie Van Andel, Van Leersum, Vollgraff, en 
Ernst Cohen. Diezelfde namen zien we terug in het bestuur. Maar niet iedereen had zin om zich 
met de organisatie te bemoeien. De bekende chemicus en voormalige Tachtiger Charles van 
Deventer, een frequente spreker, werd meerdere keren gevraagd voor een bestuursfunctie (en 
zelfs een keer in absentia benoemd), maar hij weigerde elke keer. Soms werden er ook sprekers 
van buiten uitgenodigd. Zo sprak Henry P. Heineken in 1932 over het bierbrouwen ten tijde 
van Dodonaeus. Helaas lukte het niet om de grote George Sarton te strikken voor een lezing. 

Het genootschap had in die jaren geen eigen tijdschrift. Medisch-historische bijdragen 
konden worden afgedrukt in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De historische 
stukken uit dat tijdschrift werden van 1920–1965 jaarlijks apart gebundeld als Bijdragen tot 
de Geschiedenis der Geneeskunde. Ambitieuzere lezingen en artikelen vonden hun weg naar 
Janus. Er waren nauwe banden tussen Janus en het genootschap. Voor niet-medische lezin-
gen was er geen voor de hand liggend medium, maar die waren in deze periode ook veel 
zeldzamer. In 1940 werd een samenwerking opgezet met het tijdschrift De Natuur, die ech-
ter slechts één jaar standhield. 

De vergaderingen werden vaak gehouden in plaatsen als Deventer, Hoorn of Dordrecht: 
kleinere steden met een mooi historisch centrum. Een vergadering was immers ook een 

Bijeenkomst te Gorinchem bij het 25-jarig bestaan van het genootschap op 23 oktober 1938. Zittend vlnr: Kroon, 
Maas, Burger, burgemeester Kootstra van Gorinchem, Schoute, Hunger, Schierbeek, Van Andel, De Feyfer, 
Biegel. Staand eerste rij, vlnr: Oderwald, Forbes, Lamers, –, Mevr. Burger, –, Mevr. Van Andel, rest van de 
dames onbekend; Staand tweede rij, vlnr: –, Nuyens, Raven, Van der Klaauw, Mulder, –, –, Wagenaar, –, –, 
Penning, Mej. Van Andel, Van der Hoeven. Staand achterste rij, vlnr: Bolten, Halbertsma, rest onbekend. (Foto 
en tekst: Museum Boerhaave)
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weekendje uit. Veel leden namen dan ook hun partners mee. Bovendien waren kleinere 
steden vaak vereerd met het bezoek van een geleerd gezelschap. De vergaderingen werden 
doorgaans uitgebreid besproken in de lokale pers, en het genootschap werd vaak ontvan-
gen door de burgemeester. Voor het genootschapsbestuur sprak dat volkomen vanzelf. 
Secretaris Dirk Schoute beklaagde zich zelfs eens bij de Commissaris van de Koningin in 
Gelderland omdat de burgemeester van Harderwijk naar zijn smaak niet genoeg meewerkte 
aan de organisatie van een vergadering in zijn stad.

Formeel was het genootschap gevestigd in Leiden, maar Gorinchem was de eigenlijke 
thuishaven. Tussen 1919 en 1973 waren er maar liefst 26 vergaderingen in die stad. Dat begon 
met de prominente rol van drie Gorcummers in het genootschap: De Lint, Van Andel en 
H.J. Lulofs. De burgemeester van Gorinchem, Egbert G. Gaarlandt, raakte zo gecharmeerd 
van Gewina dat hij het genootschap daarna regelmatig ontving. Hij stelde zelfs de raads-
zaal ter beschikking voor de vergaderingen. In 1930 kreeg het genootschap een trouwboekje 
van de stad, ‘met ruimte voor 12 spruiten’.6 Een latere burgemeester, de markante Anthon 
G.A. Ridder van Rappard, zette de traditie voort. Zowel Van Rappard als Gaarlandt werd 
benoemd tot erelid. De stad Gorinchem kreeg in 1953 een erepenning van het genootschap; 
andersom kreeg het genootschap tien jaar later een erepenning van de stad. 

Het genootschap was ook verschillende keren te gast op een universitair laboratorium. 
Dat was mede ingegeven door strategische overwegingen. De doelstelling om universitair 
onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis te bevorderen werd niet vergeten. Daarbij ging 
het in de praktijk vooral om de geneeskunde. Van Leersum had in Leiden historische col-
leges gegeven, en toen hij in 1924 vertrok spande het bestuur zich in om ervoor te zorgen dat 
er een opvolger zou komen. Helaas kwam die er niet. Later is er op verschillende momenten 
sprake van geweest dat het genootschap zelf een bijzondere leerstoel zou instellen, maar ook 
dat is niet doorgegaan. Voorlopig moest de academische wetenschapsgeschiedenis het doen 
met enkele privaatdocenten, onder wie De Lint en Abraham Schierbeek.

Het genootschap wilde zelf een centrum voor wetenschapshistorische kennis worden, bij-
voorbeeld door een bibliotheek op te bouwen. Alle leden werd gevraagd om overdrukken van 
hun publicaties op te sturen. In het begin beheerde Vollgraff de kleine maar groeiende col-
lectie. Dit ging de ambitieuze De Lint echter te langzaam. In 1928 nam hij het initiatief om een 
Instituut voor Geschiedenis van Genees-, Natuur- en Wiskunde op te richten. Het instituut 
was in de eerste plaats bedoeld als kenniscentrum waar docenten en geïnteresseerden terecht 
konden met vragen. Al gauw beheerde De Lint een snelgroeiende bibliotheek, mede dankzij 
subsidie van de overheid. In 1936 werd De Lint als directeur opgevolgd door Friedrich W.T. 
Hunger. Die benoeming was niet onomstreden, omdat Hunger geen medicus was.

In 1938 ging er een brief naar alle hoogleraren geneeskunde en natuurwetenschappen, 
met het aanbod om historische lezingen voor hun studenten te verzorgen. In de volgende 
jaren werden er inderdaad enkele lezingen gegeven door leden van het genootschap. Ze 
werden gecoördineerd door de ‘schakelcommissie’, die zich bezighield met de relatie tussen 
het genootschap en het onderwijs. Schoute was het belangrijkste lid van deze commissie. 

Het ledental schommelde in deze jaren rond de 150, waar men behoorlijk tevreden mee 
was. In 1939 waren het er maar liefst twintig nieuwe leden toegelaten, onder wie voor het 

6 Beschreven in D. Burger (red.), Overzicht van de eerste 25 jaren van de Vereeniging voor Geschiedenis der 
Genees-, Natuur- en Wiskunde, sinds 1928 Genootschap voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde 
(z.pl. 1938).
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eerst acht vrouwen. Nergens stond dat alleen mannen lid mochten worden, maar kennelijk 
had men dat tot dan toe vanzelfsprekend gevonden. Dat het er nu ineens acht waren laat 
zien dat er in elk geval geen gebrek aan kandidaten was. Een van de nieuwe leden was Maria 
(beter bekend als ‘Miesje’) Rooseboom, een medewerkster van het Nederlands Historisch 
Natuurwetenschappelijk Museum, dat in 1928 was opgericht door Claude August Crom-
melin, in samenwerking met – alweer – De Lint. 

Oorlogsjaren, 1940–1946
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette Gewina zijn activiteiten aanvankelijk voort, net als 
de meeste andere verenigingen. Er was zelfs ruimte voor een nieuw initiatief: een tentoon-
stelling van medische en wetenschapshistorische penningen, gebaseerd op de collectie van 
de Haagse sportarts J.H.O. Reijs, in het Haagse gemeentemuseum.7 Toen het museum later 
werd ontruimd keerden de penningen terug naar de bruikleengevers, wat meteen het einde 
betekende van het penningenkabinet. Pogingen om de collectie na de oorlog weer bijeen te 
krijgen liepen op niets uit (Reijs overleed in 1948). 

De vergaderingen gingen door tot het voorjaar van 1944. Ze werden wel versoberd: geen 
diners en geen overnachtingen meer. Echte koffie, of bouillon met een stukje citroen bij 
de lunch, werden in de notulen genoteerd als een ware traktatie. Belangrijker was dat het 
tijdschrift Janus ophield te verschijnen. 

In 1941 werd het voor Joden verboden om lid te zijn van verenigingen als Gewina. Het 
bestuur besloot niets te doen, met als excuus dat het niet kon weten welke leden onder deze 
bepaling vielen. In de bestuursnotulen stond echter ook dat enkele leden zelf al hadden 
opgezegd. Later werd genoteerd dat deze bepaling het genootschap elf leden had gekost. 
Toen andersom in 1944 een ‘ongewenste’ kandidaat werd voorgedragen als nieuw lid, wer-
den alle toelatingen bevroren tot na de oorlog.

7 De penningen werden ondergebracht in de stichting  ‘Scientia Medica et Naturalis in Nummis’.

Het Instituut voor de 
Geschiedenis der Genees-, 
Natuur- en Wiskunde, 
met oprichter J.G. de Lint 
en secretaris J.E. de Kroon 
(Foto ca. 1930)
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Ook op andere manieren deed de oorlog zich voelen. Verschillende leden zaten korte of 
lange tijd gevangen. Onder hen waren prominente figuren die als gijzelaars in St. Michiels-
gestel werden vastgezet. De latere voorzitter Schierbeek verloor zijn huis en – wat hem het 
meeste raakte – zijn bibliotheek bij het bombardement op het Haagse Bezuidenhout. Na de 
oorlog werden boeken voor hem ingezameld. Een andere latere voorzitter, kolonel Pieter 
Scharroo, was op een wel heel bijzondere manier betrokken bij de strijd: hij voerde in mei 
1940 het bevel over de verdediging van Rotterdam. 

De meest pijnlijke kwestie voor het genootschap draaide om Hunger, de penningmeester 
van Gewina en directeur van het Instituut. Tijdens de bezetting kwam het verschillende 
keren tot aanvaringen tussen hem en enkele leden van het genootschap. Hij werd er onder 
meer van beschuldigd zijn goede betrekkingen met het bezettingsregime te hebben gebruikt 
om zijn eigen agenda door te drijven, bijvoorbeeld bij de benoeming van een opvolger voor 
Ernst Cohen, die gedwongen was vertrokken als curator van het Instituut. 

Na de oorlog werden enkele genootschapsleden geroyeerd, maar de ‘kwestie-Hunger’ was 
niet zo eenvoudig. Er kwam een ‘ereraad’, die adviseerde om ook Hunger te royeren. De 
ledenvergadering besloot echter dat hij mocht blijven. Hij vertrok wel als directeur van het 
Instituut. Formeel was de zaak hiermee afgedaan, maar enkele jaren later bleek nog eens 
hoe gevoelig de kwestie lag. Een ogenschijnlijk klein meningsverschil liep zo hoog op dat de 
voormalige voorzitter Schoute zijn erepenning terugstuurde en zijn lidmaatschap opzegde. 

In de eerste naoorlogse vergadering werden tien leden speciaal herdacht. Dat waren zeker 
niet alle leden die tijdens de oorlog waren overleden, maar misschien wel degenen van wie 
bekend was dat hun dood het directe gevolg was van de bezetting of de holocaust. Een van 
hen was Ernst Cohen. Joodse leden die de oorlog wel hadden overleefd werden uitgenodigd 
om weer lid te worden.

Verder op de oude voet, 1946–1977
Na de bevrijding leek het tijd voor vernieuwing in alle hoeken van de samenleving,  
vooral ook op de universiteiten. Dat bood kansen voor wetenschapsgeschiedenis. Aan de 
universiteiten werd volop gesproken over hervormingen waarin algemene intellectuele 
vorming centraal stond. Wetenschapsgeschiedenis werd daarbij soms expliciet genoemd. 
Ook werd het Leidse Historisch Natuurwetenschappelijk Museum een Rijksmuseum (nu 
Boerhaave), een erkenning van het nationale belang van de collectie. Bovendien werd 
Reijer Hooykaas benoemd tot hoogleraar wetenschapsgeschiedenis aan de Amsterdamse 
Vrije Universiteit, terwijl Robert J. Forbes aan de Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam bijzonder hoogleraar techniekgeschiedenis werd. Enkele jaren later werd Eduard  
J. Dijksterhuis benoemd als hoogleraar wetenschapsgeschiedenis in zowel Utrecht als  
Leiden.

Het genootschap was uiteraard blij met alle ontwikkelingen, maar kon er uiteindelijk 
weinig aan bijdragen. De VU-hoogleraar Hooykaas had een gecompliceerde relatie met 
Gewina. Hij was ooit lid geweest, maar hij had bezwaar tegen vergaderen op zondag. Daar-
over werd vaak gediscussieerd, maar steeds won de overweging dat het voor actieve artsen 
onmogelijk was om op zaterdag te vergaderen. Na de oorlog leek het er een paar keer op 
dat Hooykaas toch weer lid zou worden, maar steeds was er een probleem: hij had bezwaar 
tegen een van de andere kandidaatleden, hij wilde niet dat de vergadering over hem zou 
stemmen, of hij hoorde van een voorgenomen gezamenlijke vergadering met een Duitse 
zusterorganisatie (die overigens niet doorging). 
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Van de nieuwbenoemde hoogleraren was Forbes het meest actief bij het genootschap 
betrokken. Hij zorgde er ook voor dat techniekgeschiedenis aandacht kreeg binnen het 
genootschap. Secretaris Burger wees een voorstel om ook filosofie binnen te halen ech-
ter nadrukkelijk af: ‘daar ben ik glad tegen […] laten die philosophen zich onder elkaar 
organiseren!’8

Net als voor de oorlog was er weer sprake van een bijzondere leerstoel in de geschiede-
nis van de geneeskunde vanwege het genootschap, maar ook nu kwam daar niets van. Dat 
kwam mede door gebrek aan geld, maar ook omdat het bestuur beschaamd moest con-
stateren dat er geen geschikte kandidaat was. Pas in de loop van de jaren vijftig werden er 
systematisch medisch-historische colleges gegeven op enkele universiteiten, met name door 
Gerrit A. Lindeboom op de VU. Namens het genootschap ging er in 1959 een brief naar alle 
docenten geneeskunde en natuurwetenschappen, waarin hulp werd aangeboden als ze in 
hun onderwijs aandacht aan de geschiedenis van hun vak wilden besteden.

Het Instituut kwam de oorlog nooit meer te boven. Formeel werd Hunger als directeur 
opgevolgd door Crommelin, de directeur van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen. In de praktijk betekende dit dat de collectie onderdeel werd van 
de museumbibliotheek.9 In 1964 werd het Instituut formeel opgeheven, op aandringen van 
Crommelins opvolgster Rooseboom, die ook jarenlang penningmeester van Gewina was. 

Intussen gingen de vergaderingen door volgens het vooroorlogse stramien. Het ledental 
groeide geleidelijk van ongeveer 160 in 1940 tot bijna 280 in 1965. De penningmeester kon 
tevreden zijn. In 1959 werd het studentlidmaatschap voor ƒ 2,50 ingesteld. In de jaren daarna 
waren er meestal ongeveer tien studentleden. De duur van het studentlidmaatschap werd later 
beperkt tot vijf jaar, omdat sommige leden wel erg lang als student stonden ingeschreven… 

De halfjaarlijkse vergaderingen trokken meestal enkele tientallen leden. Net als voor de 
oorlog was er een vaste kerngroep die de vergaderingen bezocht. Bij het vijftigjarig bestaan 
van Gewina in 1963 was de opkomst groter: er waren meer dan honderd gasten. Vanzelf-
sprekend werd het jubileum in Gorinchem gevierd. Omdat burgemeester Van Rappard ook 
slotvoogd van Loevestein was, kon er op het kasteel worden gedineerd. Bij kaarslicht, want 
het kasteel had geen elektriciteit. 

Een nieuw element in het genootschapsleven na de oorlog waren internationale relaties. 
Geheel volgens de tijdgeest sloot Gewina zich aan bij een internationale organisatie: de 
International Union for the History of Science. In 1950 was het genootschap gastheer van 
het congres van deze organisatie en van de Société Internationale d’Histoire de la Médecine. 
Tegelijk werden ook de banden met de directe buurlanden aangehaald. In 1949 was de Britse 
Newcomen Society te gast in Leiden. 

Er waren uiteraard al eerder banden met België, en enkele Vlamingen behoorden tot de 
vaste bezoekers van de vergaderingen. Die banden werden nu geformaliseerd. Tussen 1954 
en 1998 waren er veertien Beneluxcongressen in Nederland, België, en eenmaal in Luxem-
burg. Vanaf 1959 was er ook een Belgisch wetenschapshistorisch tijdschrift: Scientiarum 
Historia. Een jaar later kwam er bovendien een Vlaamse tegenhanger van het genootschap: 
Zuid-Gewina. In 1962 vierden de twee Gewina’s gezamenlijk de 450ste geboortedag van Mer-
cator. 

8 Burger aan Vollgraff, 2 feb 1950, Gewina archief, doos 1.
9 Bij het huidige Museum Boerhaave is de instituutsbibliotheek nog steeds een afzonderlijk bestanddeel van de 

bibliotheekcollectie.
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In 1957 herrees Janus uit zijn as, nu niet meer als medisch-historisch tijdschrift maar als 
Revue Internationale de l’Histoire des Sciences, de la Médecine, de la Pharmacie et de la Tech-
nique. Net als voor de oorlog was er een grote overlap tussen de redactie en de actieve leden 
van het genootschap. De belangrijkste redacteur werd wiskundehistoricus Evert Bruins. Het 
nieuwe Janus werd echter geen formeel orgaan van het genootschap, zoals verschillende 
keren werd voorgesteld. In plaats daarvan kreeg het genootschap in 1957 voor het eerst een 
eigen nieuwsbrief: ge.wi.na., de eerste keer dat die naam officieel werd gebruikt. De nieuws-
brief verscheen tweemaal per jaar en werd gemaakt door P. van der Star, een medewerker 
van het museum, en Gerhard T. Haneveld.

Het ondersteunen van wetenschapshistorische publicaties was altijd een geliefd middel 
om het vak te promoten. In de jaren vijftig was de financiële situatie zo gunstig dat er regel-
matig subsidies konden worden gegeven, niet zelden aan bundels met wijdlopige Latijnse 
titels. Vanaf 1961 werd het systematisch aangepakt met de reeks Dutch Classics on History of 
Science, in samenwerking met antiquariaat De Graaf. Tot 1975 verschenen er 19 delen. Soms 
was morele steun ook voldoende. Zo ondersteunde het bestuur het voorstel om in Leiden 
een straat te vernoemen naar Gerard van Swieten (1700–1772).

Professionalisering 1977–1990
Ondanks de congressen, publicatiereeksen en andere initiatieven veranderde er in de kern 
weinig in het genootschap van de jaren twintig tot de jaren zeventig. Het Instituut kwam 
en ging, maar de vergaderingen bleven de hoofdzaak. Dat veranderde in het midden van de 
jaren zeventig. 

De veranderingen werden mede ingegeven door het ledenaantal, dat stagneerde rond de 
280. Maar ook de wereld om Gewina heen veranderde. Voorzitter Ayolt Brongers merkte in 
1977 op dat Gewina niet meer vanzelfsprekend de enige vereniging op zijn terrein was. Er 
kwamen aparte netwerken van bijvoorbeeld techniekhistorici of medisch historici, die von-
den dat er te weinig ruimte voor hun interessegebied was binnen het genootschap. Enkele 

Speech door Van Rappard 
tijdens het jubileumdiner 
van Gewina op slot 
Loevestein in 1963. Links 
van hem: secretaris J.G. 
van Cittert-Eymers, rechts 
van hem: voorzitter D.A. 
Wittop Koning
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jaren later kwamen er ook aparte netwerken voor universiteitsgeschiedenis in Nederland 
en België, met tientallen leden en eigen tijdschriften.10 Hoewel er vrij veel overlap was met 
Gewina, zowel inhoudelijk als in het ledenbestand, kwam er voorlopig geen samenwerking. 

Een andere belangrijke ontwikkeling was het ontstaan van een professionele weten-
schapshistorische gemeenschap. Uiteraard waren er eerder al professionals geweest, zoals 
Hooykaas en Dijksterhuis. Zij waren echter vooral eenlingen, die weinig samenwerkten en 
ook weinig promovendi opleidden. Dat veranderde toen Gerrit Lindeboom op de VU en 
Frans Verdoorn en Harry Snelders in Utrecht medewerkers en promovendi om zich heen 
verzamelden, die vaker onderling contact hadden. Ook op andere universiteiten werden 
geleidelijk meer mensen aangesteld.

In 1977 werd Snelders voorzitter van Gewina, niet toevallig tegelijk met zijn benoeming 
als hoogleraar wetenschapsgeschiedenis in Utrecht als opvolger van Hooykaas. Tegelijk 
kwam ook Mart van Lieburg, uit de kring rond Lindeboom, in het bestuur. In de daarop 
volgende jaren veranderde het genootschap ingrijpend. 

De eerste verandering betrof de vergaderingen, waarvan de opzet al een tijdje ter discus-
sie stond. Na een interne discussie en een ledenraadpleging werd besloten om voortaan 
alleen op zaterdag te vergaderen, in plaats van een heel weekend. Dat was ingegeven door 
praktische overwegingen, maar ook om meer academici te trekken. Het nieuwe bestuur 
wilde bijvoorbeeld ook vaker studenten vragen om voordrachten te houden. Met veel min-
der discussie werd de ballotage voor nieuwe leden afgeschaft. 

Een voorstel om in gespecialiseerde secties naast elkaar te vergaderen werd verworpen. 
Dat zou tegen het multidisciplinaire karakter van de vereniging ingaan. Toch bleek het 
steeds moeilijker om alle leden betrokken te houden. Rond deze tijd kwamen er voor het 
eerst klachten dat medisch-historische onderwerpen ondervertegenwoordigd waren, terwijl 
medici nog steeds ongeveer de helft van het aantal leden uitmaakten. Dat verklaart mis-
schien mede de opkomst van aparte netwerken van medisch historici. 

De belangrijkste vernieuwing was het besluit om van de nieuwsbrief ge.wi.na. een echt 
vaktijdschrift te maken. Al eerder was er sprake van geweest om naast samenvattingen van 
de lezingen ook hele artikelen op te nemen. Dat leidde ook weer tot discussie over de rela-
tie tussen Gewina en Janus: waarom een nieuw tijdschrift opzetten als Janus al bestond? 
Deze kwestie speelde bijvoorbeeld in 1972, toen uitgeverij Brill aankondigde Janus te willen 
afstoten. Kon het genootschap het tijdschrift niet overnemen? Dat is er echter nooit van 
gekomen, mede vanwege de moeizame verhouding tussen Janus-redacteur Bruins en het 
Gewinabestuur. 

Het nieuwe tijdschrift werd opgezet door een commissie onder leiding van Van Lieburg. 
In 1978 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis van Geneeskunde, 
Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (TGGNWT), in samenwerking met uitgeverij 
Rodopi. De eerste redactie stond onder leiding van G.T. Haneveld, met Lodewijk Palm als 
redactiesecretaris. De redactie behield zich het recht voor om inzendingen af te wijzen als ze 
de kwaliteit beneden peil vond. Het genootschap had natuurlijk altijd een zekere standaard 
gehanteerd, maar deze wetenschappelijke pretenties waren nieuw. Dat lag in het begin wel 
eens gevoelig. Al snel werd de redactie gesplitst in een kleine kernredactie van vooral jon-
gere leden, en een redactieraad die wat meer op afstand opereerde. Ondanks – of misschien 

10 In 1983 werd Nederlandse werkgroep universiteitsgeschiedenis opgericht, met als tijdschrift Batavia Academica; 
in 1984 volgde de Belgische contactgroep universiteitsgeschiedenis. 
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dankzij – de strengere opzet werd het tijdschrift al snel goed gewaardeerd. Het duurde niet 
lang of het werd de spil waar het genootschap om draaide. 

Anders dan Janus was het tijdschrift Nederlandstalig. Toen Janus rond 1990 definitief 
ter ziele ging, vond het bestuur dat er toch een internationaal medium voor Nederlandse 
wetenschapsgeschiedenis moest zijn. Dat werd Tractrix, een Engelstalig jaarboek. Elke afle-
vering bevatte naast onderzoeksartikelen ook een vertaalde ‘klassieker’. In tegenstelling tot 
eerdere reeksen ging het hierbij niet om wetenschappelijke maar om wetenschapshistorische 
klassiekers: werken van Hooykaas, Dijksterhuis en Forbes. Om financiële redenen kwam er 
echter na vijf jaar alweer een einde aan Tractrix. 

De redactie van Tractrix en TGGNWT werd voor een groot deel gevoerd vanuit de Uni-
versiteit Utrecht. Vooral door het wetenschapshistorisch instituut van Snelders en het 
Biohistorisch Instituut van Frans Verdoorn en zijn opvolger Piet Smit (beide groepen gin-
gen in 1988 samen met grondslagen van de natuurkunde op in een nieuw Instituut voor 
Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen) werd Utrecht het belangrijk-
ste universitaire centrum voor wetenschapsgeschiedenis in Nederland. De Utrechters waren 
ook goed vertegenwoordigd in het bestuur van het genootschap, waarin vanaf 1980 vrijwel 
uitsluitend nog academici zaten. Een andere hofleverancier van bestuurs- en redactieleden 
was de medisch-historische groep op de VU rond Van Lieburg, de opvolger van Linde-
boom. Naast deze traditionele centra kwamen er nieuwe groepen in onder andere Twente 
en Maastricht. 

Omslagen van het mededelingenblad van Ge-wi-na (1960) en van het eerste nummer van het Tijdschrift ‘met 
de lange naam’ (1978)
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Bezinning, 1990–2008 
Met de professionalisering begon ook een voortdurende bezinning op de positie van het 
vak tussen natuurwetenschap (of geneeskunde) en geschiedenis. Voorheen bestond het 
genootschap vrijwel uitsluitend uit mensen met een natuurwetenschappelijke achtergrond 
die waren geïnteresseerd in de achtergronden van hun vak, maar de wetenschapsgeschiede-
nis werd steeds nadrukkelijker historisch. Dat leidde wel eens tot klachten dat de aandacht 
voor de natuurwetenschappelijke of medische vakinhoud daaronder leed. Misschien dat 
daarom het 75-jarig bestaan in 1988 mede werd gevierd met een symposium over de ‘twee 
culturen’. 

Intussen kwamen er nog steeds andere organisaties bij die zich met vergelijkbare onder-
werpen bezighielden, zoals de Stichting Academisch Erfgoed. Voor medisch-historisch 
geïnteresseerden waren er al diverse gespecialiseerde genootschappen. Vanaf eind jaren 
negentig kwamen de medisch-historici ook bijeen op de medisch-historische marktdagen 
van de Stichting Historia Medicinae en later de Domusdagen van de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij voor Geneeskunst (KNMG). Het universiteitshistorische tijdschrift 
Batavia Academica had het moeilijk in de jaren negentig, net als de Belgische Contactgroep 
Universiteitsgeschiedenis. Dat leidde tot de oprichting van de gezamenlijke Belgisch-Neder-
landse Nieuwsbrief Universiteits geschiedenis. 

Nu het universitaire onderwijs min of meer van de grond was gekomen – hoewel nog 
lang niet alle studenten kennismaakten met de geschiedenis van hun vak – richtte de 
onderwijsdiscussie in het genootschap zich steeds meer op het middelbare onderwijs. De 
onderwijshervormingen in de jaren negentig leken kansen te bieden, vooral bij het nieuwe 

Gewinabijeenkomst 1993. Achter de tafel: voorzitter Annemarie de Knecht-van Eekelen. In de rechterhoek, 
prominent op de voorgrond: secretaris Peter de Clercq
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vak ‘algemene natuurwetenschappen’ (ANW). Net als na de oorlog bleek het echter moei-
lijk om de kansen te verzilveren. De beste strategie werd waarschijnlijk toegepast door drie 
Utrechtse masterstudenten die een lespakket maakten.11

Al deze ontwikkelingen stemden tot nadenken. In de bestuursarchieven van de afgelo-
pen decennia zitten veel discussiestukken en verslagen van brainstormsessies over de rol 
en identiteit van Gewina.12 Een belangrijk onderwerp daarbij is de verhouding tussen de 
‘professionele’ leden (met een universitaire aanstelling) en de ‘liefhebbers’, voor wie de 
wetenschappelijke inhoud meestal zwaarder telt dan historiografische debatten. Tegelijk 
was ook de functie van het genootschap minder duidelijk, afgezien natuurlijk van het tijd-
schrift. Voor de academische gemeenschap was de sociale functie van de vergaderingen 
minder urgent, omdat zij elkaar ook bij andere gelegenheden ontmoetten. Afgezien van 
specialistische symposia wordt er bijvoorbeeld sinds 2005 om de twee jaar in Woudschoten 
een congres georganiseerd, onder de vlag van Gewina, voor alle professionele wetenschaps-
historici in de Lage Landen. Dat was een initiatief van Lissa Roberts en Bert Theunissen. 
Promovendi ontmoeten elkaar op de promovendicongressen die vanaf 2007 worden geor-
ganiseerd. 

Tot radicale koerswijzigingen leidden alle discussies echter niet. De vergaderingen wer-
den steeds meer gedomineerd door academische sprekers en studenten, terwijl de selectie 
van artikelen voor het tijdschrift steeds kritischer werd. Opmerkelijk genoeg gaf het leden-
aantal intussen juist geen aanleiding tot zorg. Het aantal groeide sterk, tot boven de 500 
rond de eeuwwisseling, waarna het echter vrij snel weer afnam. Het aantal studentleden 
groeit overigens nog wel.

Net als het genootschap had het tijdschrift een nogal omslachtige naam. Daarom stond 
het in de wandelgangen ook bekend als ‘het groene tijdschrift’ of het ‘tijdschrift met de lange 
naam’. Erg bevredigend was dat niet, en in 1992 werd het tijdschrift dan ook omgedoopt tot 
Gewina, met de oorspronkelijke titel als ondertitel. Deze wijziging ging samen met enkele 
andere veranderingen, waaronder de overstap naar uitgeverij Erasmus Publishing. 

De laatste stap in de professionalisering kwam in 2005, toen Gewina de formele proce-
dures voor ‘peer review’ ging volgen en een internationale redactieraad instelde om aan 
internationale kwaliteitseisen te voldoen. Er waren wel rubrieken voor korte onderzoeks-
mededelingen. In 1996 werd de rubriek ‘Doos van Pandora’ geïntroduceerd, voor korte 
artikelen over archiefvondsten of objecten. Dat was feitelijk het soort bijdrage dat traditio-
neel vaak op Gewinavergaderingen te horen was. 

Na de fusie, 2008-heden
In 2008 fuseerde Gewina met Zuid-Gewina en met de Nederlandse en Belgische netwerken 
voor universiteitsgeschiedenis. De tijdschriften van de verschillende genootschappen gin-
gen op in het nieuwe tijdschrift Studium. De fusie kwam deels voort uit de eerder genoemde 
onzekerheid over de functie van het genootschap, de onzekere financiële vooruitzichten van 
de verschillende organisaties, en natuurlijk de inhoudelijke verwantschap.

Vlak voor de fusie had Gewina ongeveer 370 leden. Na de fusie waren het er ruim 420, maar 
binnen enkele jaren zakte het weer tot beneden de 400. Inhoudelijk waren de gevolgen veel 
groter. Met de fusie kwam de langverwachte samenwerking met universiteitsgeschiedenis 

11 Hendrik Asper, Tiemen Cocquyt, Hieke Huistra, Proeven van Vroeger (2011). 
12 Zie bijvoorbeeld ‘Gewina in de komende jaren’ in Gewina 1999 no. 4, 246–251.
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tot stand. Niet alleen betekende dit dat er veel historici en bibliotheek- en archiefmede-
werkers lid werden; ook werden de geschiedenis van de geestes- en sociale wetenschappen 
erkende onderwerpen binnen het genootschap. De tijd dat kandidaatleden zonder medi-
sche of natuurwetenschappelijke achtergrond met argwaan werden bekeken was definitief 
voorbij. Dat kwam ook tot uiting in de nieuwe statutaire naam, waarin simpelweg sprake 
was van ‘wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis’, zonder verdere specificering. 

Om het nieuwe begin te markeren kreeg het fusietijdschrift de nieuwe titel Studium (een 
neutraal compromis), een opvallende felroze kaft, en jaargang nummer 1.13 Omdat de Belgische 
vereniging voor universiteitsgeschiedenis tweetalig was geweest (Zuid-Gewina was Vlaams), 
werd ook Studium formeel meertalig. Dat werd aangegrepen om voortaan ook Engelstalige 
artikelen toe te laten, iets waar vanuit universitaire kring al langer op werd aangedrongen. 

Sinds 2004 organiseerden de universiteitshistorici Leen Dorsman (later Gewinavoorzit-
ter) en Peter Jan (Péjé) Knegtmans een serie symposia over Universiteit en Maatschappij, 
waarvan de bijdragen werden gepubliceerd in samenwerking met Uitgeverij Verloren. Na de 
fusie werden deze symposia werden voorgezet als najaarsvergadering van Gewina. 

Rond de fusie speelden er nog twee ontwikkelingen. De eerste was de opheffing van 
de Stichting Janus, het laatste overblijfsel van het ooit eminente tijdschrift. De financiële 
reserve werd overgedragen aan Gewina. Dat kon het genootschap goed gebruiken, want 
geen van de fusiegenootschappen had veel geld ingebracht, terwijl Gewina zelf te kampen 
had met grote achterstanden in de contributies. De beloofde geschiedenis van Janus moet 
nog geschreven worden, maar het tijdschrift wordt vanaf dit jaar (2013) wel compleet gedi-
gitaliseerd, in samenwerking met uitgeverij Brill. 

De tweede ontwikkeling was een overeenkomst met het Huygens Instituut in Den Haag, 
een instituut van de Koninklijke Academie van Wetenschappen dat zich onder leiding van 
Henk Wals steeds meer met wetenschapsgeschiedenis ging bezighouden. In 2007 nam 
Huib Zuidervaart het redactiesecretariaat over als betaald onderdeel van zijn betrekking. 
In 2010 werd de samenwerking met Erasmus Publishing opgezegd; voortaan werd de hele 
uitgave van het tijdschrift verzorgd door het Huygens Instituut, dat ook de website van 
Gewina beheerde. Het instituut werd daarmee de nieuwe gastheer voor het genootschap. 
De banden met Utrecht, waar in 2007 door Wijnand Mijnhardt het Descartes Centre voor 
wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie werd opgericht en waar ook een master-
opleiding wetenschapsgeschiedenis werd opgezet, bleven echter nauw.

 Het Huygens Instituut verzorgt sinds 2008 ook het Digitaal Wetenschapshistorisch Cen-
trum (DWC), dat grotendeels is opgezet door Ilja Nieuwland. Het DWC vervulde feitelijk 
de rol die ooit door het Instituut voor Geschiedenis van Genees-, Natuur- en Wiskunde was 
geambieerd. Een onderdeel daarvan is het ontsluiten van wetenschapshistorische bronnen 
en literatuur, waaronder de volledige inhoud van Studium en de voorgaande publicaties van 
de fusiegenootschappen.14 Deze overstap naar ‘open access’ werd mogelijk door een subsidie 
van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het tijdschrift is nu onbetwist het zwaartepunt van de vereniging geworden. Zijn rol is 
met de toenemende professionalisering wel iets veranderd. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld 

13 De naam ‘Gewina’ werd dus voor het eerst in de statuten opgenomen op hetzelfde moment dat hij werd 
geschrapt als naam voor het tijdschrift. 

14 Naast Studium zijn ook TGGNWT, Gewina, Tractrix, Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis en Scientiarum 
 Historia volledig online beschikbaar. Het ligt in de bedoeling om Janus binnenkort te digitaliseren.

3. Baneke.indd   146 10/29/2013   7:05:57 PM



De rol van een genootschap

147

vaak het medium voor de eerste wetenschappelijke publicatie van promovendi. Vooral de 
themanummers, die vaak door externe redacteurs werden samengesteld naar aanleiding 
van een symposium, werden vaak goed ontvangen. Aan kopij is geen gebrek, en volgens de 
laatste ledenenquête wordt het tijdschrift goed gewaardeerd. 

De rol van Gewina
Gewina werd opgericht om mensen met belangstelling voor wetenschapsgeschiedenis  bijeen 
te brengen en om het vak te promoten. Honderd jaar later is er een wetenschapshistorische 
gemeenschap ontstaan. Op veel plekken wordt professioneel aan wetenschapsgeschiedenis 
gedaan, terwijl ook veel niet-professionals serieus onderzoek doen. Niveau en perspectief 
mogen dan verschillen, het vak is een erkende discipline geworden. Het is moeilijk aan te 
wijzen welke rol het genootschap precies heeft gespeeld in deze ontwikkeling, maar waar-
schijnlijk heeft de lange reeks bijeenkomsten bijgedragen aan het verenigen van een op 
zichzelf nogal verbrokkeld vakgebied.

Die verbrokkeling was vanaf het eerste begin zichtbaar. Van Leersum en Vollgraff 
hadden de ambitie om historici van de geneeskunde en van de natuurwetenschappen 
te verenigen, maar de twee bloedgroepen zijn altijd duidelijk aanwezig gebleven. Of mis-
schien moeten we zeggen: de historici van de geneeskunde en de rest, want terwijl de 
medisch historici traditioneel goed georganiseerd waren en hun eigen tijdschriften had-
den, had de andere groep een minder duidelijke identiteit. Dat is pas in de afgelopen jaren 
aan het veranderen.

Tegenwoordig is de grootste kloof misschien tussen onderzoekers voor wie de medische 
en natuurwetenschappelijke vakinhoud centraal staat aan de ene kant, en meer op de soci-
ale- en geesteswetenschappen georiënteerde onderzoekers aan de andere kant. Die kloof 
valt voor een deel samen met de voorgaande, omdat medische geschiedenis traditioneel 
vooral door medici wordt bedreven. Hij valt ook grotendeels (maar niet totaal) samen 
met de tegenstelling tussen academische wetenschapshistorici en de andere groep, die vaak 
‘amateurs’ of ‘liefhebbers’ worden genoemd en die bestaat uit een wijd spectrum van onder-
zoekers, van wie sommigen op zeer grondige manier met het vak bezig zijn. 

Mede vanwege deze tegenstellingen is Gewina al lang niet meer de enige, of zelfs de belang-
rijkste, organisatie op haar terrein. Er is een ingewikkelde infrastructuur, met als belangrijke 
onderdelen naast het genootschap onder andere Museum Boerhaave, het Descartes Centre, 
het Huygens Instituut, de Stichting Academisch Erfgoed, en de medisch-historische vereni-
gingen die zijn aangesloten bij het DOMUS-overleg. De eerste drie genoemde instituten 
zullen vanaf volgend jaar gezamenlijk het internationale toptijdschrift Isis herbergen.

In de loop van zijn bestaan zijn er veel suggesties gedaan hoe Gewina de wetenschaps-
geschiedenis kon bevorderen. Sommige daarvan waren een kort leven beschoren. Andere, 
zoals de Beneluxcongressen en verschillende publicatiereeksen, bleven langer bestaan. Die 
wisselvalligheid illustreert hoezeer een vereniging als Gewina afhankelijk is van individuele 
figuren als Van Leersum, Van Andel, De Lint, Schoute, Snelders en Van Lieburg.

De oprichting van een eigen tijdschrift was ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis 
sinds de oprichting van het genootschap. Hoewel de hoeveelheid en kwaliteit van de kopij 
nog wel eens verschilde, is het tijdschrift in zijn opeenvolgende incarnaties een belangrijk 
platform voor Nederlandse wetenschapsgeschiedenis geworden. 

Voor de oude ambitie om wetenschapshistorisch onderwijs te promoten geldt hetzelfde 
als voor het gemeenschapsgevoel: de situatie is duidelijk beter dan honderd jaar geleden, 
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maar de bijdrage van Gewina daarin is niet duidelijk. Een formele rol heeft het genootschap 
in ieder geval niet gespeeld, ondanks verschillende pogingen. Maar wie weet welke rol infor-
mele contacten, opgedaan tijdens Gewinabijeenkomsten, hebben gespeeld? We moeten de 
sociale functie van het genootschap, waar het in 1913 allemaal mee begon, niet onderschat-
ten.

Belangrijkste bronnen:
–  Gewina Archief, Noord-Hollands Archief, Haarlem, toegangsnummer 232. 
–  D. Burger (red.), Overzicht van de eerste 25 jaren van de Vereeniging voor Geschiedenis 

der Genees-, Natuur- en Wiskunde, sinds 1928 Genootschap voor Geschiedenis der Genees-, 
Natuur- en Wiskunde (1938).

–  D. Burger (red.), Gedenkboekje bij het 35-jarig bestaan van het Genootschap voor Geschie-
denis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen (1948).

–  B.P.M. Schulte (red.), Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wis-
kunde en natuurwetenschappen in Nederland, 1913–1963 (1963). 

–  B. Theunissen, ‘Journals of the History of Science in the Nether lands’, in: M. Beretta e.a. 
(reds.), Journals and History of Science (Florence 1998) 197–210.

–  W. Frijhoff, ‘25 jaar Werkgroep Universiteitsgeschiedenis (1983–2007)’, Nieuwsbrief Univer-
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Versnippering of diversiteit? De Belgische 
wetenschaps geschiedenis na de Tweede 
Wereldoorlog

GEERT VANPAEMEL*

In 1968 verscheen het vijftiende en laatste deel van Osiris, de wetenschapshistorische reeks 
die door George Sarton (1884–1956) in 1936 was opgestart als aanvulling bij het eveneens 
door hem opgerichte tijdschrift Isis. Sarton was lange tijd hoofdredacteur en eigenaar van 
beide tijdschriften, maar na de Tweede Wereldoorlog liet hij het werk steeds meer over aan 
anderen. Isis werd overgenomen door de History of Science Society, terwijl Osiris in han-
den kwam van Belgische wetenschapshistorici. Adolphe Rome (1889–1971) en Joseph Moge-
net (1913–1980), beiden gespecialiseerd in de geschiedenis van de wiskunde in de Oudheid, 
voerden de redactie vanuit het Pauscollege te Leuven, bijgestaan door hun collega’s Albert 
Lejeune, Georges Lemaître, Armand Louis, Charles Manneback, Maurice Michaux, Gaston 
Polspoel en Franz Sondervorst. 

Het verdwijnen van Osiris was de laatste stap in de decennia lange invloed van Sarton 
op de Belgische wetenschapsgeschiedenis. De omvang en aard van deze invloed is nog niet 
ten volle onderzocht. Na zijn vertrek naar de Verenigde Staten bij het uitbreken van WO I, 
onderhield Sarton nog heel regelmatige contacten met zijn Belgische vrienden en collega’s. 
Verschillende Belgische auteurs publiceerden in Isis en stuurden Sarton nieuw verschenen 
boeken en inlichtingen over de gebeurtenissen in België. Het zesde volume van Osiris (1939) 
was opgedragen aan zijn Gentse leermeester Joseph Bidez (1867–1945), het achtste (1948) 
aan de Antwerpse ingenieur Paul Ver Eecke (1867–1959), bekend als vertaler van Griekse 
mathematische werken. Zijn beslissing om Osiris aan de Leuvense filologen over te dragen 
was een weloverwogen keuze, zij het dat ook het feit dat Osiris in Brugge werd uitgege-
ven meespeelde in zijn voorkeur voor een Belgische redactie. Toch is de verhouding van 
Sarton met de Belgische wetenschapshistorici niet eenvoudig te bepalen. Zijn relatie met 
de universiteit van Gent vormt nog steeds onderwerp van discussie onder historici.1 En er 

* K.U. Leuven. E-mail: geert.vanpaemel@wet.kuleuven.be
1 Marc De Mey, ‘Sarton’s Earliest Ambitions at the University of Ghent’, Isis 75 (1984) 39–45; Christophe Verbrug-

gen and Lewis Pyenson, ‘Elements of the Modernist Creed in Henri Pirenne and George Sarton’, History of 
Science 49 (2011) 377–394.
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zijn opmerkelijk weinig directe sporen van enig contact tussen Sarton en de meest actieve 
Belgische wetenschapshistoricus uit die tijd, Jean Pelseneer (1903–1985). Alleszins is de Bel-
gische wetenschapsgeschiedenis in de periode 1930–1960 nauwelijks te beschrijven zonder 
de figuur van Sarton daarin te betrekken.

Tijdens de jaren zestig veranderde de Belgische wetenschapsgeschiedenis echter gron-
dig van uitzicht. Dit was gedeeltelijk het gevolg van de communautarisering van het land, 
waardoor nationale samenwerkingsverbanden steeds moeilijker werden. Ook lukte het niet 
om de wetenschapsgeschiedenis een eigen plaats te geven binnen de academische wereld. 
Het hele veld raakte versnipperd in een groot aantal organisaties en verenigingen die elk 
op zich nauwelijks levensvatbaar waren. Eigenlijk is de Belgische wetenschapsgeschiedenis 
anno 2013 volgens sommigen nog steeds op zoek naar een solide onderbouw binnen of bui-
ten de universitaire wereld. In deze korte bijdrage willen we de moeizame geschiedenis van 
de discipline schetsen aan de hand van enkele verenigingen, in het bijzonder het Comité 
belge d’histoire des sciences, het Zuidnederlands Genootschap voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen en het Nationaal Comité voor Logica, 
Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen. 

Het ontstaan van een discipline
Het Comité belge d’histoire des sciences werd officieel opgericht op 10 juni 1933 tijdens een 
plechtige zitting op het Paleis der Academiën in Brussel. De aanleiding tot de oprichting 
was de oproep van de Académie Internationale d’Histoire des Sciences om in elk land nati-
onale groepen te vormen die het werk van de Académie konden ondersteunen en de lokale 
wetenschapshistorici in contact brengen met het internationale netwerk dat de Académie 
gestaag uitbouwde. Het Belgische comité bestond uit 37 leden (statutair werd het maximum 
op 40 vastgelegd), waarvan de meerderheid ook lid was van de Koninklijke Academie van 
België. Als voorzitter werd Joseph Bidez aangesteld, zelf sedert 1930 corresponderend lid van 
de Académie Internationale. Auguste Lameere (1865–1942), die vooral over evolutieleer en 
darwinisme had gepubliceerd, werd ondervoorzitter, Ver Eecke en Rome bestuursleden, en 
Jean Pelseneer secretaris-penningmeester. Het bestuur werd om de vijf jaar vernieuwd. In 
1938 werd Lameere voorzitter, Ver Eecke ondervoorzitter, Armand Delatte (1886–1964) en 
Georges Deboucq (1880–1958) bestuursleden. Pelseneer bleef tot 1955 secretaris-penning-
meester.2 

Het Comité belge was heel actief. Tijdens het academiejaar 1933–1934 werden zes weten-
schappelijke lezingen gehouden. Rome besprak recente publicaties over de wetenschappen 
in de Oudheid. Delatte stelde de bijna voltooide catalogus van alchemistische geschriften 
onder leiding van Bidez voor. Ver Eecke sprak over de mineralogie bij Theophrastus. Mar-
cel Dehalu onderzocht de zeestromingen in de straat van Euripus zoals weergegeven bij 
Aristoteles en Eratosthenes. De gerenommeerde Franse historica Hélène Metzger hield ten 
slotte op uitnodiging een lezing over de filosofie van Jan Baptist van Helmont. Ook de vol-
gende jaren werden telkens vier bijeenkomsten gehouden met wetenschappelijke lezingen, 
waarop ook niet-leden en buitenlandse gasten het woord voerden. In 1935 was het Comité 
heel nadrukkelijk aanwezig op het tweede nationale wetenschapscongres (het eerste was in 
1930 georganiseerd ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Belgische onafhankelijkheid). 

2 De gegevens over het Comité belge werden gehaald uit de jaarrapporten die verschenen in het Revue belge de 
philologie et d’histoire.
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Het organiseerde een speciale sectie over wetenschapsgeschiedenis met 19 mededelingen, 
waarvan 9 door leden van het Comité.

Ondertussen ondernam het Comité ook acties om de wetenschapsgeschiedenis onder de 
aandacht te brengen van politici en universiteitsrectoren. Na grondige beraadslaging werd 
een memorandum opgesteld waarin gepleit werd voor de oprichting van een extra-uni-
versitair Nationaal Instituut, verbonden aan de nieuwe koninklijke Albertina-bibliotheek. 
Bij de rectoren werd gepleit voor meer onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis. Sedert de 
wet op de academische graden van 1929 werd elke titularis wel verondersteld iets over de 
geschiedenis van zijn vak te vertellen, maar daardoor waren de gespecialiseerde cursussen 
over de wetenschapsgeschiedenis weggevallen. Op die manier was het natuurlijk onmoge-
lijk om historische methode en interdisciplinair perspectief aan de studenten mee te geven.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef het Comité belge de enige organisatie in België 
die zich expliciet met de wetenschapsgeschiedenis inliet. Het initiatief moet een succes 
genoemd worden. Het Comité was stevig verankerd in de Koninklijke Academie, in de Aca-
démie Internationale, en via diverse kanalen met de redacties van tijdschriften als Archeion, 
Isis, Antiquité classique, Revue belge de philologie et d’histoire, Revue d’histoire des sciences et 
de leurs applications, Ciel et Terre enz. waarin de mededelingen werden gepubliceerd. Op een 
bepaald moment werd overwogen om zelf boeken uit te geven maar het voorstel om het 
Journaal van Beeckman te publiceren moest uiteindelijk worden afgevoerd om financiële 
redenen. Het wijst er wel op dat het Comité een gezonde financiële basis had. 

De meeste aandacht ging naar de wetenschappen in de Oudheid, hoewel ook andere 
onderwerpen werden besproken. De antieke wetenschap genoot uiteraard de steun van 
tenoren als Bidez, Rome en Ver Eecke, waarbij het niet onbelangrijk is op te merken dat 
deze filologische studies over een sterke universitaire ruggensteun beschikten. De schaarse 
studies over meer recente tijdsperiodes waren overwegend van de hand van Pelseneer, die in 
zijn cursus aan de Université libre de Bruxelles zowel de geschiedenis van het atoommodel 
van Bohr doceerde als het ontstaan van het wetenschappelijk denken bij pre-hellenistische 
beschavingen.

Tijdens de oorlog werden de activiteiten van het Comité onderbroken. Verschillende leden 
werkten mee aan de biografieën die tijdens de oorlogsjaren verschenen in de ‘Collection 
Nationale’, o.a. Pelseneer over Zenobe Gramme, Eugène Dupréel over Adolphe Quetelet, 
en Gaston Leboucq over Andreas Vesalius. In 1946 nam het Comité een nieuwe start met 
Paul Ver Eecke als voorzitter. De grootste vernieuwing was de publicatie van de Notes bibli-
ographiques over Belgische bijdragen tot de wetenschapsgeschiedenis. Daarnaast meldden 
zich een aantal historici, die een belangrijke rol zouden spelen in de volgende jaren: Mar-
cel Florkin (1900–1979), Frans Jonckheere3 (1903–1956), Louis Dufour (1909–1985), Antoon 
De Smet (1909–1997), Albert Lejeune (1916–1988), en Joseph Mogenet. Hoewel de naoor-
logse jaren gewoon een voortzetting leken van de periode vóór de oorlog, bleken snel een 
aantal dingen niet meer zo gemakkelijk te lopen. Meest opmerkelijk is het aftreden van 
Jean Pelseneer in 1955 als secretaris-penningmeester. Een duidelijke reden is hiervoor niet 
te vinden. Leon Elaut (1897–1978), over wie later meer, schreef in zijn memoires dat Pelse-
neer ‘door zijn eigen milieu met algemene stemmen [was] uitgerangeerd’, maar of dit een 
getrouwe weergave is van de gebeurtenissen in het Comité valt te betwijfelen. Elaut noemde 

3 Bij zijn overlijden liet Frans Jonckheere een geldsom na voor de instelling van een prijs voor wetenschapsge-
schiedenis. Het Comité belge werd met de toekenning van die prijs belast. 
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Pelseneer een ‘raar man’ maar ook een ‘zachtzinnig mens’.4 Alleszins blijft het Comité onder 
de volgende voorzitters (Rome, Florkin en Mogenet) een vooraanstaande speler in de Bel-
gische wetenschapsgeschiedenis en de belangrijkste link met het netwerk van de Académie 
Internationale. In 1954 organiseerde het Comité, samen met Gewina, de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux en de Groupe luxembourgeois d’historiens des 
sciences, het eerste Benelux-congres voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in Leiden 
en Haarlem. Het Comité zou tenminste tot aan het zevende Beneluxcongres in 1973 als 
(mede-)organisator worden vermeld. Ook werd een oud project van het Comité in 1958 
gerealiseerd door de oprichting van het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen, gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek. Dit Centrum zou vanaf dan de 
redactie van de Bibliografische nota’s op zich nemen.

Vernederlandsing
Op het einde van de jaren zestig was de glorieperiode van het Comité belge nagenoeg voor-
bij. Halleux sprak in 1985 van een ‘somnolence de deux décennies’. Voor de periode tussen 
1975 en 1983 is zelfs de naam van de voorzitter niet bekend. Men kan speculeren over de oor-
zaken van deze achteruitgang. De klassieke filologen, die lange tijd de kern van het Comité 
hadden gevormd, voelden zich minder thuis in de toenemende belangstelling voor recente 
en lokale geschiedenis, en vonden elders kanalen voor de verspreiding van hun wetenschap-
pelijk werk. Heel wat van de stichtende leden van het Comité waren overleden, en de nieuwe 
leden stelden wellicht andere prioriteiten. Misschien verzwakte de band met de Académie 
Internationale, die zelf aan invloed moest inboeten ten opzichte van de International Union 
of History and Philosophy of Science. Op het dertiende International Congress for History 
of Science in Moskou werd België vertegenwoordigd door Jan Gillis (1893–1978), oud-rector 
van de Gentse universiteit en op dat ogenblik voorzitter van het Comité belge, en Paul 
Bockstaele (1920–2009). Mogelijk waren zij nog voorgedragen door het Comité, maar drie 
jaar later werd door beide Academiën (Vlaamse Academie en Académie royale) een Nati-
onaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen ingesteld, dat 
de officiële Belgische vertegenwoordiger werd bij het IUHPS.5 Het Comité belge verloor 
daarmee opnieuw één van haar traditionele opdrachten. Enkel de toekenning van de Prijs 
Jonckheere, ingesteld in 1957, bracht de leden nog bij elkaar.

De aanduiding van Gillis en Bockstaele wijst echter op een andere belangrijke factor. 
Beiden waren Nederlandstalig en uitgesproken ‘Vlaamsvoelend’. Het Comité belge had zich 
voor zover bekend nooit expliciet uitgesproken in taalkwesties, maar in de hechte groep 
wetenschapshistorici waren tot in de jaren vijftig geen Vlamingen terug te vinden.6 Dat 
verhinderde de samenwerking niet met andere Belgische verenigingen of met Nederlandse 
collega’s, maar de indruk bestond wel dat Nederlandstalige bijdragen er niet welkom 
waren. Volgens Leo Vandewiele (1910–2004) lag dit aan de basis van de oprichting van het 

4 Leon Elaut, Mijn memoires. Van Keiberg tot Blandijnberg (Beveren-Nijmegen 1981) 524–526.
5 Het Nationaal Comité zou volgens Vandewiele oorspronkelijk zijn opgericht in 1920 maar over die vroege peri-

ode is niets bekend. Van het Nationaal Comité wordt alleszins nergens melding gemaakt in de rapporten van de 
Académie Internationale. Zie L.J. Vandewiele, ‘Bij het derde decennium van Zuid-GeWiNa’, Scientiarum Historia  
17 (1991) 47–54.

6 Het vermoeden van Fransgezindheid kan in individuele gevallen wel bevestigd worden. De eerste voorzitter van 
het Comité belge, Joseph Bidez, had zich bijvoorbeeld uitdrukkelijk gekant tegen de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit.
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Zuidnederlands Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en 
Natuurwetenschappen (Zuid-GeWiNa):

Het was op 22 oktober 1960, onderweg naar een bijeenkomst van de Kring voor de Geschiedenis van 
de Pharmacie in Benelux in Middelburg, dat Prof. Dr. P. van Oye mij sprak over zijn voornemen een 
Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen op 
te richten, in navolging van het Genootschap GeWiNa in Nederland en om een pendant te hebben 
van het Comité Belge d’Histoire des Sciences, waar naar zijn mening de Vlamingen te weinig aan 
hun trekken kwamen.7

Als tweede aanleiding voor de oprichting van Zuid-GeWiNa8 vermeldde Vandewiele het 
initiatief van Leon Elaut en Piet Boeynaems (1903–1986) om een Nederlandstalig tijd-
schrift voor wetenschapsgeschiedenis op te richten. In 1959 verscheen het eerste nummer 
van Scientiarum Historia onder redactie van Elaut, Boeynaems, Vandewiele, Paul Van Oye 
(1886–1969), Armand Louis (1913–1997) en Raoul Dequeker (1901–1968). Volgens het ope-
ningseditoriaal had Scientiarum Historia ‘de bedoeling […] een zo volledig mogelijk over-
zicht te geven van alles wat zich op het wetenschappelijk historisch gebied in de Benelux-
landen voordoet en mede in het bijzonder op het oorspronkelijk werk van eigen bodem 
de aandacht te vestigen en de nadruk te leggen’.9 De bijdragen werden bij voorkeur in het 
Nederlands aangeleverd, en voor auteurs van wie de moedertaal het Nederlands was, was 
dat zelfs verplicht. Anderstaligen konden wel in het Frans, het Engels of het Duits schrijven.  
Als onderdeel van deze opzet verzorgde Bockstaele in elke aflevering een omvangrijke bibli-
ografie van de geschiedenis van de wetenschappen in de Nederlanden, wat blijkbaar niet als 
overbodig werd gezien naast de sinds 1946 door het Comité belge uitgegeven Bibliografi-
sche Nota’s (op dat ogenblik nog eentalig in het Frans gesteld). Op een zeldzame uitzonde-
ring na werd in Scientiarum Historia nooit melding gemaakt van het Comité.

Zuid-GeWina werd formeel opgericht in 1960, maar de eerste algemene vergadering 
vond plaats op 4 maart 1961 in het Paleis der Academiën. Als voorzitter werd Paul Van Oye 
aangesteld, met Elaut als ondervoorzitter en Vandewiele als secretaris-penningmeester, een 
functie die hij tot 1983 zou vervullen. Het bestuur had hiermee een uitgesproken Vlaams 
karakter en beschouwde de wetenschapsgeschiedenis als een belangrijk instrument in de 
emancipatie van het Vlaamse volk. Hoewel Zuid-GeWiNa geen formele band had met 
Scientiarum Historia, was er een grote personele overlap tussen beide. Alle leden van de 
redactie behoorden tot de 33 stichtende leden van het genootschap en de meeste voordrach-
ten werden achteraf in Scientiarum Historia gepubliceerd. In tegenstelling tot het Comité 
belge bij zijn oprichting, kon Zuid-GeWiNa niet terugvallen op de structurele steun van 
een academie of op een voldoende grote groep van universitaire onderzoekers. De actieve 
kern van het genootschap bleef daardoor beperkt tot een vijftal personen, die in de meeste 
vergaderingen het woord voerden: Elaut, Van Oye, Boeynaems, Bockstaele en Vandewiele. 
Elk jaar werden twee vergaderingen gehouden. Al snel zocht Zuid-GeWiNa toenadering 

7 L.J. Vandewiele, Diorama op de eerste 25 jaren van het Zuidnederlands Genootschap voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. Zuid-GeWiNa 1960–1985 (Gent 1985) 5.

8 De benaming Zuidnederlands verwees naar het geheel van de Zuidelijke Nederlanden, omdat de term ‘België’ 
een te korte geschiedenis dekte. Maar het is wel duidelijk dat in de benaming ook bewust de Groot-Nederlandse 
gedachte meespeelde, waarbij Vlamingen zich op culturele gronden verbonden voelden met Nederland.

9 ‘In Limine’, Scientiarum Historia 1 (1959) 1.
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tot GeWiNa: in 1962 werd GeWiNa uitgenodigd op een herdenkingsbijeenkomst in Sint-
Niklaas voor de 450ste verjaardag van Gerard Mercator. Een jaar later was Zuid-GeWiNa te 
gast in Gorinchem voor de viering van het 50-jarig bestaan van het Nederlandse genoot-
schap. In het najaar was Zuid-GeWiNa aanwezig op de 400e verjaardag van de geboorte van 
Jodocus Hondius in Wakken. De eerste ereleden, benoemd in 1964, waren allen Nederlan-
ders: R.J. Forbes, G.A. Lindeboom, J.G. van Cittert-Eymers, M. Rooseboom en R. Hooykaas. 
Datzelfde jaar nam Zuid-GeWiNa voor het eerst de organisatie op zich van het Benelux-
congres dat plaatsvond te Leuven en volledig gewijd was aan Vesalius. Later werden ook 
de congressen in Gent (1973), Antwerpen (1983), Brugge (1989) en Mechelen (1998) door 
Zuid-GeWiNa georganiseerd.

De balans na tien jaar genootschapsleven was volgens de initiatiefnemers uitermate 
positief: ‘We zijn de enigen in Zuid (en Noord!) die het in de prinselijke taal van achttien 
miljoen Nederlandssprekenden doen; we hebben belangstellende lezers in vier werelddelen; 
we worden in alle gelijksoortige tijdschriften van het buitenland gerefereerd; we hebben 
medewerkers in de omringende landen die ons hun artikelen toevertrouwen; we hadden 
nooit kopij te kort al kenden wij de redactie- en drukkerijmisères waar elk periodiek druk-
werk aan blootstaat’.10 De eigen lof was zeker verdiend. Zuid-GeWiNa had zich op tien jaar 
tijd een onuitwisbare plaats in de Belgische wetenschapsgeschiedenis verworven. Vande-
wiele somde de verwezenlijkingen van Zuid-GeWiNa op: 

een bindteken […] tussen de Vlaamse beoefenaars van de verschilende disciplines van de Geschie-
denis van de Wetenschappen, een reële steun voor de Benelux-kongressen voor de geschiedenis 
van de wetenschap en een efficiënte hulp bij verscheidene initiatieven die genomen werden op dit 
gebied.11 

Dat Zuid-GeWiNa de Vlaamse wetenschapshistorici heeft weten verenigen staat buiten kijf. 
Onder haar leden telde ze vertegenwoordigers van andere organisaties zoals Jan Gillis, van 
1966 tot 1970 voorzitter van het Belgisch Komitee,12 Antoon De Smet, voorzitter van het 
Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, en Jan Baptiste Quintyn, 
directeur van het Gentse Museum voor de geschiedenis van de wetenschappen. Het Vlaams 
karakter van het genootschap bleek wel een hinderpaal om Franstaligen over te halen tot 
het genootschap toe te treden. Het duurde tot 1971 voor de eerste Franstalige Belg een lezing 
hield op een genootschapsvergadering. Ook in latere jaren zou het aantal niet-Nederlands-
talige leden nooit meer dan 10 percent bedragen.

Voortdurend bleef de klacht doorklinken dat de wetenschapsgeschiedenis miskend werd 
door de universiteiten en daardoor geen kans tot academische ontwikkeling kreeg. Met 
enige historische afstand kan men zich afvragen of het genootschap zelf hier niet tot op 
zekere hoogte toe bijgedragen had. Elaut, Bockstaele, Vandewiele en Quintyn hadden wel 
degelijk lesopdrachten in de geschiedenis van de wetenschappen, maar Zuid-GeWiNa heeft 
nooit actie ondernomen om dat onderwijs uit te breiden, om concrete voorstellen te doen 

10 ‘Scientiarum Historia of tien jaar wetenschapsgeschiedenis in verleden, heden en toekomst’, Scientiarum Histo-
ria 11 (1969) 1.

11 Vandewiele, Diorama (n. 7) 19.
12 Met het voorzitterschap van Gillis werd het Comité tweetalig, en vond ook de benaming Belgisch Komitee voor 

de Geschiedenis der Wetenschappen ingang.
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aan de rectoren of om met de collega’s van GeWiNa de inhoud en vereisten van weten-
schapshistorisch onderwijs te bespreken. In Scientiarum Historia werd geen beschrijving 
gegeven van de actuele toestand van de wetenschapsgeschiedenis aan de universiteiten en 
Zuid-GeWiNa had geen bijzondere werkgroep om acties op dit gebied te ontwikkelen. 
Ook zocht Zuid-GeWiNa weinig toenadering tot andere wetenschappelijke of historische 
genootschappen (met uitzondering dan van GeWiNa). Zuid-GeWiNa had zich dan wel een 
stevige positie verworven binnen de wetenschapsgeschiedenis maar daarbuiten bleef ze een 
nobele onbekende met nauwelijks enige impact.

Bij de oprichting van Zuid-GeWiNa was de vraag gesteld of er voldoende financieel 
draagvlak gevonden kon worden voor het genootschap. Financiële steun kon inciden-
teel verworven worden van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en 
het Ministerie van Onderwijs, maar de omvang van het wetenschapshistorische veld in 
Vlaanderen was te klein om het bestaan van een eigen genootschap annex tijdschrift te 
rechtvaardigen. In 1974 kondigde Boeynaems dan ook aan dat de publicatie van Scientiarum 
Historia uit financiële noodzaak moest worden stopgezet. Ook het genootschap vertoonde 
tekenen van vermoeidheid: in de jaren zeventig was er maar één bijeenkomst per jaar. Bij 
het overlijden van Boeynaems (na Van Oye en Elaut de derde voorzitter van Zuid-GeWiNa) 
bleek het voor Zuid-GeWiNa ‘haast onmogelijk […] een normale werking te ontplooien’,13 
een aanwijzing voor de beperkte kern van actieve genootschapsleden. Vanaf 1987 vond het 
genootschap een nieuw elan onder het voorzitterschap van Bockstaele. Er werden opnieuw 
twee vergaderingen per jaar georganiseerd en het Beneluxcongres van 1989 werd een groot 
succes. In 1990 werd besloten om Scientiarum Historia opnieuw uit te geven, waarvan ik 
tot 1999 als redactiesecretaris optrad. Het karakter van het tijdschrift werd aangepast aan 
de nieuwere ontwikkelingen in het vakgebied, o.a. onder impuls van Ria Jansen-Sieben, 
die met haar onderzoeksgroep rond Middelnederlandse Artes-literatuur een sterk accent 
legde op bijdragen over de late Middeleeuwen en de Renaissance. Het eerste artikel van de 
nieuwe reeks was een studie van Antoon De Smet over Mercator, geschreven in het Frans 
– een symbolische breuk met het Vlaamse verleden. Voortaan verschenen bijdragen in het 
Nederlands, Frans, Engels en Duits. Onder de meest gerenommeerde auteurs bevonden 
zich Gundolf Keil, Peter Bowler, Peter Burke, David King, Fernand Hallyn en Efthymios 
Nicolaïdis. De Bibliografische Nota’s, nog steeds samengesteld door het Nationaal Cen-
trum, verschenen voortaan eens per jaar in Scientiarum Historia.

Financiering werd tot 1999 verstrekt door de Universitaire Stichting van België en via 
de organisatie van studiedagen waarvoor FWO-steun kon worden bekomen. Stopzetting 
van de financiering betekende dat Zuid-GeWiNa op zoek moest gaan naar andere bronnen 
van ondersteuning. Die vond zij bij het Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en 
Filosofie van de Wetenschappen, dat vanaf 2000 in samenwerking met Zuid-GeWiNa het 
tijdschrift onder zijn vleugels nam. 

Professionalisering
In 1985 maakte Robert Halleux het bilan van honderdvijftig jaar Belgische wetenschapsge-
schiedenis. Na een opsomming van de vele organisaties en verenigingen die in België actief 
waren, besloot hij:

13 Vandewiele, ‘Bij het derde decennium’ (n. 5) 52.
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La prolifération d’institutions, héritières d’un passé prestigieux, ne doit pas faire illusion. Dans 
toutes les instances de dialogue, le public est double. Un noyau, peu nombreux, de professionnels, 
se retrouve sous toutes les étiquettes diverses; un public variable de personnes intéressées présente 
tous les avantages et les inconvénients de l’amateurisme.14

Aan de positieve zijde van dit bilan stond het feit dat de Belgische wetenschapsgeschiedenis 
kon beschikken over een professionele kern, die zich in de volgende jaren verder uitbreidde. 
Verschillende jonge onderzoekers die actief waren in de aangehaalde organisaties, promo-
veerden in de jaren tachtig en negentig met een proefschrift over wetenschaps geschiedenis: 
onder meer Bernès, Dupré, Meskens, Radelet, Van den Abeele, Van den Broecke, Vanpae-
mel, Van Tiggelen en Wille. Zij ontwikkelden een academische manier van onderzoek, via 
organisatie van en deelname aan studiedagen, via internationale peer review publicaties en 
via engagementen in internationale projecten. Dat verschilde aanzienlijk van de werking 
van de meeste Belgische historische organisaties, die waren opgericht om een publiek van 
individuele, geïnteresseerde amateurs een lokaal forum te verschaffen.

Een tweede kenmerk dat Halleux aanstipte was het feit dat de meeste organisaties rond 
1985 eigenlijk grotendeels door dezelfde mensen werden aangestuurd – terwijl ze toch een 
onafhankelijke status van elkaar wensten te behouden. Dat had alles te maken met de moei-
zame evenwichten die zo kenmerkend zijn voor de Belgische geschiedenis. Een project om 
een Francqui-leerstoel voor wetenschapsgeschiedenis op te richten, liep spaak op de onwil 
om een compromis te vinden tussen Frans- en Nederlandstaligen. Franstaligen bleven zich 
bij voorkeur aansluiten bij het tweetalige Belgisch Komitee of het Nationaal Centrum, ter-
wijl Nederlandstaligen vooral heil zagen in Zuid-GeWiNa. Hoewel al deze mensen elkaar 
veelvuldig ontmoetten en er weinig sprake was van persoonlijke antagonismen, bleek het 
onmogelijk om tot een ‘nationale hereniging’ te komen. In het veranderende politieke 
landschap van het communautaire België zou dat overigens weinig voordelen hebben opge-
leverd.

Een nieuwe aanzet tot het sluiten van de rangen werd ondernomen door het Nationaal 
Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen, onder voorzitter-
schap van Robert Halleux. Halleux, van opleiding klassieke filoloog gespecialiseerd in de 
middeleeuwse metallurgie en alchemie, stichtte in 1982 het Comité Sluse om de herdenking 
van de Luikse wiskundige René-François de Sluse in 1985 voor te bereiden. Twee jaar later 
organiseerde het Comité een gelijkaardige herdenking voor de zeventiende eeuwse theoloog 
en wetenschapper Libertus Fromondus. Op basis van deze herdenkingen wist hij een kern 
van medewerkers rond zich te verzamelen in wat later het Centre d’Histoire des Sciences 
et des Techniques van de Universiteit van Luik zou worden. Op dezelfde wijze activeerde 
Halleux het Nationaal Comité met verschillende herdenkingsprojecten (Jean-Servais Stas 
1991, Georges Monchamp 1994) en ten slotte met de organisatie van het XXste International 
Congress for History of Science in Luik (1997).  Van dit congres werden de acten gepubli-
ceerd in meerdere volumes uitgegeven bij Brepols, waarbij leden van het Nationaal Comité 
als editors nauw samenwerkten met internationale collega’s. De hiervoor opgerichte reeks 
De Diversis Artibus werd later overgenomen door de Académie Internationale d’Histoire 
des Sciences, waar Halleux intussen een belangrijke positie had ingenomen. Het volgende 

14 Robert Halleux, ‘Cent cinquante ans d’histoire des sciences en Belgique. Un bilan pour une action’, Technologia 
8 (1985) 35–45, citaat 44.
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project voor het Nationaal Comité was de redactie van een standaardwerk over de Geschie-
denis van de Wetenschappen in België, waarvan het eerste deel verscheen in 1998, het tweede 
in twee volumes in 2001. Een opvolgproject over de geschiedenis van de techniek kon echter 
niet meer worden gerealiseerd.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw leek de Belgische wetenschaps geschiedenis 
eindelijk een centrale structuur te hebben gevonden. Het Nationaal Comité adopteerde het 
noodlijdende Scientiarum Historia als officieel orgaan zodat de samenwerking tussen de 
drie belangrijkste organisaties (Nationaal Comité, Zuid-GeWiNa en Nationaal Centrum) 
concrete invulling kreeg.15 Toch was deze eensgezindheid eerder oppervlakkig van aard. 
Vooral groeide onvrede over het gebrek aan transparantie in de verwerving en besteding 
van middelen. Zelfs het bestuur kreeg nauwelijks inzage in de financiële afspraken die Hal-
leux maakte met financierende instanties. Ook de persoonlijkheid van Halleux verdeelde 
de geesten. Hij was een uitmuntend organisator, maar toonde weinig belangstelling voor 
de noodzakelijke vernieuwing van het vakgebied. Het Nationaal Comité droeg daardoor 
weinig bij tot de academische ontwikkeling van het vak.  

In 2004 staken opnieuw financiële moeilijkheden de kop op. Als eerste slachtoffer werd 
Scientiarum Historia afgevoerd, dat opnieuw op eigen benen verder moest. Toen was al 
duidelijk dat een samenwerking met GeWiNa een meer solide basis zou betekenen om de 
toekomst van het tijdschrift veilig te stellen. Door de fusie van Zuid-GeWina en GeWiNa 
in 2007 en de oprichting van Studium hield Scientiarum Historia na 32 jaargangen op te 
bestaan.16

Halleux verliet het Nationaal Comité dat een nieuwe start nam onder voorzitterschap van 
Jan Roegiers (1944–2013). In het kader van het langlopende project Bestor,17 gefinancierd 
door het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO), werkte het steeds nauwer samen met het 
Nationaal Centrum, dat zich naast de exploratie van de wetenschapshistorische  collecties 
in de Koninklijke Bibliotheek ook op de popularisering van de wetenschappen richtte. 
 Daarnaast deed het Comité een inspanning om wetenschapsgeschiedenis en  -filosofie 
weer met elkaar in dialoog te brengen, o.a. door de organisatie van de tweejaarlijkse Young 
Researchers Days. Met dat laatste initiatief wilde het Nationaal Comité ook duidelijk een 
rol spelen in de academische loopbaan van jonge onderzoekers. Van een disciplinair forum 
is het Nationaal Comité zo geëvolueerd naar een beroepsvereniging, waar interuniversitair 
overleg kan plaats vinden over samenwerking en oriëntatie van het vakgebied.

Conclusie
In het voorgaande hebben we de ontwikkeling van de Belgische wetenschapsgeschiedenis 
geschetst aan de hand van drie typerende organisaties, het Comité belge, Zuid-GeWiNa en 
het Nationaal Comité. Elk van hen staat symbool voor een fase in de ontwikkeling van het 
vakgebied maar ze kunnen ook gelezen worden als verschillende lagen in de structuur van 
het wetenschapshistorisch landschap. Steeds opnieuw was zichtbaar hoe de wetenschaps-
geschiedenis door enthousiaste beoefenaars op de kaart werd gezet, om dan na een tiental 

15 Het Belgisch Komitee bestond op dat ogenblik nog nauwelijks in naam en werd in 2009 opgeheven.
16 Geert Vanpaemel, ‘Scientiarum Historia 1959–2004’, Scientiarum Historia 31 (2005) 5–9. In hetzelfde nummer 

wordt de cumulatieve bibliografie van de eerste dertig volumes gegeven.
17 Bestor is de publieksgerichte wikipedia-databank ‘Belgian Science and Technology Online Resources’. Zie 

bestor.be.
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jaar aan energie en momentum te verliezen. De omvang van de wetenschapshistorische 
gemeenschap in België (a fortiori in Vlaanderen of Wallonië) is wellicht te klein om een 
sterk genootschapsleven te ontwikkelen, hoewel dat tegelijkertijd misschien juist de beste 
motivatie is om een eigen forum tot stand te brengen.  

In de eenentwintigste eeuw is een nieuwe situatie ontstaan. De wetenschaps geschiedenis 
heeft een stabiele positie verworven aan de universiteiten, zij het niet als aparte discipline 
maar wel als erkend specialisme binnen de historische wetenschappen. De recente doctora-
ten van Kenneth Bertrams, Raf De Bont, Jan Vandersmissen, Denis Diagre, Lyvia Diser en 
anderen18 of de activiteiten van het Gentse Sarton Centre for History of Science verlenen 
aan de wetenschapsgeschiedenis toenemende zichtbaarheid en erkenning. De belangrijkste 
uitdagingen voor de onmiddellijke toekomst bestaan erin de verworven academische status 
te verstevigen, de samenwerking op te zoeken met verwante disciplines en ten slotte het pro-
fessionalisme van het vakgebied te valoriseren in de popularisering van de wetenschappen 
en de samenwerking met erfgoedverenigingen en musea.

18 Kenneth Bertrams, Universités et entreprises. Milieux académiques et industriels en Belgique 1880–1970 (Brussel  
2006); Raf De Bont, Darwins kleinkinderen. De evolutietheorie in België, 1865–1945. (Nijmegen 2008); Jan 
Vandersmissen, Koningen van de wereld. Leopold II en de aardrijkskundige beweging (Leuven 2009); Denis 
Diagre, Le Jardin botanique de Bruxelles 1826–1912. Reflet de la Belgique, enfant de l’Afrique (Brussel 2012); Lyvia 
Diser, Ambtenaren in witte jas. Laboratorium wetenschap in het Belgisch overheidsbeleid (1870–1940) (Leuven, 
onuitg. diss. 2013). Daarnaast zijn nog doctoraten te noemen over universiteitsgeschiedenis, landbouwgeschie-
denis, koloniale geschiedenis, wetenschappelijk erfgoed, enz.
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Vorming, reflectie en activisme.
Over het rijke veld van de medische 
geschiedenis in Nederland

FRANK HUISMAN*

In 1935 voelde George Sarton, de Belgisch-Amerikaanse oprichter van Isis en de onge-
kroonde koning van de wetenschapsgeschiedenis van dat moment, de behoefte tot een aan-
val op de geschiedenis van de geneeskunde.1 Volgens hem werd de wetenschapsgeschiedenis 
op veel professioneler wijze beoefend dan de geschiedenis van de geneeskunde, die slechts 
zou worden bevolkt door amateurs die waardeloos werk produceerden. Deze harde aanval 
kon die andere ongekroonde koning, van de geschiedenis der geneeskunde, niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. De reactie van Henry Sigerist, de Zwitsers-Amerikaanse medisch-his-
toricus, directeur van het kort daarvoor geopende Institute of the history of medicine van 
Johns Hopkins University en oprichter van het Bulletin of the history of medicine, volgde 
dan ook prompt.2 Sigerist gaf toe dat er veel enthousiaste amateurs op zijn terrein actief 
waren. Maar hij zag geen enkel kwaad in hun causerieën tijdens een gezellig samenzijn. 
Zodra ze overgingen tot publiceren, dienden ze zich echter te realiseren dat de geschiedenis 
een wetenschap is met haar eigen methoden. Geheel los daarvan vond Sigerist dat Sar-
ton een belangrijke denkfout maakte. Omdat Sarton een verkeerde opvatting had over de 
geneeskunde, gold hetzelfde voor zijn opvattingen over de geschiedenis ervan. De genees-
kunde was geen toegepaste wetenschap, maar een autonome discipline.3 Daarom moest de 
geschiedenis van de geneeskunde niet alleen aandacht hebben voor de geschiedenis van de 
medische wetenschap, maar ook voor de relatie tussen arts en patiënt, voor die tussen staat 

* Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht en 
 Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Maastricht. E-mail: f.g.huisman-3@umcutrecht.nl. Graag bedank ik 
M.J. van Lieburg voor zijn opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel. 

1 George Sarton, ‘The history of science versus the history of medicine’, Isis 23 (1935) 315–320.
2 Henry E. Sigerist, ‘The history of medicine and the history of science’, Bulletin of (the Institute of) the history of 

medicine 4 (1936) 1–13.
3 Die mening was later ook Lindeboom toegedaan: zie G.A. Lindeboom, ‘De betekenis van het onderwijs in de 

geschiedenis der geneeskunde’, Geneeskundige bladen uit kliniek en laboratorium 45 (1953) 345–365, aldaar 351–
352.
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en professie en voor vele andere maatschappelijke factoren die van invloed waren op de 
stand van zaken in de gezondheidszorg.

Een halve eeuw later was het weer raak. Dit keer kwam het polemische startschot van de 
zijde van de medisch-historici. In een redactionele beschouwing in de Journal of the history 
of medicine and allied sciences stelde de toenmalige hoofdredacteur, Leonard Wilson, dat de 
geschiedenis van de geneeskunde sinds de Tweede Wereldoorlog onherkenbaar was veran-
derd.4 Terwijl de beoefenaars in 1945 nog zonder uitzondering een medische achtergrond 
hadden, was het aantal medisch-historici zonder medische opleiding in de decennia daarna 
sterk gegroeid, met alle kwalijke gevolgen van dien. Wilson voelde van historische zijde 
neerbuigendheid en zelfs vijandschap. Maar wat erger was: er werd door historici teveel 
aandacht besteed aan maatschappelijke factoren, ten koste van de ‘eigenlijke’ geneeskunde. 
Kortom: wat dreigde te ontstaan was een ‘medical history without medicine’. Een belang-
rijke aanleiding voor de hartekreet van Wilson was de publicatie, een jaar eerder, van de 
bundel Health care in America. Essays in social history.5 Die titel was door hem opgevat als 
een programmatische aankondiging, en niet ten onrechte. De redacteurs van de bundel, 
die zich overigens expliciet lieten inspireren door de medicus Henry Sigerist, waren van 
mening dat de medische geschiedenis zich niet moest beperken tot studie van de medische 
wetenschap, maar de hele gezondheidszorg tot haar studieveld moest rekenen. De medische 
geschiedenis, die altijd vooral ideeëngeschiedenis was geweest, moest zich uitbreiden tot 
sociale geschiedenis. Kortom: de geschiedenis van de geneeskunde moest medische geschie-
denis worden.6

Beide polemieken zijn exemplarisch voor de manier waarop de Amerikaanse medische 
geschiedenis heeft geprobeerd haar terrein te definiëren en af te bakenen. Opvattingen 
over medische geschiedenis blijken daarbij in het verlengde te liggen van opvattingen over 
geneeskunde.7 Steeds gaat het om vragen waarop iedere wetenschappelijke discipline een 
antwoord dient te formuleren: wat is het onderzoeksobject? Met welke methoden wordt dat 
onderzocht? Wie is daartoe geschikt of bevoegd? Op wat voor soort publiek zijn de resulta-
ten gericht? Wat wordt met het onderzoek beoogd? Welke methoden en narratieve middelen 
moeten worden ingezet voor de presentatie van de onderzoeksbevindingen? Natuurlijk zijn 
er vele beoefenaars van de geschiedenis der geneeskunde die er domweg plezier aan beleven, 
en geen enkele behoefte voelen aan een legitimering of een disciplinaire afbakening zoals 
hierboven bedoeld. Het beleven van vreugde aan de geschiedbeoefening omwille van zich-
zelf is zonder twijfel het mooiste motief dat er is, en boven iedere twijfel verheven.8 Maar 
wanneer het vak institutioneel moet worden ingebed en dus om financiering vraagt, dient 
de utiliteitsvraag – nader uitgewerkt in bovenstaande vragen – zich wel degelijk aan.

Zo fel en expliciet als in de Verenigde Staten is het debat over aard en inhoud van de 
geschiedenis der geneeskunde in Nederland nooit gevoerd. Toch waren de reactiepatronen 

4 N.N., ‘Medical history without medicine’, Journal of the history of medicine and allied sciences 35 (1980) 5–7. In 
Nederland had G.A. Lindeboom een soortgelijk geluid laten horen in ‘De beoefening van de geschiedenis der 
geneeskunde – vandaag’, Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) 122 (1978) 1064–1067.

5 Susan Reverby en David Rosner (eds.), Health care in America. Essays in social history (Philadelphia 1979).
6 Zie voor dit onderscheid ook M.J. van Lieburg, Medische geschiedenis als interdiscipline (Amsterdam 1987) 4.
7 Voor een mooie beschouwing hierover zie John Harley Warner, ‘The history of science and the sciences of medi-

cine’, Osiris 10 (1995) 164–193.
8 Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse (Amsterdam 

1992).
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vergelijkbaar met die in de VS. Het belangrijkste verschil is gelegen in de felheid van de 
reacties. Terwijl bijvoorbeeld de Osler Society (bestaande uit artsen die werden geïnspireerd 
door de medisch-humanistische idealen van de Canadese arts William Osler) serieus heeft 
overwogen de samenwerking met de American Association for the History of Medicine op 
te zeggen omdat het zich geschoffeerd voelde door de – vaak links georiënteerde – historici 
van de Sigerist Circle (vernoemd naar de marxistische arts Sigerist),9 was in Nederland 
slechts sprake van onderhuidse spanningen tussen artsen en historici, de belangrijkste 
beoefenaars van de interdiscipline. Historici verweten artsen methodologisch naïef te zijn 
en slechts vooruitgangsgeschiedenis te willen schrijven met zichzelf op het hoogtepunt, ter-
wijl medici zich verbaasden over historici die zich begaven op een terrein waarvoor ze nooit 
waren opgeleid.

Persoonlijk heb ik deze onderhuidse en impliciete verwijten altijd nogal contraproductief 
gevonden, en zelfs on-academisch. Natuurlijk bestaat er een verschil tussen goede en slechte 
geschiedschrijving. Maar de kwaliteit van een historisch betoog is niet noodzakelijk verbon-
den met de disciplinaire achtergrond van de beoefenaar.10 En natuurlijk moet er worden 
gedebatteerd over de aard en de inhoud van het vak, en mag men daarbij van mening ver-
schillen. Juist in het debat is wetenschappelijke winst te behalen. Maar dat debat kan alleen 
met vrucht worden gevoerd wanneer men weet wat de gesprekspartner drijft. Het is daarom 
van het grootste belang dat motieven en historiografische posities worden geëxpliciteerd. 
Vanuit die gedachte heb ik ooit een historiografisch project opgezet. De eerste stap was het 
identificeren van de diverse stijlen en tradities van medische geschiedschrijving; de daarop 
volgende een oproep tot debat tussen de beoefenaars ervan.11 Ik wil dat hier toespitsen op 
het Nederlandse veld.

Infrastructuur van de medische geschiedenis in Nederland
Voordat ik de stijlen van medische geschiedbeoefening kort introduceer en van elk een paar 
Nederlandse voorbeelden geef, lijkt het dienstig de infrastructuur van het vak in Nederland 
kort weer te geven. De geschiedenis van de geneeskunde is lange tijd vooral beoefend buiten 
de universiteit, door praktiserende artsen. Te denken valt dan aan mensen als Van Andel, 
Daniëls, Hunger, Schoute, Van Gils, Feyfer, Lulofs, Nuyens, Baumann, Sypkens Smit en 
anderen. Het belangrijkste overkoepelende netwerk is steeds het in 1913 opgerichte weten-
schapshistorische genootschap ‘Gewina’ geweest. In de late twintigste eeuw kwam daar nog 
een aantal specifiek op de medische geschiedenis gerichte informele netwerken bij.12 Al deze 
netwerken wilden een platform bieden aan medisch-historisch geïnteresseerden die geen 
institutioneel onderdak hadden maar wel de behoefte voelden zich met het vak bezig te 
houden en zich daarover met anderen te verstaan.

 9 The Oslerian (http://aosler.org/the-oslerian/oslerian/), februari en november 2006. (Geraadpleegd 30 augustus 
2013).

10 Cf. Jacalyn Duffin, ‘Clio in the clinic: an introduction’ in Idem (ed.), Clio in the clinic. History in medical practice 
(Oxford 2005) 3–14.

11 Frank Huisman en John Harley Warner (eds.), Locating medical history. The stories and their meanings (Balti-
more / Londen 2004) en Frank Huisman, ‘The dialectics of understanding: on genres and the use of debate in 
medical history’, History and philosophy of the life sciences 27 (2005) 13–40.

12 Zoals de Medisch-historische dagen (onder leiding van Mart van Lieburg), de Werkgroep Magie en Geneeskunde 
(Marijke Gijswijt-Hofstra), de Studiegroep Sociale Geschiedenis van de Gezondheidszorg (Frank Huisman), 
het Domus-overleg (Mart van Lieburg) en het Netwerk Medische Geschiedenis (Robert Vonk).
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Aan de universiteiten heeft het vak vooral een plek gevonden aan de faculteit geneeskunde, 
zij het dat pas aan het eind van de twintigste eeuw sprake was van enige continuïteit. Vóor 
1940 is slechts tweemaal een hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde benoemd. 
De eerste universitaire benoeming dateert van 1867. In dat jaar werd Abraham Hartog Isra-
els (1822–1883) benoemd tot lector in de hygiëne en de geschiedenis van de geneeskunde aan 
het Atheneum Illustre te Amsterdam. Tien jaar later, na de verheffing van het Atheneum tot 
Universiteit, werd dit omgezet in een buitengewoon hoogleraarschap. Na de dood van Isra-
els zou het 70 jaar duren voordat er in Amsterdam weer een hoogleraar werd benoemd, toen 
aan de Vrije Universiteit. In 1904 was premier Abraham Kuyper voornemens om Hendrik 
Frits August Peypers (1855–1904) te benoemen tot hoogleraar in de geschiedenis der genees-
kunde aan de Leidse universiteit.13 Na diens vroegtijdige dood werd besloten de hoogleraar 
farmacologie Evert Cornelis van Leersum (1862–1938) het onderwijs in de geschiedenis erbij 
te geven.14 Van Leersum schijnt een weinig inspirerend docent te zijn geweest, zodat de 
leerstoel bij diens vertrek in 1920 vacant bleef. Vanuit ‘Gewina’ werd bij de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gepleit voor de benoeming van een opvolger, maar 

13 Voor zijn visie op het vak zie H.F.A. Peypers, ‘L’avancement de l’histoire de la médecine’, Janus 6 (1901) 490–493. 
Zie voorts Idem, De cirkelgang in de geneeskunde (Haarlem 1899).

14 E.C. van Leersum, De arts en de geschiedenis zijner wetenschap (Leiden 1904).

De medisch-historische gemeenschap legt een krans bij het grafmonument van Herman Boerhaave in de 
Pieterskerk te Leiden, 1938 (collectie KNMG)
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vergeefs.15 Vanaf 1924 werd het enige onderwijs in Nederland verzorgd door een privaatdo-
cent, Jan Gerard de Lint (1867–1936). Na vier jaar onbezoldigd te hebben gewerkt werd hij 
in 1928 benoemd tot lector.16 In de jaren vijftig was men aan de nieuwe medische faculteiten 
van de confessionele universiteiten overtuigd van het nut van medisch-historisch onder-
wijs. De internist Gerrit Arie Lindeboom (1905–1986) deed dat aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam (vanaf 1950, als onderdeel van de ‘encyclopedie der medische wetenschappen’, 
de aanduiding van een vak dat wilde reflecteren op de doelstellingen van en de samenhang 
binnen de geneeskunde)17, de chirurg Daniël de Moulin (1919–2002) aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen (in 1971 als lector, vanaf 1979 als hoogleraar). Het was nog steeds erg 
weinig.18

Vanaf de late jaren zeventig zien we een opmerkelijke ‘benoemingsgolf ’. Achtereenvol-
gens werden benoemd: Antonie Luyendijk-Elshout (bijzonder hoogleraar geschiedenis der 
geneeskunde te Leiden, 1978–1987), Mart van Lieburg (hoogleraar geschiedenis der genees-
kunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1978–1997; bijzonder hoogleraar medische 
geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, sinds 1987 en hoogleraar medische 
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, sinds 2004) en Harm Beukers (bijzon-
der hoogleraar geschiedenis der geneeskunde te Leiden 1988–2008). Van Lieburg werd na 
zijn vertrek van de Vrije Universiteit opgevolgd door Eddy Houwaart (die in 2009 werd 
benoemd aan de Universiteit Maastricht).19 De benoemingen waren opmerkelijk, omdat ze 
plaatsvonden in een periode waarin aan de universiteiten juist sterk werd bezuinigd (in de 
operaties ‘Taakverdeling en concentratie’ en ‘Selectieve krimp en groei’). Waarom gingen de 
benoemingen – tegen de bezuinigingstrend in – toch door?

Het is verleidelijk de benoemingen in verband te brengen met de transformatie die de 
geneeskunde in de late twintigste eeuw doormaakte. Rond 1970 zorgden nieuwe beeldvor-
mende technieken voor een technologische revolutie in de gezondheidszorg die niet alleen 
leidde tot verbeterde diagnostiek, maar ook tot hyperspecialisatie en stijgende kosten. Het 
besef groeide dat er ‘grenzen aan de zorg’ waren. De ontstane problematiek kon niet alleen 
worden opgelost door simpelweg te bezuinigen, er diende ook principieel te worden nage-
dacht over kosteneffectiviteit en verdelende rechtvaardigheid in de zorg. Het is in die jaren dat 
er rapporten verschenen met veelzeggende titels als Kiezen en delen van de Commissie keu-
zen in de zorg en Medisch handelen op een tweesprong van de Beraadsgroep geneeskunde van 
de Gezondheidsraad. Door medische faculteiten werd de relevantie van vakken als medische 
ethiek, gezondheidsrecht, wetenschapsfilosofie en medische geschiedenis steeds meer inge-
zien. Het leidde niet alleen tot de instelling van leerstoelen in deze vakken, maar tevens tot 
de opname ervan in het Raamplan artsopleiding, waarin de landelijke eindtermen stonden 
beschreven. Ook in de geschiedwetenschap groeide de interesse voor het medische domein, 
omdat men inzag dat veranderingen in de gezondheidszorg niet alleen het gevolg waren van 

15 D. Burger, Overzicht van de eerste 25 jaren (1913–1938) van de Vereeniging voor geschiedenis der genees-, natuur- en 
wiskunde (Amsterdam 1938) 14.

16 Diens openbare les droeg de optimistische titel De herleving van de geschiedenis der geneeskunde (Gorinchem 
1924).

17 G.A. Lindeboom, De ziel der geneeskunde (Haarlem 1950).
18 In 1963 beklaagde Lindeboom zich over de situatie in ‘De beoefening’ (n. 4) 13.
19 Antonie M. Luyendijk-Elshout, De stoel, de studie en de statiejoffer (Leiden 1978); Van Lieburg, Medische geschie-

denis en Idem, Woord en boek in de geschiedenis van de geneeskunde (Amsterdam 1989); H. Beukers, Terug naar 
de wortels (Oegstgeest 1989). Houwaart heeft zijn oratie niet in druk uitgegeven.
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ontwikkelingen in wetenschap en techniek, maar tevens werden veroorzaakt door factoren 
van maatschappelijke aard, die historisch konden worden bestudeerd. In korte tijd verschenen 
bundels en themanummers waarin een brede maatschappelijke benadering van de medische 
geschiedenis werd voorgestaan.20 De Rotterdamse groep van de Maatschappijgeschiedenis 
(Mart van Lieburg, Willem Frijhoff en Hans Binneveld) nam hierbij het voortouw.

Na een aantal jaren werden ook niet-medici benoemd op leerstoelen in de medische 
geschiedenis. Zo werd in 1997 de sociologe Marijke Gijswijt-Hofstra benoemd aan de 
Universiteit van Amsterdam, in 2005 de oudhistoricus Manfred Horstmanshoff aan de Uni-
versiteit Leiden en in 2006 schrijver dezes aan de Universiteit Utrecht (in het kader van de 
oprichting van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis door Wijnand Mijn-
hardt, hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis).21 Vanaf de vroege jaren negentig 
kreeg de academische beoefening van de medische geschiedenis een belangrijke impuls van 
de Engelse Wellcome Trust. Door bemiddeling van ‘ambassadeur’ Hilary Marland (destijds 
werkzaam aan de Erasmus Universiteit, thans hoogleraar aan Warwick University) werd 
jaarlijks een Anglo-Dutch Wellcome symposium on the history of medicine georganiseerd,22 
en – iets later – de tweejaarlijkse Anglo-Dutch-German Wellcome workshop, waarbij ook 
het Duitse veld werd betrokken.

Gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw is de geschiedenis van de genees-
kunde beschouwd als onderdeel van de geneeskunde. In de laatste twee decennia van de 
eeuw werd het ook een tak van de geschiedenis. Als gezegd leidde dit tot onderhuids onge-
noegen in het veld. Dit ongenoegen had soms te maken met principiële gedachten over 
disciplinaire identiteit en institutionele inbedding, maar vaak ook met nestgeur. Hoewel dat 
laatste een zeer begrijpelijke menselijke neiging is, wil ik ervoor pleiten dat we de onder-
linge verschillen benoemen in plaats van ze onder het tapijt te vegen. Explicitering van 
posities en ambities is een voorwaarde voor intellectuele vitaliteit en maatschappelijke rele-
vantie van een academisch veld. De geschiedbeoefening is een activiteit waaraan iedereen 
zich kan en mag overgeven.23 De gezondheidszorg, evenals de historische reflectie daarop, is 
van iedereen:  van artsen, patiënten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de politiek.24 Al deze 
personen, groepen en instellingen mogen zich rekenschap geven van het verleden. Sterker: 
ze dóen dat ook. In het vervolg zal ik een aantal proeven van Nederlandse medische geschie-
denis de revue laten passeren.

Hulpmiddel bij academische vorming
De oudste toepassing van de geschiedenis der geneeskunde is die in het onderwijs aan stu-
denten geneeskunde. Volgens de voorstanders zou dit onderwijs bijdragen aan de algemene 

20 J.M.W. Binneveld (ed.), Gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkeling (Den Haag 1980), het themanum-
mer Patiënt, ziekte en medische zorg in het verleden van het Tijdschrift voor sociale geschiedenis 8 (1982) en het 
themanummer Arts en samenleving van het Tijdschrift voor geschiedenis 96 (1983).

21 Marijke Gijswijt-Hofstra, Vragen bij een onttoverde wereld (Amsterdam 1997); H.F.J. Horstmanshoff, Patiënten 
zien. Patiënten in de antieke geneeskunde (Leiden 2006); Frank Huisman, Het blijft mensenwerk. Over geschiede-
nis en geneeskunde (Utrecht 2007).

22 Het eerste Anglo-Dutch Wellcome symposium, gehouden in 1992 te Rotterdam, leidde tot de door Hilary Mar-
land en Margaret Pelling geredigeerde bundel The task of healing. Medicine, religion and gender in England and 
the Netherlands 1450–1800 (Rotterdam 1996).

23 Vgl. Frank Huisman, Nico Randeraad en Georgi Verbeeck (eds.), Geschiedenis is overal (Amsterdam 2013).
24 Frank Huisman en Harry Oosterhuis (eds.), Health and citizenship. Political cultures of health in modern Europe 

(binnenkort te verschijnen in de serie van de Society for the Social History of Medicine).
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ontwikkeling van studenten, doordat het hen kritisch en wijsgerig zou leren denken, inzicht 
geven in besmettelijke ziekten, voorbereiden op de leefwereld van de patiënt en argumenten 
bieden tegen kwakzalverij. Vanaf de late negentiende eeuw kwam daar nog het argument bij 
dat het vak de fragmentatie in de geneeskunde en het ontstaan van ‘twee culturen’ zou kun-
nen tegengaan.25 Rond 1800 ontstond behoefte aan leerboeken. Kurt Sprengel (1766–1833) 
geldt als de grondlegger van dit genre, later zouden Emil Isensee en Heinrich Haeser zijn 
voorbeeld volgen. Abraham Israëls, redacteur van het NTvG en bibliothecaris van de NMG, 
vond het een gemis dat aan geen van de Nederlandse medische faculteiten onderwijs in de 
geschiedenis werd gegeven. Omdat hij het een belangrijk en nuttig vak vond, besloot hij tot 
de vertaling en bewerking van het handboek van Haeser. In 1859 verscheen Leerboek van de 
geschiedenis der geneeskunde.26 Toen Israëls acht jaar later werd benoemd tot lector in de 
geschiedenis van de geneeskunde kon hij gebruik maken van dit boek. In zijn voorwoord 
had Haeser geschreven: ‘Het doel en de vrucht van de geschiedkundige studie behoort te 
zijn: het verstaan en begrijpen van het gewordene, van het nieuwe, van het tegenwoordige’. 
Zeker na de natuurwetenschappelijke wending in de geneeskunde vanaf de jaren veertig 
achtte hij dergelijk begrip van groot belang. Met zijn boek streefde Haeser geen volledigheid 
na, maar synthese. Hij wilde de ‘belangrijkste tijdvakken der ontwikkelingsgeschiedenis’ van 
de geneeskunde weergeven, hetgeen leidde tot een indeling in een theurgisch, kunstmatig, 
dialectisch en wetenschappelijk tijdvak (resp de periode van de prehippocratici, de Oud-
heid, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd). Haeser erkende dat dit een tamelijk gekunstelde 
indeling was, die nooit consequent was vol te houden, maar voor een leerboek achtte hij 
dat acceptabel. Het door Israëls vertaalde handboek zou jarenlang dienst doen. Nog in 1923 
noemde Van Leersum, de voormalige hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde te 
Leiden, het boek van Haeser ‘het handboek bij uitnemendheid’.27

Pas in 1961 kwam Gerrit Arie Lindeboom met een nieuwe Inleiding tot de geschiedenis 
der geneeskunde.28 Uit zijn inleiding blijkt dat hij het boek vooral bedoelde als een inleiding 
op de geschiedenis van de medische wetenschap. Het was hem daarbij niet zozeer te doen 
om het bijbrengen van parate historische kennis, maar om attitudevorming; om inzicht 
die behoedt voor dogmatisme. Hij refereerde daarbij aan een niet lang daarvoor versche-
nen boek van Justus Buma, waarin deze het nut van de ‘encyclopaedie der geneeskunst’ 
bepleitte.29 Volgens Buma dient het onderwijs ‘besef bij te brengen van de betekenis van 
de geschiedenis van ons vak als middel ter verdieping van ons inzicht in het wezen der 
geneeskunst en de taak van de arts’. Lindeboom sprak de hoop uit dat zijn leerboek daartoe 
mocht bijdragen. Voor de compositie van zijn boek ging hij, evenals Haeser en Israëls, te 
rade bij het ontwikkelingsmodel van Auguste Comte. En zo werd zijn geschiedenis opge-
deeld in een theologische, een metafysische en een positivistische fase. Evenals Haeser zag 

25 Zie bijvoorbeeld M.A. van Andel, ‘Apologie der historia medica’, NTvG 66 (1922) 339–340.
26 Zie uitvoeriger F.G. Huisman, ‘Het Leerboek van de geschiedenis der geneeskunde van Heinrich Haeser (1811–

1884), in het Nederlands vertaald door Abraham Hartog Israels’, NTvG 139 (1995) 2742–2745.
27 E.C. van Leersum, ‘De beoefening van de geschiedenis der geneeskunde in Nederland’, NTvG 67 (1923) 1597–

1602. In de jaren dertig koos De Lint voor een andere didactische benadering. Hij gebruikte niet langer het 
handboek van Haeser, maar besloot tot een vertaling van Einführung in die Medizin van Henry Sigerist (Leipzig 
1931). In 1933 verscheen te Leiden Geneeskunde. Encyclopaedisch overzicht.

28 Ik heb gebruik gemaakt van de zevende druk (Rotterdam 1993), bewerkt door Lindeboom’s opvolger Van 
Lieburg.

29 J.T. Buma, De huisarts en zijn patiënt. Grondslagen van het medisch denken en handelen (Amsterdam 1950).
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Lindeboom de tekortkomingen van een dergelijk schema in, maar net als Haeser besloot 
hij er desondanks gebruik van te maken. Het was hem te doen om de algemene lijn, die liep 
van ‘de eerste primitieve pogingen tot hulp bij ziekte tot aan de natuurwetenschappelijk 
gefundeerde veelszins zo machtige moderne geneeskunde’.30

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gebeurde het regelmatig dat vertegen-
woordigers van de ‘nieuwe’ sociale geschiedenis de ‘traditionele’ medische geschiedschrijving 
ervan beschuldigden methodologisch naïef te zijn. Hoewel ze daar niet altijd ongelijk in 
hadden, ging het hier in feite om een vestigingsstrategie van een nieuwe subdiscipline. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van een selectieve pars pro toto-redenering, die de – inder-
daad positivistische – handboektraditie voorstelde als exemplarisch voor alle medische 
geschiedschrijving tot dan toe. Hieronder hoop ik, door de presentatie van drie onder-
zoekstradities, twee dingen duidelijk te maken: ten eerste dat de door medici beoefende 
geschiedenis der geneeskunde veel meer te bieden had (en heeft) dan het door sociaal-
historici gelaakte positivisme en voorts, dat de onderwerpkeuze minder heeft te maken 
met de disciplinaire achtergrond van de beoefenaar dan met diens specifieke historische 
interesse. Artsen en historici die bereid zijn over hun disciplinaire grenzen heen te kijken 
kunnen veel van elkaar leren.

Hulpwetenschap van de geneeskunde
De geschiedenis van de geneeskunde is niet uitsluitend gebruikt om bij te dragen aan de aca-
demische vorming van toekomstige artsen. Daarnaast is zij ook ingezet als hulpwetenschap 
van medisch onderzoek. Opnieuw liep Duitsland hier voorop. De vader van de historische 
pathologie is Justus Hecker (1795–1850), wiens onderzoeksprogramma later door August 
Hirsch – zij het in aangepaste vorm – is voortgezet. Historische waarnemingen werden door 
hen gebruikt om dieper door te dringen in de etiologie en de epidemiologie van de ziekten 
die de negentiende eeuw teisterden, en die angst zaaiden bij de bevolking en vertwijfeling bij 
medische stand en overheid. Door historische en eigentijdse ziektewaarnemingen met elkaar 
te combineren hoopte men dat zich een regelmaat zou aandienen die zou leiden tot een dieper 
begrip van de diverse ziekten. Historische data werden nooit gehistoriseerd of gecontextua-
liseerd, maar onproblematisch gebruikt als empirische bouwstenen van de contemporaine 
medische kennis. De al eerder genoemde Israëls is ook op dit terrein actief geweest, en ook 
hier liet hij zich inspireren door het Duitse voorbeeld. Israëls beschouwde de geschiedenis 
der geneeskunde als een hulpwetenschap van de hygiëne.31 In 1852 deed hij een oproep in het 
NTvG aan alle relevante deskundigen om mee te werken aan een groots opgezet onderzoek 
naar de volksziekten in Nederland.32 Wanneer heden en verleden ‘met de toets der heden-
daagsche wetenschap en kritiek’ met elkaar zouden worden vergeleken, zou dat inzicht in 
etiologische en pathologische patronen kunnen opleveren waarmee epidemische uitbraken 
zouden kunnen worden voorkomen of tegengegaan. De respons op zijn oproep viel echter 
tegen, zodat een teleurgestelde Israëls besloot voorlopig af te zien van een ambitieus opgezet 
samenwerkingsproject, maar zijn eigen onderzoek te publiceren als Twee epidemiën in Neder-
land, eene historisch-pathologische studie (1853). Concreet onderzocht hij de diverse uitbraken 
van de pest tussen de veertiende en de zeventiende eeuw en de ‘danswoede’: een psychische 

30 Zie: Lindeboom, ‘De betekenis van het onderwijs’ (n. 3) 355 en 363.
31 Gedenkboek van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam 1632–1932 (Amsterdam 1932) 201.
32 C.E. Daniels, ‘Levensschets van Dr. A.H. Israëls’, NTvG 20 (1884) 881–903 en 913–927, aldaar 890.
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aandoening die in de Middeleeuwen zou hebben gewoed. Later volgden nog publicaties met 
een soortgelijke inzet over lepra en difterie. Zijn eerste voorlopige conclusie was dat voor het 
voorkómen en terugdringen van epidemieën weinig heil was te verwachten van quarantai-
nemaatregelen. In plaats daarvan zou de overheid moeten werken aan het algemene bescha-
vingsniveau van de bevolking en aan gezondheidsmaatregelingen. Epidemieën moesten niet 
therapeutisch, maar hygiënisch tegemoet worden getreden.

Bijna anderhalve eeuw na Israëls’ oproep in het NTvG verdedigde de historicus Willibrord 
Rutten aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen zijn proefschrift over de pokken en 
de pokkenbestrijding.33 Het boek was een typisch product van de ‘Wageningse school’, die 
sterk was geïnteresseerd in historische demografie, en waaraan de namen van de hoogle-
raren Bernard Slicher van Bath en Ad van der Woude waren verbonden. De auteur wilde 
een verklaring bieden voor de ‘demografische transitie’ die zich in Nederland na 1815 heeft 
voorgedaan. Na een lange periode van stagnatie vertoonde de Nederlandse bevolking na de 
Bataafs-Franse tijd weer een groei. Voor die groei was tot dan toe nog geen bevredigende 
verklaring gevonden. Door nu onderzoek te doen naar de pokken en de bestrijding ervan 
hoopte Rutten twee vliegen in een klap te slaan. Niet alleen bestudeerde hij een ziekte die 
een belangrijke sterfteoorzaak was, maar ook kon hij aandacht besteden aan het effect van 
medisch handelen. Vaccinatie is het eerste voorbeeld van actief menselijk ingrijpen in de 
ecologische cyclus van ziekte en dood.34 Ruttens onderzoek laat zien dat de demografische 
transitie die zich na 1815 voltrok de eerste fase is geweest van de algemene epidemiologische 
transitie die zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw heeft voltrokken. Het 
gaat daarbij om de overgang van een tijdperk met een lage levensverwachting en hoge kin-
dersterfte als gevolg van acute infectieziekten naar een tijdperk met stabiele sterftecijfers, 
een hoge levensverwachting, lage kindersterfte en een toename van chronisch-degeneratieve 
ziekten. In elk van de drie fasen van dit proces hebben curatief ingrijpen, preventie-sanitaire 
maatregelen en welvaartsgroei een wisselende bijdrage geleverd. Op basis van zijn uitput-
tende kwantitatieve studie kwam Rutten tot een nuancering van het bestaande beeld van 
ontreddering en ontvolking als gevolg van de pokken. In de achttiende eeuw was de ziekte 
geëvolueerd tot een endemische ziekte waarmee men vertrouwd was geraakt. Na de Bataafse 
tijd kwam de bestrijding in een stroomversnelling, als gevolg van de introductie en snelle 
acceptatie van vaccinatie. Toch kan de pokkenbestrijding volgens Rutten niet zonder meer 
worden aangewezen als de gangmaker van de epidemiologisch-demografische transitie. Dat 
de pokken aan het eind van de negentiende eeuw zo goed als verdwenen waren is niet alleen 
te danken aan de verplichte vaccinatie voor schoolgaande kinderen, maar evenzeer aan de 
preventieve maatregelen en het gestegen welvaartsniveau in de tweede helft van de eeuw.

Politiek instrument
Een geheel andere variant van de medische geschiedenis analyseert de relatie tussen genees-
kunde, staat en samenleving teneinde politiek-ideologische actie mogelijk te maken. Deze 
analyses kunnen op zeer verschillende manieren worden ingezet: ofwel als pleidooi voor staats-
interventie, sociale geneeskunde en public health, ofwel als kritiek op de normatieve (bio)
macht van staat en professie. De cytoloog, politicus en sanitair hervormer Rudolf Virchow 

33 Willibrord Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’. Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de 
achttiende en negentiende eeuw. Een sociaal-historische en historisch-demografische studie (Houten 1997).

34 Zoals beschreven in William McNeill, Plagues and peoples (Garden city 1976).
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(1821–1902) is een uitgesproken voorbeeld van de eerstgenoemde visie op nut en noodzaak 
van de geschiedenis. In Nederland kunnen Levi Ali Cohen en – opnieuw – Israëls gelden als 
vertegenwoordigers van deze variant. Ze maakten deel uit van een groep sociaal-geneeskundig 
georiënteerde artsen binnen de NMG die later zijn aangeduid als ‘de hygiënisten’.35 Ali Cohen 
en Israëls zetten de geschiedenis in om sanitaire wetgeving te bepleiten. Volgens hen kon men 
van de geschiedenis van de geneeskunde leren dat fysio logisch onderzoek en klinische waar-
neming weliswaar nuttig waren, maar dat de geneeskunde pas op een hoger plan zou worden 
getild wanneer de verkregen kennis in een sociologisch verband werd geplaatst en ingezet 
voor het algemeen belang. Of, zoals Rudolf Virchow het verwoordde: ‘De geneeskunde is een 
sociale wetenschap, en politiek is niets meer dan geneeskunde in het groot’. Hierboven zagen 
we al dat Israëls historisch onderzoek deed naar de pest, lepra en difterie om zijn bevindin-
gen als hygiënische aanbevelingen nuttig te maken in de geneeskunde van zijn eigen tijd. Ali 
Cohen deed hetzelfde met syfilis. Als inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht was hij 
bij uitstek in een positie om de opgedane inzichten toe te passen in de bestrijding van prosti-
tutie en geslachtsziekten. In die hoedanigheid publiceerde hij in 1869 het Handboek der open-
bare gezondheidsregeling en der geneeskundige politie. Als twintigste-eeuwse vertegenwoordi-
gers van deze traditie kunnen Dominicus Cannegieter en Arie Querido gelden.36 Hun boeken 
over de gezondheidswetgeving en het Staatstoezicht in Nederland zijn geschreven vanuit de 
gedachte dat de staat, geholpen door de medische professie, veel goeds kan bijdragen aan 
gezondheid en welzijn van de samenleving.

Daarnaast bestaat er ook een kritische variant van deze sociaal-historische traditie. In 
1982 promoveerde de medicus Paul Juffermans (geb. 1945) op een geruchtmakend proef-
schrift, getiteld Staat en gezondheidszorg in Nederland.37 Juffermans had geneeskunde 
gestudeerd in Nijmegen, waar hij actief was geweest in de Aktiegroep medicijnen Nijme-
gen en in de Werkgroep herstructurering gezondheidszorg. Zijn eerste promotor was Ben 
Polak, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en tevens lid 
van de Gezondheidsraad en van het hoofdbestuur van de KNMG. De tweede promotor 
was Veit Bader, hoogleraar sociologie en sociale filosofie, wiens expertise lag op het gebied 
van de vergelijkende politieke economie van het moderne kapitalisme. Als co-referent 
trad Ger Harmsen op, hoogleraar dialectische filosofie en historische sociologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen met speciale belangstelling voor de geschiedenis van de arbei-
dersbeweging. Voor een medisch proefschrift was dit een ongebruikelijk begeleidingsteam. 
Maar het paste bij het doel dat Juffermans zich had gesteld, en dat even ongebruikelijk was 
als ambitieus: een kritische doordenking van het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg, 
zoals dat in de naoorlogse periode was gegroeid. In zijn geschiedschrijving gaat het niet lan-
ger om de weldadige werking van wetenschap en overheid ten behoeve van de samenleving. 
De gezondheidszorg werd door Juffermans gepresenteerd als een strijdtoneel waar groepen 
met onderling strijdige belangen elkaar bevochten. Concreet was hij geïnteresseerd in de rol 
van de overheid bij de organisatie en financiering van de zorg. Het boek valt uiteen in twee 
delen: een theoretisch-sociologisch deel en een historisch deel. In het eerste deel wilde de 

35 E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840–1890 (Groningen 1991).
36 D. Cannegieter, Honderdvijftig jaar Gezondheidswet (Assen 1954); A. Querido, Een eeuw Staatstoezicht op de 

volksgezondheid (Den Haag 1965).
37 Paul Juffermans, Staat en gezondheidszorg in Nederland. Met een historiese beschouwing over het overheidsbeleid 

ten aanzien van de gezondheidszorg in de periode 1945–1970 (Nijmegen 1982).
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auteur de marxistische theorie, ooit ontworpen voor een analyse van industriële productie, 
geschikt maken voor toepassing op het domein van de gezondheidszorg, waar geen goederen 
maar diensten worden geleverd. In het tweede deel onderzocht Juffermans vijf deelterreinen 
van de gezondheidszorg in hun onderlinge samenhang: gezondheidswetgeving, premie- en 
loongrensbeleid, ziekenhuisbouw, honorarium ontwik keling en subsidiebeleid. Na de rela-
tief rustig verlopen periode van wederopbouw (1945–1960) keerde het tij. In de jaren zestig 
was sprake van een ongeremde expansie van de kapitalistische economie en van liberaal-
confessionele kabinetten, die een liberalisering van het beleid doorvoerden. Er kwam een 
wildgroei van ziekenhuizen, en betrokken partijen kwamen steeds meer tegenover elkaar te 
staan. Een coalitie van werkgevers, artsen en particuliere ziektekostenverzekeraars, politiek 
gesteund door de liberalen en bepaalde delen van de confessionele partijen, stond tegen-
over een coalitie van ziekenfondsen en vakbeweging, gesteund door de sociaaldemocraten. 
De situatie van ‘publieke financiering zonder publieke kontrole’ zou aan het begin van de 
jaren zeventig leiden tot een diepgaande structuurcrisis in de gezondheidszorg – aldus Juf-
fermans.38

Betekenisgeving
De vierde en laatste medisch-historische stijl die ik hier zou willen onderscheiden is geïn-
teresseerd in betekenisgeving. Terwijl de vroege variant van deze cultuurhistorische tradi-
tie zich vooral richtte op betekenisproductie door de academische geneeskunde, wilde een 
latere variant ook oog hebben voor de manier waarop patiënten betekenis toekennen aan 
ziekte en pijn en besluiten tot de consultatie van specifieke, al dan niet officieel erkende, 
genezers. De medicus Max Neuburger (1868–1955) beschouwde de geneeskunde als inte-
graal onderdeel van de cultuur waarin zij functioneert. Volgens hem kunnen medische 
ontwikkelingen alleen zinvol worden geduid vanuit de heersende tijdgeest. In Nederland 
bestond veel waardering voor zijn werkwijze, getuige het feit dat Neubuerger werd geëerd 
met het erelidmaatschap van ‘Gewina’. Het werk van iemand als Evert Dirk Baumann (1883–
1966) kan worden aangemerkt als behorend tot deze traditie,39 maar ook dat van Johannes 
Adrianus Verdoorn (1903–1991). In 1965 publiceerde laatstgenoemde Volksgezondheid en 
sociale ontwikkeling.40 Sinds 1960 was Verdoorn verbonden aan het Instituut voor Sociale 
Geneeskunde te Amsterdam. Als sociaal-geneeskundige was hij geïnteresseerd in de vraag 
hoe gezondheid op populatieniveau kan worden bevorderd, zowel in ‘ontwikkelde’ als in 
‘onderontwikkelde’ samenlevingen. Om het mechanisme dat daaraan ten grondslag ligt te 
achterhalen, deed hij onderzoek naar de sterftedaling die zich in Amsterdam rond 1880 had 
voorgedaan. Zijn these was dat die niet het gevolg was van wetenschappelijke doorbraken 
in de geneeskunde, maar van een verandering in het cultuurpatroon. Tot omstreeks 1880 
was sprake geweest van een sociaal-psychologisch gefundeerde afwijzing van de moderne 
geneeskunde door de lagere klassen. Tegenover de volksgeneeskunde, die was geworteld in 

38 Ibidem 256–257.
39 E.D. Baumann, De dokter en de geneeskunde (Haarlem 1915); Idem, Studiën over de hippocratici (Den Haag 

1926); Idem, Drie opstellen over volksgeneeskunde (Scheveningen 1934); Idem, Cornelis Bontekoe (1640–1685), de 
theedoctor (Oosterbeek 1949); Idem, Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde (Amsterdam 1950).

40 In 1981 verscheen een heruitgave van Verdoorns boek, onder de titel Het gezondheidswezen te Amsterdam in 
de 19e eeuw (Nijmegen 1981). Ik heb gebruik gemaakt van deze editie. Een vergelijkbaar perspectief wordt 
gehanteerd in Rudolf Philips, Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 
1850–1940 (Assen 1980).
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een ‘primitief-traditioneel levenspatroon’, stond de moderne geneeskunde, die ‘rationeel-
wetenschappelijk’ van karakter was. De afwijzing van de moderne geneeskunde kwam 
volgens Verdoorn niet voort uit achterlijkheid. ‘Het gaat hier om twee essentieel verschil-
lende vormen van geneeskundige zorg, die ieder voor zich gebonden zijn aan denkpatronen 
van een geheel eigen structuur’.41 Volgens Verdoorn is het aanzien van de gezondheidszorg 
– op elk moment, in iedere cultuur – niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van 
medisch-technische voorzieningen, maar ook en vooral van sociale en culturele factoren. 
Rond 1880 zou zich in Amsterdam een cultureel integratieproces hebben voorgedaan die 
een belangrijke sterftedaling tot gevolg had. Een verbetering van de communicatiemiddelen 
en een grotere toegankelijkheid van het onderwijs leidde tot de maatschappelijke partici-
patie van bredere bevolkingsgroepen en tot het doorbreken van traditioneel-conservatieve 
patronen. Daardoor groeide de ontvankelijkheid voor de moderne geneeskunde (bacteri-
ologie, chirurgie, anesthesie, asepsis), hetgeen een significante sterftedaling tot gevolg had 
– aldus Verdoorn.

Eenzelfde symmetrisch-antropologische benadering van genezers en patiënten zien we bij 
Willem Frijhoff, hoogleraar culturele en mentale aspecten van pre-industriële samenlevin-
gen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1991 werkte hij mee aan een themanummer 
van het Volkskundig bulletin – uitgegeven door het P.J. Meertens-Instituut – onder redac-
tie van Marijke Gijswijt-Hofstra.42 De laatste was oprichter van de werkgroep ‘Magie en 
geneeskunde’, die bestond uit onderzoekers die de medische geschiedenis vanuit sociaal-
cultureel perspectief benaderden.43 Frijhoff wilde laten zien dat het aanbod van officiële 
medische zorg niet automatisch leidt tot een vraag naar de door hen geboden zorg. Net als 
Verdoorn wees hij op het belang van vertrouwen in de therapeutische relatie. Frijhoff was 
zich zeer bewust van het bronprobleem waarvoor hij zich gesteld zag wanneer hij genezers 
en patiënten in gelijke mate recht wilde doen. Bijna alle overgeleverde bronnen zijn immers 
afkomstig van officieel erkende medisch beroepsbeoefenaars, die alle hun eigen perspectief 
en belangen laten doorklinken. Voor het verkrijgen van een evenwichtig beeld van de inter-
actie tussen genezers en patiënten is dus niet alleen een kritische, maar ook een creatieve 
omgang met de bronnen vereist. In zijn artikel geeft Frijhoff hiervan een proeve met een 
nauwkeurige tekstanalyse van de klinische waarnemingen die IJsbrand van Diemerbroeck, 
medicinae doctor te Nijmegen, deed tijdens de pestepidemie in de jaren 1635–1636. Door een 
drievoudige lezing van de door Van Diemerbroeck gepresenteerde casuïstiek hoopte Frijhoff 
een stapje dichterbij een historische antropologie van het genezen te komen. Op het eerste 
analyseniveau valt de tekst te lezen als feitelijk relaas van symptomatiek, consultatiegedrag, 
diagnose, therapie en ziektebeloop. Vervolgens is er de normatieve boodschap van iedere 
casus. Hier gaat het om vragen als: wat dient men te doen, wat na te laten, maar vooral: wie 
dient men te consulteren in geval van de pest? Als geheel kunnen de casus worden gelezen 

41 Verdoorn, Gezondheidswezen (n. 40) 15.
42 Willem Frijhoff, ‘Gods gave afgewezen. Op zoek naar genezing van de pest: Nijmegen, 1635–1636’, in Marijke 

Gijswijt-Hofstra (ed.), Geloven in genezen. Bijdragen tot de sociaal-culturele geschiedenis van de geneeskunde in 
Nederland. Themanummer van het Volkskundig bulletin 17 (1991) 143–170.

43 Andere bundels van deze werkgroep zijn Willem de Blécourt, Willem Frijhoff en Marijke Gijswijt-Hofstra 
(eds.), Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw 
(Hilversum 1993); Gijswijt-Hofstra (ed.), Op zoek naar genezing. Medische geschiedenis van Nederland vanaf de 
zestiende eeuw (Amsterdam 1995); Rineke van Dalen en Gijswijt-Hofstra (eds.), Gezond en wel. Vrouwen en de 
zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998).
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als een pleidooi van Van Diemerbroeck voor een hiërarchisering van de gezondheidszorg, 
waarin de academisch gevormde medicus vanwege zijn superioriteit boven de ambachtelijk 
gevormde chirurgijn en apotheker dient te staan. Tenslotte is er nog de antropologische 
lezing. De tekst geeft allerlei informatie over de medische kennis, de houding tegenover 
de medische stand en de therapeutische verwachtingen van medische leken in de vroege 
zeventiende eeuw. Frijhoff concludeert dat de keuze voor een medisch specialist vooral te 
maken heeft met de herkenning door de zieke van de wijze waarop de genezer zijn diagnose 
stelt, zijn geneeswijzen formuleert en zijn ingrepen rechtvaardigt: ‘Genezen is het gevolg 
van een proces van onderhandelen tussen zij die weten en zij die niet weten. Maar zelfs zij 
die niet weten, leven vanuit een samenhangend beeld van gezondheid en ziekte’. Evenals de 
arts Verdoorn kent de historicus Frijhoff dus groot belang toe aan de psycho-sociale mecha-
nismen die een rol spelen bij het zoeken naar genezing.

Epiloog
In 2013, het jubileumjaar van Gewina, lijkt meer dan ooit behoefte te bestaan aan medische 
geschiedenis, al dan niet in relatie met medische ethiek, gezondheidsrecht en wetenschaps-
filosofie. Juist in onze tijd van overvloed en onbehagen, van hypertechnologie, schaarste 
en vermarkting blijkt behoefte aan geesteswetenschappelijke reflectie op het functioneren 
van de geneeskunde en de inrichting van de gezondheidszorg.44 Daarbij zouden artsen en 
historici nauw moeten samenwerken, met erkenning van elkaars inbreng en expertise. Iets 
dergelijks wordt ook geconstateerd in het eindrapport van de recente visitatiecommissie 
Geneeskunde onderwijs in Nederland, waarin wordt gehamerd op het belang van brede 
academische vorming in de medische opleiding: 

Geneeskunde is een vak op een snijvlak waar kennis, techniek, sociale en individueel menselijke 
factoren elkaar intensief raken […]. Artsen van de volgende generatie zullen toenemend betrokken 
raken bij discussies en beslissingen over de grenzen van de zorg, over zinvolle zorg, over solidariteit 
en over verantwoorde kosten van de zorg. Voor al deze aspecten is een opleiding noodzakelijk die 
goede artsen vormt als kritische onafhankelijke denkers op academisch niveau.45 

Volgens de commissie ontbreekt brede academische vorming echter in Nederland, behalve 
in Utrecht. Het blok Medical Humanities dat daar aan de medische faculteit wordt gegeven 
werd door de commissie zelfs als good practice aangemerkt. Die kwalificatie laat zich lezen 
als een oproep van de visitatiecommissie aan de andere UMC’s ernst te maken met aca-
demische vorming. De medische geschiedenis kan daarbij een belangrijke rol spelen: niet 
als vak of doel op zich, maar als integrerend onderdeel van een geesteswetenschappelijke 
reflectie op geneeskunde en gezondheidszorg.

Daarvoor is samenwerking tussen alfa, bèta en gamma nodig, als gezegd met erkenning 
van elkaars inbreng en expertise. Om die samenwerking mogelijk te maken, bestaat behoefte 
aan een gedeeld platform. Binnen het Domus-overleg (een groep historisch geïnteresseerde 

44 Zoals bijvoorbeeld gebeurt in James LeFanu, The rise and fall of modern medicine (London 1999). Een verge-
lijkbaar geluid klinkt in het slothoofdstuk van Roy Porter’s The greatest benefit to mankind. A medical history of 
humanity from Antiquity to the present (London 1997) 710–718.

45 Geneeskunde onderwijs in Nederland 2012. State of the art rapport en benchmark rapport van de visitatiecommissie 
geneeskunde 2011/2012 (QANU 2012) 3 en 42. Zie: http://iwooweb.umcn.nl/fmw/PDFforms/Algemeen/Visita-
ties/QANU_ConceptStateOfTheArtRapport_Geneeskunde_2012.pdf. (Geraadpleegd op 29 augustus 2013).
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artsen die periodiek bijeenkomen in de Domus Medica46) worden momenteel plannen ont-
wikkeld voor de oprichting van een Nederlands Genootschap voor Medische Geschiedenis 
(NGMG). Het NGMG – waarvan de lancering is voorzien op 13 december 2013 – streeft 
naar een landelijke bundeling van activiteiten op het gebied van de medische geschiede-
nis in Nederland, en denkt daarbij zowel aan onderwijs als aan onderzoek, congressen en 
erfgoedbeheer. Het valt te hopen dat dit initiatief niet leidt tot een scheiding der geesten 
tussen wetenschaps-, medisch- en sociaal-historici. De voortekenen zijn echter gunstig: 
het Genootschap wil zich blijven verstaan met de rest van het veld, en streeft inhoudelijke 
samenwerking na met het ‘moedergenootschap’ Gewina. En waarom ook niet? Zelfs in de 
Verenigde Staten, waar de ‘Science Wars’ altijd op het scherpst van de snede zijn uitgevoch-
ten, besloten de ‘Oslerians’ een constituent society te blijven van de American Association 
for the History of Medicine.47 Ieder jaar komen alle leden van de AAHM – Oslerians zowel 
als Sigeristas – bijeen om te congresseren, in steeds een andere Amerikaanse stad. Moge het 
jubileumjaar van Gewina het startschot zijn voor een goede samenwerking tussen medici 
en historici en veel – mooie èn nuttige – vruchten dragen voor de medische geschiedenis 
in Nederland.

46 Domus Medica is het vergadercentrum in Utrecht van onder meer de KNMG, de Landelijke Huisartsen Vereni-
ging en de Orde van Medisch specialisten.

47 The Oslerian (n. 9), november 2006 en november 2010. (Geraadpleegd 30 augustus 2013).
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Tussen Tannery en Klein: polariteit in de 
geschiedschrijving van wiskunde in België en 
Nederland

GERARD ALBERTS* & DANNY BECKERS**

Inleiding
Paul Tannery zou niet tevreden over ons geweest zijn. Historici van de wiskunde zijn nogal 
op zichzelf. We publiceren wel, maar relatief weinig in algemeen wetenschapshistorische 
tijdschriften als Studium. Paul Tannery, de Franse historicus van de wiskunde en bezorger 
van de werken van Descartes, was ruim een eeuw geleden een vurig pleitbezorger voor 
samenwerking in een algemene wetenschapsgeschiedenis. Commissies voor de geschiedenis 
van de verschillende wetenschapsgebieden waren uiterst nuttig en historische voordrachten 
op een natuurkundig of wiskundig congres hadden zijn instemming, maar om de weten-
schapsgeschiedenis vooruit te helpen was in zijn ogen een andere strategie geboden. Zijn 
ideaal was dat de historici van de verschillende wetenschappen elkaar zouden opzoeken 
en scherpen in de historische aanpak en dat ze aansluiting zouden zoeken bij de algemene 
geschiedenis. ‘Synthese’ was zijn trefwoord. De elementen die men uit zorgvuldige histori-
sche analyse verkreeg, moesten in een zorgvuldig gecomponeerd onderling verband gepre-
senteerd worden, anders was het resultaat de naam geschiedenis niet waard. Tannery wilde 
een dergelijke ‘algemene geschiedschrijving’ organiseren in onderwijs, tijdschriften en ver-
enigingen. Hij stond in de eerste jaren van de twintigste eeuw niet alleen in zijn pleidooi. In 
diverse Europese landen zagen in de volgende decennia verenigingen met lange namen het 
licht, maar Tannery heeft die successen niet meer mogen meemaken.

Felix Klein, Duits wiskundige van veel groter gezag dan Tannery, begaf zich ook op het 
pad van geschiedschrijving en was zijn intellectuele tegenhanger. In de Vorlesungen über die 
Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert schreef Klein een wordingsgeschiedenis van 
de wiskunde zoals die op dat moment – aan het eind van Kleins leven – aan hem verscheen.1 
Een niet ongebruikelijke aanpak, maar voor Tannery niet meer dan het antwoord op een 

  * Korteweg-de Vries Instituut, Universiteit van Amsterdam. E-mail: g.alberts@uva.nl.
** Algemene Vorming, Vrije Universiteit, Amsterdam. E-mail: d.j.beckers@vu.nl.
1 Felix Klein, Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert, 2 vols. (Berlin 1926–1927).

6. Beckers.indd   173 10/29/2013   7:06:45 PM



Gerard Alberts & Danny Beckers

174

eerste motief van geschiedschrijving en daarmee onbevredigend. Deze vorm van geschied-
schrijving diende volgens hem alleen om de grondslagen van huidige theorieën beter te 
begrijpen en om beter te kunnen zien in welke richting men naar vernieuwing zou kunnen 
zoeken. Wie de wetenschapsgeschiedenis bedreef om zijn bijdrage aan de vooruitgang van 
de wetenschap, streefde volgens Tannery in feite een ander doel na dan geschiedschrijving:

Le savant, en tant que savant, n’est attiré que vers l’histoire de la science particulière qu’il étudie; 
il reclamera que cette histoire soit faite avec le plus de détails spéciaux qu’il sera possible, car c’est 
ainsi seulement qu’elle peut lui fournir les renseignements susceptibles de lui être utiles. Mais ce 
qu’il demandera avant tout, c’est l’étude de la filiation des idées et de l’enchaînement des décou-
vertes. Retrouver sous la forme originale l’expression de la vraie pensée de ses précurseurs, afin de 
les comparer à la sienne propre, approfondir les méthodes qui ont servi à construire l’édifice de la 
doctrine courante, afin de discerner sur quel point et dans quelle direction on peut essayer un effort 
novateur, voilà quel est son desideratum.2

De wetenschapshistoricus moest voor Tannery bovenal historicus zijn. Hij moest een neus 
voor geschiedenis hebben en weten hoe hij een verhaal kan componeren uit de bestudeerde 
elementen (zijn ‘synthese’). Een algemene wetenschapsgeschiedenis moet bijdragen aan de 
geschiedenis van de beschaving en dat stelt andere eisen. Dan is het niet denkbaar dat de 
wetenschapshistoricus de vergeten dwaalwegen en niet-voortgezette ontwikkelingen weg-
laat. Dan kan men niet over astronomie praten zonder astrologie, niet over wetenschappen 
zonder aandacht voor de voorwetenschappelijke ontwikkelingen.

Tannery en Klein projecteerden beiden hun passie voor het nieuw opkomende vakgebied, 
dat van de zuivere axiomatisch opgebouwde wiskunde, op hun intellectuele voorgangers. 
Dat deden zij echter op totaal verschillende wijze. Klein wilde vooral zijn vakbroeders 
behagen, en bood hen het goede voorbeeld uit de geschiedenis. Door uit de geschiedenis 
herkenbare fragmenten te pikken en daar de genialiteit van te benadrukken, door frag-
menten in hedendaagse termen te vertalen of te benadrukken wat er ‘nog niet’ helemaal 
goed aan was, gaf Klein richting aan wat als zuivere wiskunde mocht worden beschouwd. 
Hij was niet tegen samenwerking met historici, maar hij verwachtte van de geschiedenis 
van wiskunde dat het een wordingsgeschiedenis van de wiskunde zou zijn. Daarmee zou 
het een kompas zijn voor leerlingen, studenten en toekomstige wiskundigen. Geschiedenis 
bood lessen voor de toekomst; het werd in korte, diepgaande studies van bronnen, vanuit 
hedendaags perspectief beoefend. Tannery, daarentegen, bepleitte een cultuurhistorie. De 
eigenheid van het oude vakgebied kon bijdragen aan de glorie van het hedendaagse gebouw 
van de zuivere wiskunde.

De geschiedenis van wiskunde heeft zich zowel in Nederland als in België altijd in de 
warme belangstelling van wiskundigen kunnen verheugen. In dit essay willen we de veran-
deringen in die belangstelling, de ontwikkelingen die zich gedurende de laatste anderhalve 
eeuw in de Lage Landen hebben voorgedaan, in kaart brengen. Die relateren we aan deze 
beide historiografische stromingen die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw 
ontstonden. Beide benaderingswijzen vonden een warme ontvangst, en beide ontwikkel-
den zich in de loop van de tijd. We beginnen met een beschrijving van de internationale 
toppers die de geschiedenis van wiskunde de laatste anderhalve eeuw heeft gekend. De 

2 Paul Tannery, ‘De l’histoire générale des sciences’, Revue de synthèse historique 8 (1904) 1–16, i.h.b. 3.
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Nederlanden hebben een beperkt aantal internationale grootheden in de geschiedenis van 
wiskunde voortgebracht. Het feit dat ze internationaal aandacht kregen voor hun histori-
sche werk maakt hen, ongeacht de inhoud van hun werk, hèt gezicht van de Nederlandse 
geschiedbeoefening. Daarna zullen we de ontwikkelingen in de Nederlandse en Belgische 
geschiedschrijving in meer detail bekijken.3 Zowel de minder bekende geschiedschrijvers 
komen dan aan bod, als de inhoud van de verschillende werken – een opsomming van 
volledigheid of evenwichtigheid in enig opzicht streven wij niet na; het gaat ons om de 
polariteit. Tot slot plaatsen we het gevondene dan ook in het perspectief van de polariteit 
van motieven, een polariteit die ook niet bij Klein en Tannery stil is blijven staan.

Boven het maaiveld
Tannery stond middenin de tweede golf van geschiedschrijving van de wiskunde. Ander-
halve eeuw eerder waren de systematische pogingen tot geschiedschrijving begonnen met 
het werk van Jean-Étienne Montucla, dat ook in Nederlandse vertaling verscheen. Eigen 
geschiedschrijving in de Lage Landen dateert echter van de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. In 1864 publiceerde de Brusselse hoogleraar Adolphe Quetelet zijn Histoire 
des sciences mathématiques et physiques chez les Belges.4 Quetelet, die internationaal aan-
zien had verworven met zijn statistische en astronomische werk, maakte in zijn boek 
duidelijk wat de Belgische bijdrage was geweest aan de wetenschappen. Dat hij daarmee 
een nationalistische toon aansloeg, behoeft nauwelijks te verbazen. Het was de tijd van de 
opkomst van de natiestaat. Alle staten, de jonge Belgische staat in het bijzonder, voelden 
de behoefte om zich te onderscheiden van de andere Europese mogendheden. Zij pro-
jecteerden hun eigenheid op het verleden, dat daarmee tot nationaal historisch erfgoed 
werd verklaard.

De Leidse hoogleraar wiskunde David Bierens de Haan, bekend om zijn Tables d’intégrales 
définies (1858), produceerde een vergelijkbaar overzichtswerk over de Noord-Nederlandse 
grootheden. Hij werd nationaal beroemd met zijn bundeling van historische essays tot 
Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen.5 Daarin gaf hij in 
de stijl van Robert Fruin gedetailleerde bronnenbeschrijvingen ter illustratie van de groots-
heid van (wiskundig) Nederland. Veel van die artikelen vonden een internationaal publiek 
via de katernen van het Bulletino van de excentrieke Italiaanse prins Boncompagni. Bierens 
de Haan behoorde tot de internationale kring van wiskundigen die werkten aan een over-
zicht van wiskundige publicaties. Hun inspanning was dus primair bibliografisch als basis 
voor de geschiedschrijving. Schijnbaar neutraal beschrijvend canoniseerden zij daarmee de 
wiskundige erfenis naar het beeld van de negentiende eeuw. 

3 Onze blik op de Belgische ontwikkeling is zeer beperkt. De losse opmerkingen die we hieronder maken 
pretenderen niet recht te doen aan de geschiedschrijving van de wiskunde in België. Ook voor de Neder-
landse geschiedschrijving maken we in het benadrukken van de polariteit radicale keuzes. In beide gevallen 
vragen we de mensen die op goede gronden mochten verwachten hun werk hieronder behandeld te zien 
om begrip.

4 Adolphe Quetelet, Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges, Bruxelles (1864) ; met een 
vervolg: Adolphe Quetelet, Sciences mathématiques et physiques chez les Belges au commencement du XIXe siècle 
(Bruxelles 1867).

5 David Bierens de Haan, Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen in de Neder-
landen (Amsterdam 1878).
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Het aandeel van Bierens de Haan culmineerde in een Bibliographie néerlandaise historique-
scientifique (1883).6 Deze puur bibliografische inzet werd voortgezet in het internationale 
referaattijdschrift Revue Semestrielle des Publications Mathématiques, dat vanaf 1893 door 
het Wiskundig Genootschap werd uitgegeven. Een ander initiatief van Bierens de Haan was 
de uitgave van de werken van Christiaan Huygens, een project dat zich over meer dan een 
halve eeuw zou uitstrekken, een dozijn redacteuren bezig zou houden en internationaal als 
toonaangevend werd gezien.7

Echt nieuwe synthetiserende werken van die generatie, zoals Moritz Cantors vierdelige 
Vorlesungen über Geschichte der Mathematik (1880) of Hieronymus Zeuthens Geschichte 
der Mathematik im Altertum und Mittelalter, hadden in Tannery’s tijd geen Nederlandse 
pendant. Henri Bosmans, s.j. deed in Leuven opvallend onderzoek naar zestiende- en 
zeventiende-eeuwse wiskunde in België.8 Wat vooral aandacht trok waren zijn studies naar 
Ferdinand Verbiest en andere Europese geleerden in China, een onderwerp dat pas recent 

6 David Bierens de Haan, Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs 
sont nés aux 16e, 17e, et 18e siècles (Rome 1883).

7 E.J. Dijksterhuis, Christiaan Huygens: bij de voltooiing van zijn Oeuvres complètes (Leiden 1951).
8 Zie de bijdrage over Bosmans in deze bundel. Zie ook: H. Bosmans, ‘Note sur la trigonométrie d’Adrien Romain’, 

Bibliotheca Mathematica 3:5 (1904) 342–354; idem, ‘La “practique om te leeren cypheren”’, Annales de Société 
Scientifiques de Bruxelles 32 (1907–1908) 272–301; idem, ‘Que sait-on d’Antoine Smyters?’, l’Intermédiaire des 
mathématiciens 22 (1915) 28–37.

De bibliograaf en wiskundige David Bierens de Haan 
(1822–1895)
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weer is opgepakt door Noël Golvers.9 In Nederland deed eerst de volgende generatie inter-
nationaal van zich spreken. 

Geen historicus van de wiskunde belichaamde ooit zozeer Tannery’s ideaalbeeld van 
de cultuurhistoricus van de wiskunde als de HBS-docent en polemist Eduard J. Dijk-
sterhuis. Diens meticuleuze bronnenstudies van het wiskundig denken en zijn culturele 
betekenis begonnen met Val en worp (1924) en culmineerden in De mechanisering van 
het wereldbeeld (1950).10 Hij was een carrière lang redacteur van De Gids en bevond zich 
zo in het centrum van het intellectuele leven van Nederland. Zijn Mechanisering werd 
bekroond met de P.C. Hooftprijs. Het boek werd vertaald in het Engels, Frans en Duits 
en is verreweg de meest gezaghebbende Nederlandse bijdrage aan de geschiedenis van 
de wiskunde. 

Het meest vertaalde en gelezen boek is ongetwijfeld dat van Dirk Struik, A concise history 
of mathematics (1948). Een breed publiek van wiskundestudenten en algemeen belangstel-
lenden heeft door dit boek kennis gemaakt met de geschiedenis van de wiskunde. Struik 
ambieerde eigenlijk in de stijl van Robert K. Merton en Boris Hessen een sociale geschiede-
nis van de wiskunde te ontwikkelen en is daar met Yankee Science in the Making (1948) en 
tot op zekere hoogte met Het land van Stevin en Huygens (1958) ook in geslaagd, maar in zijn 
Concise history heeft hij een relatief traditioneel beeld van de geschiedenis van de wiskunde 
‘aus einem Guss’ op papier gezet.11 Dit is het klassieke leerboek geworden.

Populair onder wiskundigen was het veel traditionelere Ontwakende wetenschap (1950) 
/ Science Awakening (1954) van Bartel L. van der Waerden (1903–1996).12 Van der Waerden 
heeft met zijn Moderne Algebra (1930–1931) de wiskunde ingrijpend vernieuwd door de weg 
te wijzen naar een nieuwe stijl. De reeks boeken en artikelen over antieke wetenschap die 
hij in zijn latere carrière schreef, missen die verrassing. Voor de hedendaagse historicus van 
de wiskunde is het eigenlijk veel fascinerender om in Sources of Quantum Mechanics (1967) 
zijn overzicht te lezen van een ontwikkeling waar hij niet alleen met de neus bovenop had 
gezeten, maar ook zelf wezenlijk aan had bijgedragen.13

Rond de millenniumwisseling is er opnieuw Nederlands werk dat internationaal de aan-
dacht trekt. Ieder voor zich reiken Henk Bos met zijn studie over Descartes14, Dirk van 

 9 Henri Bosmans s.j., Ferdinand Verbiest, directeur de l’observatoire de Péking (Louvain 1912); Noël Golvers, Ulrich 
Libbrecht, Astronoom van de keizer: Ferdinand Verbiest en zijn Europese sterrenkunde, (Leuven 1988); Noël 
Golvers, Ferdinand Verbiest, s.j. (1623–1688) and the Chinese heaven: the composition of the astronomical corpus, 
its diffusion and reception in the European republic of letters (Leuven 2003).

10 E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam 1950). Zie ook de bijdrage over Dijksterhuis 
in deze bundel.

11 Zie de bijdrage over Struik in deze bundel. Dirk Jan Struik, A concise history of mathematics (New York 1948); in 
het Nederlands door Struik zelf vertaald en uitgebracht onder de titel Geschiedenis van de wiskunde ( Amsterdam 
1965; 1977; 1980; 1988; Utrecht 1990, 2011). Dirk Struik, Yankee Science in the Making (Boston 1948). Dirk Struik, 
Het land van Stevin en Huygens (Amsterdam 1958).

12 B.L. van der Waerden, Ontwakende wetenschap (Groningen 1950); idem, Science awakening (Groningen 1954).
13 B.L. Van der Waerden, Sources of Quantum Mechanics (Haarlem 1967).
14 Henk Bos, Redefining geometrical exactness: Descartes’ transformation of the early modern concept of construction 

(Berlin etc. 2001).
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Dalen met zijn biografie van Brouwer15 en Jan Hogendijk met zijn toonaangevende bijdra-
gen aan de geschiedenis van de Arabische wiskunde16 boven het maaiveld.

Geschiedschrijving gebonden aan de wiskunde
Met de opkomst van de wiskundebeoefening in de vroegmoderne tijd verschenen ook de 
historische beschouwingen. Het was niet ongewoon een verhandeling over een bijzonder 
stuk wiskunde te legitimeren met een historische inleiding. Was het voor een leerboek 
afdoende om op het titelblad symbolisch te verwijzen naar het nut voor handel of scheep-
vaart, de meer beschouwende stukken namen ter historische fundering dikwijls meer dan 
een getekende verwijzing op.17 Tot halverwege de negentiende eeuw bleef geschiedschrijving 
van wiskunde in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden beperkt tot auteurs die in een 
uitvoerige inleiding bij hun boek – of in dat boek zelf – aandacht besteedden aan histori-
sche aspecten. Hoogleraren konden in hun inauguratie of bij een andere officiële gelegen-
heid iets over geschiedenis vertellen.18 Met de aanzet tot professionalisering van de weten-
schapsbeoefening in de Verlichting kreeg de geschiedschrijving een eigen plaats: buiten de 
wiskundige boeken. Dat gebeurde het eerst in Frankrijk. Jean le Rond d’Alembert was in 
zijn bijdragen aan de Encyclopédie bepaald scheutig met zijn historische inleidingen bij wis-
kundige en andere lemma’s. Zijn tijdgenoot Etienne Montucla, stelde de geschiedschrijving 
op zichzelf met het vierdelige Histoire des Mathématiques (1758).19 Dit ideeënhistorische 
overzicht trok internationaal belangstelling en werd in het Nederlands vertaald (1782–1804) 
door Arnold Bastiaan Strabbe, één van de oprichters van het Amsterdams genootschap van 
wiskundeliefhebbers.20 Over wiskundigen uit het vaderlands verleden verscheen een aantal 
biografische artikelen in De Algemeene Konst- en Letterbode. De Utrechtse hoogleraar Gerrit 
Moll droeg enkele hoofdstukken bij aan de Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschap-
pen in de Nederlanden van Van Kampen (1826).21 Er was een verbinding naar de algemene 

15 Dirk van Dalen, Mystic, geometer, and intuitionist: the life of L.E.J. Brouwer. Volume 1: the dawning revolution 
(Oxford 1999); Volume 2: hope and disillusion (Oxford 2005).

16 J.P. Hogendijk, Ibn al-Haytham’s Completion of the conics (New York (etc.) 1985); idem, ‘Transmission, trans-
formation and originality: the case of Greek and Arabic geometry’, in: F. Jamil Ragep and Sally Ragep (eds.), 
Tradition, Transmission and Transformation (Leiden 1996) 31–64; idem, L’étude des sections coniques dans la 
tradition Arabe, Actes du troisième colloque Maghrébin sur les Mathématiques Arabes, Tipaza, Alger: École Nor-
male Supérieure (1998) 147–158 en vele andere, ook in Nederlandstalige tijdschriften.

17 David Rowe en Volker Remmert, ‘What Do You Need a Mathematician For? Martinus Hortensius’s “Speech on 
the Dignity and Utility of the Mathematical Sciences” (Amsterdam 1634)’, in: The Mathematical Intelligencer, 
26 (4) (2004) 40–46; Volker Remmert, Widmung, Welterklärung und Wissenschaftslegitimierung: Titelbilder 
und ihre Funktionen in der Wissenschaftlichen Revolution (Wiesbaden 2005); idem, ‘Visual legitimisation of 
astronomy in the sixteenth and seventeeth centuries: Atlas, Hercules and Tycho’s nose’, Studies in History and 
Philosophy of Science Part A, 38:2 (June 2007) 327–362. 

18 Een aardig voorbeeld is de Franeker ambtsaanvaarding van Cornelis Ekama, Oratio de Frisia ingeniorum math-
ematicorum inprimis fertili (Leeuwarden 1809).

19 Jean Etienne Montucla, Histoire des mathématiques: dans laquelle on rend compte de leurs progrès depuis leur 
origine jusqu’à nos jours; où l’on expose le tableau & le développement des principales découvertes, les contestations 
qu’elles ont fait naître, & les principaux traits de la vie des mathématiciens les plus célebres (Paris 1758).

20 Historie der wiskunde, in welke bericht gegeeven wordt van haare vorderingen, sedert haaren oorsprong tot in onzen 
tijd [...] door J.E. Montucla [...] uit het Fransch vertaald, en met eenige bijvoegselen, en ophelderende aanmerkin-
gen vermeerderd door Arnoldus Bastiaan Strabbe (Amsterdam 1782–1804).

21 Gerrit Moll, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der wiskundige wetenschappen in de Nederlanden’, in: N.G. van 
Kampen, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, 3 (Delft 1826).
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geschiedenis en de aandacht ondersteunde de verovering van een plek in het Nederlandse 
onderwijs voor dit vak.

Terwijl de wiskunde in het onderwijs een relatief moderne, afgebakende vorm had, vat-
ten het overzicht van Montucla en de artikelen over Nederlandse grootheden de wiskundige 
wetenschappen breed op. Bij Quetelet en Bierens de Haan veranderde dat. De natuurkunde 
en astronomie hoorden er nog wel bij, maar ze kregen een aparte naam; de inclusie was niet 
meer zo vanzelfsprekend. Latere auteurs konden deze gebieden dan ook achterwege laten.

David Bierens de Haans Bouwstoffen en Bibliographie maakten niet alleen deel uit van 
een internationale onderneming van afbakeningen van nationale wiskundige erfenissen, 
ze brachten de geschiedbeoefening van de wiskunde ook op het niveau dat op dat moment 
internationaal gold. De onderneming om de volledige werken van Huygens (1888–1950) uit 
te geven, was dan ook niet alleen een uiting van vaderlandse trots, het werd ook gezien en 
verdedigd als bijdrage aan de internationale wetenschapsgeschiedenis. De opzet was ambi-
tieus en weerspiegelde de opvattingen betreffende bronnenuitgave en tekstbezorging van 
dat moment. De uitgave van werken van grootheden uit het vaderlands verleden was in 
Nederland een minder ernstige zaak dan in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Konink-
rijk, maar het gebeurde ook hier. Zo bezorgde in 1912 J.A. Vollgraff een Franse vertaling van 
het werk van Nicolaas Struyck, ter gelegenheid van het internationaal congres van levens-
verzekeringswiskundigen dat jaar in Amsterdam. Het toonde de internationale deelnemers 
hoe vooruitziend Nederland in de achttiende eeuw was geweest op het vlak van de verzeke-
ringswiskunde.22 Diezelfde Vollgraff nam het redacteurschap van de werken van Christiaan 
Huygens over. Had de uitgave van het werk van Nicolaas Struyck wellicht het karakter van 
een gelegenheidsuitgave, de tweetalige publicatie van Simon Stevins werk, met opnieuw 
een team van bezorgers, was weer een grote en breed gedragen onderneming (1955–1966).23 
De Nederlandse wetenschappers waren bepaald sterk in bibliografische arbeid.24 De filo-
logische en bibliografische arbeid was kenmerkend voor de negentiende-eeuwse stijl van 
geschiedbeoefening van de wiskunde. Marinus van Haaften die in 1923 een geschiedenis van 
het Wiskundig Genootschap zou schrijven nam een voorbeeld aan Bierens de Haan in het 
blootleggen van bronnenmateriaal betreffende zijn vak, in dit geval verzekeringswiskunde. 
Onder zijn aanvoering bundelde een groep auteurs, in het bijzonder S.R.J. van Schevichaven, 
financieel ruimhartig gesteund door de directie van de Algemeene Levensverzekerings-
maatschappij, een collectie bronnenmateriaal onder dezelfde noemer Bouwstoffen.25 

Studiën
Academische interesse in de geschiedenis van wis- (en natuur-)kunde begon met een cursus 
geschiedenis die de hoogleraar wiskunde Paul Mansion in 1884 in Gent opzette. De cursus 
werd in 1890 een verplicht onderdeel in de studie wis- en natuurkunde aan alle Belgische 

22 J.A. Vollgraff, Les Oeuvres de Nicolas Struyck, 1687–1769 (Amsterdam 1912). 
23 E. Crone, E.J. Dijksterhuis [et al] (eds.), The principal works of Simon Stevin (Lisse 1955–1966).
24 Gerard Alberts en Danny Beckers, ‘Wiskunstige verlustiging. De tijdschriften die het genootschap wel en niet 

uitgaf ’, Nieuw Archief voor Wiskunde (V) 11 (2010) 20–26; W. Otterspeer en J. Schuller tot Peursum Meijer, 
Wetenschap en Wereldvrede. De Koninklijke Akademie van Wetenschappen en het herstel van de internationale 
wetenschap tijdens het interbellum (Amsterdam 1997).

25 Bouwstoffen voor de geschiedenis van levensverzekeringen en lijfrenten in Nederland (Amsterdam 1897); in 1898 
eveneens in Franse vertaling uitgegeven; M.van Haaften, Het Wiskundig Genootschap, zijn oudste geschiedenis en 
zijn beteekenis voor het verzekeringswezen (Groningen 1923).
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universiteiten. Dit vormde een voedingsbodem voor vele studiën die door de diverse docen-
ten van deze cursussen werden gepubliceerd. In Nederland vertaalde de interesse zich eerst 
veel later in het curriculum. Incidentele colleges waren er vanaf de jaren 1930. Pas in de 
jaren negentig van de twintigste eeuw (dus honderd jaar na onze zuiderburen) werd het 
een verplicht onderdeel. De individuele interesse toonde zich in de onderwerpskeuze van 
redevoeringen, zoals die van D.J. Korteweg in 1894 bij de dies natalis van de Amsterdamse 
gemeentelijke universiteit.26 Ook onder de studenten die aan de Nederlandse universitei-
ten studeerden voor onderwijsakten werd kennis van de geschiedenis als een pré gezien. 
De tijdschriften die destijds door de studenten werden gelezen staan vol met historische 
studiën; hier had de afbakening van de wiskunde haar beslag gekregen. Met de laat negen-
tiende-eeuwse, vroeg twintigste-eeuwse geschiedschrijving, zoals die door de Deventer 
wiskunde-lerarenopleider Nico Gravelaar of door zijn Amsterdamse collega Jan Versluys 
werd beoefend, was de zuivere wiskunde als vanzelfsprekend tot maatstaf voor wiskunde 
verheven.27 In de loop van de negentiende eeuw had de wiskunde van de academische pro-
fessionals, waar deze geschiedschrijving zich uit had losgemaakt, zich uitgekristalliseerd tot 
een zuivere, axiomatisch opgevatte, wiskunde. De antieke wiskunde werd nu vanuit die 
opvatting bestudeerd en weergegeven als prelude tot de zuivere wiskunde. Zo beschreef 
Gravelaar de wijze waarop Cardano begin zestiende eeuw worstelde met complexe getal-
len, alsof het onvermijdelijk was dat het werk van Cardano uiteindelijk tot complexe getal-
len – een negentiende-eeuwse constructie – zou moeten voeren.28 In deze stijl schreef ook 
de Amsterdamse hoogleraar Hendrik de Vries een reeks artikelen over tal van wiskundige 
onderwerpen uit de geschiedenis en bundelde ze onder de titel Historische Studiën.29 Deze 
bundel is zo exemplarisch voor het verheffen van de contemporaine – hedendaags voor 
de auteur – wiskunde tot maatstaf en eindpunt van de historische elementen, dat we deze 
Nederlandse pendant van Felix Kleins hodiëcentrische en teleologische stijl hierna met de 
aanduiding studiën zullen karakteriseren. We zien de studiën-stijl ook in het werk van Her-
manus J.E. Beth, die – net als Dijksterhuis werkzaam aan een HBS – didactische inspiratie 
vond in de geschiedenis van wiskunde en het van wezenlijk belang achtte dat aankomende 
docenten met de geschiedenis van hun vakgebied in aanraking kwamen.30 

De Groningse uitgeverij Noordhoff zag brood in een serie over geschiedenis van de exacte 
wetenschappen bestemd voor onderwijzers: Noordhoffs Historische Bibliotheek voor de Exacte 
Wetenschappen. Hierin publiceerde Dijksterhuis een Nederlandse bewerking van De Ele-
menten van Euclides en een boek over Archimedes.31 Van de hand van Beth verschenen een 
gedeeltelijke Nederlandse vertaling van Newtons Principia en Inleiding in de niet-Euclidische 
meetkunde op historischen grondslag.32 Hoe beperkt ook, deze serie verschijnend in de sobere 

26 D.J. Korteweg. Het bloeitijdperk der wiskundige wetenschappen in Nederland (Amsterdam 1894).
27 Jan Versluys, Beknopte geschiedenis der wiskunde (Amsterdam 1902). N.L.W.A. Gravelaar, ‘John Napier’s Werken’, 

Verhandelingen Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 6 (1899); idem, ‘De leerwijze van Fer-
rari voor de oplossingen der vergelijkingen van den vierden graad’, Wiskundig Tijdschrift 1 (1904) 62–71, 167–171.

28 N.L.W.A. Gravelaar, ‘Cardano’s transmutatiemethoden’, Nieuw Archief voor Wiskunde (II) 8 (1902) 408–444.
29 Hk. de Vries, Historische Studiën, 3 delen (Groningen 1926–1940).
30 H.J.E. Beth, ‘Eenvoudige beschouwingen uit de meetkunde van Gauss’, Euclides 4 (1927–1928) 1–24, 58–81.
31 E.J. Dijksterhuis, De Elementen van Euclides, 2 delen (Groningen 1929–1930); idem, Archimedes deel 1 (Gronin-

gen 1938).
32 H.J.E. Beth, Newton’s Principia, 2 delen (Groningen 1932); idem, Inleiding in de niet-Euclidische meetkunde op 

historischen grondslag (Groningen 1929).
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tijden van het interbellum stond voor een bloei van de geschiedenis van de wiskunde. Na 
de Tweede Wereldoorlog kende de reeks nog één uitgave, het eerder genoemde Ontwakende 
Wetenschap (1950) door Van der Waerden. Dit laatste boek in deze serie was een geschiede-
nis van wiskunde bij de Babyloniërs en Egyptenaren in hedendaagse wiskunde vertaald; 
geheel in de stijl van de studiën.

Samenhang in de geschiedenis
Het was mede aan Dijksterhuis te danken dat Noordhoffs Historische Bibliotheek tot stand 
kwam. Niet alleen was hij zelf auteur van een aantal delen, bij Noordhoff genoot hij ook 
aanzien. Een serie over de geschiedenis van de exacte wetenschappen paste helemaal in zijn 
visie op de wetenschapsgeschiedenis. In de voorrede tot zijn biografie van Stevin (1943) 
schreef Dijksterhuis:

Het verschijnen van dit werk behoeft, naar ik meen, geen rechtvaardiging. Dat er over een zoo 
merkwaardige figuur uit onze Vaderlandsche Geschiedenis als Simon Stevin geen enkel boek 
bestond, waarin alle kanten van zijn veelzijdige werkzaamheid tot hun recht kwamen, was een 
verzuim van ons volk tegenover een van zijn groote zonen.33

33 E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin (‘s Gravenhage 1943) voorrede. 

Twee auteurs in de ‘studiën-stijl’: de Hendrik de Vries (1867–1954) en Hermanus J.E. Beth (1880–1952)
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Met ‘ons volk’ doelde Dijksterhuis overigens net als zijn voorbeeld Pieter Geyl evenzeer 
op België. Die ‘veelzijdige werkzaamheid’ van Stevin kon worden ontleed in hedendaagse 
categorieën als ‘wiskunde’, ‘natuurkunde’ en ‘techniek’, maar Dijksterhuis stelde zich wel ten 
doel te laten zien dat het werk van Stevin één geheel betrof. De samenhang en samenwerking 
die Tannery bepleit had, realiseerde Dijksterhuis hier. En om die samenhang te bereiken was 
de aanpak belangrijker dan het onderwerp. Dijksterhuis adstrueerde dit door van zijn aan-
pak te eisen dat ze de verschijnselen fenomenologisch zou duiden in hun historische con-
text. Dat was voor hem de echte cultuurgeschiedenis. Samenhang in de geschiedschrijving 
betekende vrijheid ten opzichte van de wiskunde. Wie zich op het standpunt stelde van de 
wetenschapper die uit natuurlijk nieuwsgierigheid wil weten hoe ‘alles zo geworden is’, ging 
evolutionistisch te werk.34 Het was duidelijk waar Dijksterhuis’ hart lag en hij gaf heldere 
voorbeelden van subtiele vragen die in evolutionistisch perspectief niet in beeld kwamen 
maar fenomenologisch juist wel. Hij putte zich ter wille van de wiskundigen en de wiskun-
destudenten uit om de legitimiteit van dat evolutionistisch perspectief te benadrukken.

Dijksterhuis maakte academische carrière in de geschiedenis van de wiskunde en dat was 
uitzonderlijk. Hij was wiskundeleraar aan de HBS in Tilburg. Zijn academische affiliatie 
bestond aanvankelijk uit privaatdocentschappen in Amsterdam en Leiden in de jaren 1930 en 
een leeropdracht aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam in de oorlogsjaren. Eerst 
na het succes van zijn Mechanisering verwierf hij in 1953 een buitengewoon hoogleraarschap 
in Utrecht, met passend bij zijn methodische emancipatie van de wiskundebeoefening een 
institutionele inbedding zowel bij de natuurwetenschappen als bij de letteren. Geschiedenis 
van wiskunde werd een academische discipline. De meest bekende leerlingen van Dijkster-
huis, Alphons Smeur en Hubertus Busard, die zich beiden verdienstelijk maakten in het 
onderzoek naar middeleeuwse en vroegmoderne wiskunde, beoefenden de wetenschaps-
geschiedenis naast hun baan als docent in het secundair onderwijs.35

Had Dijksterhuis’ aanpak van een algemene wetenschapsgeschiedenis aanvankelijk de 
goedkeuring van de wiskundigen te Utrecht, na zijn voortijdige vertrek als gevolg van een 
beroerte in 1959 trokken de wiskundigen het onderwijs naar zich toe. Dijksterhuis’ leer-
stoel ging met zijn vertrek op in een afdeling geschiedenis der natuurwetenschappen, die 
organisatorisch was ondergebracht bij de faculteit natuurkunde. Bij wiskunde kreeg men 
uiteindelijk een eigen ‘historicus van de wiskunde’. Het was de wiskundige omnivoor Hans 
Freudenthal die met graagte ook op het terrein van de geschiedenis van het vak sprak en 
publiceerde, en die hier de toon zette. En die toon was in dit geval de stijl van de studiën. 
Freudenthal droeg eraan bij dat deze historicus weliswaar lid was van de groep die bekend 
kwam te staan als ‘Geschiedenis en Grondslagen van de exacte wetenschappen’ (inmiddels 
deel uitmakend van het Descartes Centre), maar tevens colleges wiskunde verzorgde en lid 
was van de vakgroep wiskunde. 

De genoemde Utrechtse ‘historicus van de wiskunde’ was Henk Bos. Hij verzorgde van 
het begin van de jaren zeventig de geschiedeniscolleges voor wiskundestudenten. Qua 
werkomgeving trad hij in de voetsporen van Dijksterhuis. Hij was weliswaar een leerling 
van Freudenthal, maar beperkte zich allerminst tot de stijl van de studiën. In zijn inaugurale 

34 E.J. Dijksterhuis, Doel en methode van de geschiedenis der exacte wetenschappen (Amsterdam 1953). 
35 A.J.E.M. Smeur, De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken (‘s Gravenhage 1960); H.L.L. Busard, Über 

unendliche Reihen im Mittelalter, l’Enseignement Mathématique 8 (1962), 281–290; H.L.L. Busard & P.S. van 
Koningsveld, ‘Der “Liber de arcubus similibus”’ des Ahmed Ibn Jusuf ’, Annals of Science 30 (1973) 381–406.
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rede uit 1987 schreef hij dat geschiedbeoefening van de wiskunde op de eerste plaats de col-
lectieve herinnering van de wiskundige gemeenschap diende. Daarmee was het een nuttig 
hulpmiddel, niet zomaar voor de wiskunde, maar strekkend tot de zelfreflectie van wis-
kundigen. Historici hadden volgens Bos over het algemeen geen interesse in geschiedenis 
van wiskunde, vooral omdat ze de wiskunde zelf niet kenden en dus ook geen herken-
ning konden beleven.36 Zijn werk heeft hem op eigen kracht tot een hoogleraarschap in 
de geschiedenis van de wiskunde gebracht. Het werk waarvoor Bos het meest geëerd is (te 
weten met de Kenneth O’May medal37), is een tot uiterste zorgvuldigheid gedreven inter-
pretatie van het werk van Descartes in de eigenheid van diens tijd. Bos heeft een reeks 
leerlingen tot promotie geleid en zo heeft zich een Utrechtse school van geschiedenis van de 
wiskunde gevormd. In Utrecht is Bos in 2005 opgevolgd door zijn leerling Jan Hogendijk. In 
Vlaanderen was Paul Bockstaele een toonaangevende historicus van wiskunde. Evenals Bos 
was hij huiverig om synthese na te streven, maar de herinneringsfunctie nam hij serieus, 
ook als die niet per se voor de hedendaagse wiskundige herkenbaar was. Zijn werk is breed 
en beslaat vrijwel de gehele geschiedenis.38 De geschiedenis was wel geëmancipeerd van de 
wiskunde, maar allerminst losgemaakt.

Cultuurgeschiedenis
Voor wie de blik beperkt tot diegenen die zich beroepsmatig als historicus van wiskunde pre-
senteren mag het schijnen dat na Dijksterhuis de Tannery-stroming in Nederland opdroogde, 
maar niets minder waar. Klaas van Berkel schreef een proefschrift over Beeckman en de 
mechanisering van het wereldbeeld, publiceerde zowel een bundel essays van Dijksterhuis 
als een Dijksterhuisbiografie en begeleidde promoties in de cultuurgeschiedenis van de wis-
kunde.39 Rienk Vermij schreef prachtige bijdragen over vroegmoderne en achttiende-eeuwse 
wiskundigen, naast een boek over Nederlandse Copernicanen en een mooie, nieuwe syn-
these over de periode die bekend staat als de wetenschappelijke revolutie.40 Floris Cohen stak 
in diepgang en lange adem Dijksterhuis naar de kroon met zijn studies over de wetenschap-
pelijke revolutie.41 Marjolein Kool schreef een literatuurgeschiedenis van het vroegmoderne 

36 Henk J.M. Bos, ‘Vanuit herkenning en verbazing’, Euclides 63 (1987–1988) 65–76; i.h.b. 75–76. 
37 Karen Parshall, ‘The fifth award of the Kenneth O. May medal and prize’, Historia Mathematica 32 (2005)  

397–399. 
38 Zie de bijdrage over Paul Bockstaele in deze bundel. Zie ook: Paul Bockstaele, ‘Het oudste gedrukte Neder-

landse rekenboekje’, Scientiarum Historia 1 (1959) 53–71; ‘Nineteenth century discussions in Belgium on the 
foundation of the calculus’, Janus 53 (1966), 1–16; ‘Between Viète and Descartes: Adriaan van Roomen and the 
mathesis universalis’, Archive for history of exact sciences 63 (2009) 433–470. 

39 Klaas van Berkel, Isaac Beeckman (1588–1637) en de mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam 1983) recent 
in Engelse bewerking uitgegeven als: Isaac Beeckman on Matter and Motion. Mechanical Philosophy in the 
Making (Baltimore 2013); Klaas van Berkel (red.), Clio’s stiefkind (Amsterdam 1990); Klaas van Berkel, Dijk-
sterhuis. Een biografie (Amsterdam 1996); S. la Bastide-van Gemert, ‘Elke positieve actie begint met critiek’. Hans 
Freudenthal en de didactiek van de wiskunde (Hilversum 2006); Klaas van Berkel, In het voetspoor van Stevin. 
Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580–1940 (Meppel 1985); Klaas van Berkel, Albert Van Hel-
den, Lodewijk Palm (eds.), A history of science in the Netherlands : survey, themes and reference. (Leiden 1999).

40 Rienk Vermij, Kleine geschiedenis van de wetenschap (Amsterdam 2006); idem, ‘Theodorus Graminaeus: een 
wiskundige in dienst van de contra-reformatie’, Studium 3 (2010) 1–17. 

41 Floris Cohen, De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard (Amster-
dam 2007); Floris Cohen, Isaac Newton en het ware weten (Amsterdam 2010); H. Floris Cohen, The scientific 
revolution : a historiographical inquiry (Chicago 1994).
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wiskundeleerboek.42 Gerard Alberts promoveerde in de letteren op een behandeling van 
het typische Dijksterhuisbegrip ‘mathematisering’ in de twintigste eeuw.43 Fokko Jan Dijk-
sterhuis stelde het beeld van Huygens bij en begeleidde promovendi in de vroegmoderne 
praktische wiskunde.44 Geert Vanpaemel aanvaardde in 1995 de Simon Stevinleerstoel aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en is nu hoogleraar in Leuven.45 Huib Zuidervaart ontra-
felde de wiskundige cultuur van achttiende-eeuwse Nederlandse liefhebber-astronomen.46 
Sven Dupré bestudeerde kunst en wetenschap bij Galilei.47 Maar wie zou al deze cultuur-
historici tot de geschiedenis van de wiskunde willen rekenen? Wij eigenlijk wel. Toegegeven, 
het zou hovaardig zijn deze mensen een label te willen opplakken dat enige beperking sug-
gereert. Hun werk is een substantiële bijdrage tot de geschiedenis van de wiskunde in de Lage 
Landen. Gemeenschappelijk kenmerk van hun cultuurgeschiedenis is, dat het een inperking 
zou zijn het werk vast te pinnen op de geschiedenis van wiskunde. Gemeenschappelijk ele-
ment is dat zij een scherp oog hebben voor het veranderend beeld van wiskunde in de loop 
van de geschiedenis. Zij historiseren het begrip van wiskunde en het is misschien treffender 
te spreken van historici van het wiskundig denken. Daarmee behoren zij, zo niet tot een 
ander generatie, dan toch tot een andere stijl dan Bos of Bockstaele.

Onderwijsgeschiedenis
In de cultuurgeschiedenis is de geschiedenis van het reken- en wiskundeonderwijs een 
onderwerp met een heel eigen dynamiek. Enerzijds vindt men hier het begrip van wiskunde 
stilzwijgend, zoals bij Ed de Moor, Harm Jan Smid en Sacha la Bastide, anderzijds meer 
radicaal, zoals bij Marjolein Kool en Danny Beckers, gehistoriseerd.48 Zo ergens, dan in de 
setting van opvoeding, onderwijs en beschaving verschijnt het wiskundig denken verschil-
lend in onderscheiden culturen en tijdperken. Anderzijds is op dit onderwerp het motief 
van Klein en Beth, om uit de geschiedenis te leren, bij sommige auteurs zozeer geradica-
liseerd dat men bijna van toegepaste geschiedenis zou kunnen spreken. Jan van Maanen 
en zijn leerlingen Iris van Gulik Gulikers en Barbara van Amerom ontleenden niet slechts 

42 Marjolein Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en 
zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen (Hilversum 1999).

43 Gerard Alberts, Jaren van berekening (Amsterdam 1998).
44 Fokko Jan Dijksterhuis, Lenses and waves. Christiaan Huygens and the mathematical science of optics in the  

seventeenth century (Diss. Univ. Twente 1999); Arjen Dijkstra, Between Academics and Idiots, A cultural history of 
mathematics in the Dutch province of Friesland (1600–1700) (Diss. Univ. Twente 2012).

45 Geert Vanpaemel, Een standbeeld voor Stevin. Wetenschap en cultuur in de Nederlanden (Nijmegen 1995); idem, 
‘Gemengde wiskunde en experimentele fysica’, De Zeventiende Eeuw 7 (1991) 49–57; Geert Vanpaemel en Ad 
Meskens (red.), Vóór en na de scheiding: de wiskundige cultuur in de Lage landen 1550–1650 (Leuven 2006). 
[Themanummer van Scientiarum Historia]. 

46 Huib J. Zuidervaart, ‘Van Konstgenoten en Hemelse Fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw 
(Rotterdam 1999). 

47 Sven Dupré, De optica van Galileo Galilei. Interactie tussen kunst en wetenschap (Brussel 2001). 
48 Ed de Moor, Van vormleer naar realistische meetkunde. Een historisch-didactisch onderzoek van het meetkunde-

onderwijs aan kinderen van vier tot veertien jaar in Nederland gedurende de negentiende en twintigste eeuw 
(Utrecht 1999); Harm-Jan Smid, Een onbekookte nieuwigheid? Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het 
wiskundeonderwijs op de Franse en Latijnse scholen 1815–1863 (Delft 1997); Kool, ‘Die conste vanden getale’ (n. 
42); Danny Beckers, ‘Het despotisme der Mathesis’. Opkomst van de propaedeutische functie van de wiskunde in 
Nederland, 1750–1850 (Hilversum 2003); La Bastide-van Gemert, ‘Elke positieve actie’ (n. 39).
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didactische inspiratie aan de geschiedenis, hun primaire doel was de ontwikkeling van les-
materiaal; geschiedenis was een middel.49 

Polariteit
Tannery’s polariteit tussen de motieven van de wiskundige die steun zoekt voor zijn eigen 
wiskundebeoefening en die van de algemene wetenschapshistoricus die synthese zoekt, is 
tot vandaag zichtbaar in de geschiedbeoefening van de wiskunde. We zagen deze polari-
teit terug bij Dijksterhuis in de meer uitgewerkte gestalte van evolutionistische, tegenover 
fenomenologische benadering van de geschiedenis. Tannery’s pleidooi of Dijksterhuis’ 
voorbeeld werd beantwoord in de oprichting van verenigingen zoals Gewina en het vullen 
van hun tijdschriften. Dat in Nederland de historici van de wiskunde zich weinig zichtbaar 
maakten via deze kanalen, vindt wellicht een deel van zijn verklaring hierin dat het plei-
dooi voor een algemene of cultuurgeschiedenis eerst bij Dijksterhuis articulatie vond. Bij 
hem reikte de generalisatie zo ver dat hij niet halt hield bij de wetenschapsgeschiedenis, 
maar in het algemene culturele debat zijn thuis vond. De historici van de wiskunde hebben 
daarentegen een stevige traditie van voordrachten en geschriften voor het publiek van wis-
kundigen. Wanneer Henk Bos zijn collega’s kenschetst als de hoeders van de collectieve her-
innering van de wiskundige gemeenschap, dan houdt hij weliswaar subtiel afstand van de 
studiën-stijl, maar maakt hij helder inzichtelijk waarom de wiskundigen het publiek zouden 
vormen en hoe het komt dat we wel de wiskundige tijdschriften vullen, maar bijvoorbeeld 
slechts mondjesmaat Studium.

Sinds 1960 is de universiteit een massa-universiteit geworden. In het laatste kwart van de 
twintigste eeuw is in het kielzog van de groei van het hoger onderwijs, inclusief de exacte 
wetenschappen, de geschiedenisbeoefening van de wiskunde in vele richtingen gegroeid. Zo 
stelde Paul Bockstaele in 2002:

At present, the history of mathematics appears to receive only slight encouragement in Belgium, 
but it has flowered substantially in the Netherlands. This is due in particular to those working at 
the university of Utrecht, where an especially active circle of younger historians of mathematics  
is producing a new generation with excellent training in both the technical and historical skills 
needed to pursue history of mathematics in al its diversity.50

Tegenwoordig hoeft men niet in Utrecht, Leuven of Gent gestudeerd te hebben om een arti-
kel, boek of proefschrift over geschiedenis van de wiskunde te willen schrijven. De invulling 
van het vak is dan ook breder en meer divers geworden. Was in de moderne tijd de wor-
dingsgeschiedenis van de wiskunde een voornaam motief voor historische verdieping en in 
de negentiende eeuw de canonisering van de verworven zuivere wiskunde, in de twintigste 
eeuw werd de geschiedenis van de wiskunde geleidelijk een eigen activiteit. In Nederland 

49 Jan van Maanen, ‘The refutation of Longomontanus’ quadrature by John Pell’, Annals of Science 43 (1986) 
315–352; idem, Facets of seventeenth century mathematics in the Netherlands (Utrecht 1987); Jan van Maanen 
& John Fauvel (red.), History in mathematics education: the ICMI study (Dordrecht / Boston 2000); Barbara 
van Amerom, Reinvention of early algebra. Developmental research on the transition from arithmetic to alge-
bra (Utrecht 2002); Iris van Gulik-Gulikers, Meetkunde opnieuw uitgevonden. Een studie naar de waarde en de 
toepassing van de geschiedenis van de meetkunde in het wiskunde-onderwijs (Utrecht 2005). 

50 Paul Bockstaele, ‘Benelux’, in: Joseph Dauben and Christoph Scriba (eds.), Writing the History of Mathematics: 
its historical development (Basel / Boston / Berlin 2002) 45–59; citaat 59.
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voltrok zich de verzelfstandiging – en daarmee de vorming van een eigen karakter – trager 
dan elders. Hier persisteerde de typisch negentiende-eeuwse canonisering en bronnenpu-
blicatie relatief lang. Als eigensoortige activiteit vertoont de geschiedenis van de wiskunde 
een natuurlijk polariteit, gekarakteriseerd naar werkwijze ‘geschiedenis’, of naar onderwerp 
‘van de wiskunde’. De polariteit zagen we evolueren bij Tannery en Dijksterhuis. Bos spreekt 
van collectieve herinnering, Ivor Grattan-Guiness koppelt dat aan de polariteit door de 
tegenoverstelling van ‘heritage’ en ‘history’: erfgoed tegenover geschiedschrijving.51 Lijkt in 
de huidige verbreding van geschiedenis van de wiskunde de diversiteit chaotisch, dan heb-
ben we toch houvast aan deze evoluerende polariteit. Doordenkend op het historisch aspect 
van de geschiedenis van de wiskunde, herkennen we een extra complicatie, namelijk het 
historiseren van de wiskunde zelf, die we herkennen in de hedendaagse geschiedenis van 
het wiskundig denken. Dat is zo algemeen dat het noodzakelijk zijn weg vindt naar een 
algemeen wetenschapshistorisch tijdschrift.

51 Ivor Grattan-Guiness, ‘The mathematics of the past: distinguishing its history from our heritage’, Historia 
Mathematica 31 (2004) 163–185.
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Honderd jaar wetenschapsgeschiedenis in 
Nederland. Een persoonlijk getinte schets

FLORIS COHEN*

De scheidslijn voor een professioneel voldragen vorm van beoefening van de wetenschaps-
geschiedenis in Nederland leg ik bij twee boeken: van E.J. Dijksterhuis in 1924 en van R. 
Hooykaas in 1933. Over de periode daarvóór wil ik het nu eerst hebben. Het ziet er naar uit 
dat historisch geïnteresseerde natuurwetenschappers dan nog het rijk alleen hebben – ‘alge-
mene’ historici zul je er niet aantreffen, wijsgeren ook niet of nauwelijks.

Vóór de scheidslijn
Wat doen die historisch geïnteresseerde natuurwetenschappers, en wat motiveert ze? Ze 
stichten verenigingen en richten tijdschriften op, waarover elders in dit nummer David 
Baneke schrijft. Maar bovenal richten ze standbeelden op, stenen zo goed als papieren, en 
wat ze daarbij drijft is in de regel nationalisme. De Gouden Eeuw is bij uitstek de periode 
in ons verleden waar we inspiratie uit moeten putten om het in de toekomst net zo goed of 
nog beter te doen. Dat is een negentiende-eeuwse visie, en die werkt door in de twintigste 
eeuw. Na enkele herdrukken van werk van Christiaan Huygens eerder in de negentiende 
eeuw, wordt in 1885 begonnen met de monumentale Oeuvres Complètes: tien delen brief-
wisseling, gevolgd door twaalf delen gepubliceerde en ongepubliceerde werken, aanteke-
ningen, schetsen, kortom, zo goed als de hele schriftelijke nalatenschap, heel ruim voorzien 
van redactionele inleidingen en toelichtingen. Initiatief en redactie zijn volledig in handen 
van toegewijde natuurwetenschappers, waarbij de laatste van de vier hoofdredacteuren, J.A. 
Vollgraff, een ongelooflijke detailkennis over Huygens en zijn tijd ontwikkelt. De toen als 
vanzelfsprekend gangbare ordening naar moderne disciplines is erg consequent doorge-
voerd. Zo tref je de vooral op de aard van het geluid gerichte passages in Huygens’ inhou-
delijk strakke betoog ‘L’origine du chant’ aan in deel 19 onder het hoofdje ‘Acoustique’, en 
de overige passages, desnoods midden in een zin losgeknipt, in deel 20 onder ‘Musique’. 
De aandacht van de redacteuren is vooral gericht op kwesties van prioriteit: wat wist en 
doorzag Huygens als eerste? En zo is het op elk gebied. Wanneer A. Schierbeek Alle de brie-
ven gaat bezorgen, legt hij van elk door Leeuwenhoek op de microscoop geprikt diertje of 
plantje toegewijd en in detail uit hoe we het tegenwoordig noemen en wat we er heden ten 

* Descartes Centre, Universiteit Utrecht. E-mail: h.f.cohen@uu.nl.
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dage van weten, ook weer met veel nadruk op wat Antonie eerder of beter heeft gezien dan 
anderen in zijn tijd. Dergelijke doelstellingen maken wel dat de voltooiing van dit soort 
onmisbare bronnenuitgaven heel veel tijd vergt. Die van Huygens heeft 65 jaar nodig gehad 
voordat Dijksterhuis eindelijk in De Gids kon schrijven over ‘Een monument voltooid’; 
Schierbeeks laatste opvolger Lodewijk Palm, nu op de valreep van zijn pensioen, heeft aan 
de verantwoorde afronding van de uitgave van Alle de brieven zijn hele wetenschappelijke 
loopbaan gewijd. Een tikje anders zit het met de uitgave van het in 1905 door Cornelis de 
Waard teruggevonden Journael van Isaac Beeckman. Zelf wiskundige, had deze zoon van 
een archivaris een helder besef van hoe je bronnenuitgaven praktisch het best kunt inrich-
ten, namelijk met de volle aandacht op de tekst gericht en met relatief bescheiden toelich-
tingen, die hij ook nog eens heel verstandig in een apart laatste deel heeft opgenomen. Dat 
het ook hier meer dan een halve eeuw heeft geduurd, lag aan iets wat in Nederland sinds de 
uitdoving van ons nationalisme schering en inslag is geworden: de al heel weinig scheutige 
financiering van het project.

De Waard was een al te bescheiden man, die zich als zelfstandig geschiedschrijver heeft 
beperkt tot twee beknopte maar uitstekende boekjes (waarover meer in een bijdrage van 
Huib Zuidervaart elders in dit nummer). Dit plaatst hem mee op de scheidslijn die zoveel 
zichtbaarder en nadrukkelijker wordt gemarkeerd door de wetenschapshistorische debuten 
van Dijksterhuis (Val en worp, 1924) en van Hooykaas (Het begrip element in zijn historische 
ontwikkeling, 1933).

De professionalisering komt op gang
Nooit komt iets nieuws helemaal uit de lucht vallen, en al kent qua aanpak, vraagstelling en 
methode Val en worp geen enkel precedent in eigen land en daarbuiten ook niet of nauwe-
lijks, je kunt toch zien dat Pierre Duhems these over de oorsprong van de moderne natuur-
wetenschap in (of all times and places) veertiende-eeuws Parijs er de inspirerende stoot toe 
heeft gegeven. Hier was tenminste een these, een woeste en opzienbarende stellingname 
zelfs, waar je geheel naar keuze mee in kon stemmen of je tegen af kon zetten met een 
beroep op al dan niet corrigerende herlezing van door Duhem aangehaalde maar ook tal 
van andere bronnen. Maar wat je bij Duhem niet vindt en ruim een decennium later bij 
Dijksterhuis wel, dat is een vastbesloten voornemen om zich in het verleden te verdiepen 
vanuit het gezichtspunt van dat verleden, met alsmaar toenemend begrip voor een proble-
matiek zoals die er in de beleving van de tijdgenoten toentertijd uitzag, en ook met besef 
van de vele kronkelwegen waarlangs een eventueel scherper inzicht van zijn hoofdpersonen 
ten slotte baan heeft kunnen breken. Dat vastbesloten voornemen, en de even vastbeslo-
ten uitvoering ervan, dat is nieuw. Het valt tot op het jaartal 1924 samen met een op deze 
punten overeenkomstige benadering in een boek (The metaphysical foundations of modern 
physical science) van nog zo’n ‘lonely bird’, een Amerikaan die niet als Dijksterhuis van huis 
uit wiskundige is maar wijsgeer, de latere godsdienstfilosoof E.A. Burtt. Maar het loopt 
een decennium vooruit op een vroege vorm van door de Tweede Wereldoorlog afgekapte 
professionalisering in Parijs, met onder meer Hélène Metzger, Aldo Mieli, Gaston Bache-
lard en als bekroning Alexandre Koyré, wiens historiserende benadering na die oorlog de 
grote doorbraak in de Angelsaksische wereld zal bewerkstelligen.1 Intussen viert elders de 

1 Alexandre Koyré (Pietro Redondi, ed.), De la mystique à la science. Cours, conférences et documents 1922–1962 
(Paris 1986).
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wortelzoek-aanpak van het wetenschappelijk verleden door actieve of net gepensioneerde 
natuurwetenschappers nog steeds hoogtij. Het is in confrontatie hiermee dat de net afge-
studeerde scheikundige Hooykaas in de inleiding tot zijn proefschrift een echt historise-
rende benadering van het elementbegrip uitlegt en verdedigt. Bijzonder in dat proefschrift 
is onder veel meer dat hij tot een eerste werkelijk begrip komt voor het streven, en ook 
trouwens de materiële praktijk, van de alchemisten, of dat hij laat zien hoeveel flogiston er 
nog school onder het oppervlak van Lavoisiers ogenschijnlijk alleen maar revolutionaire 
elementbegrip.

In geen van beide gevallen is het bij een eersteling gebleven, verre van dat – de biogra-
fietjes elders in dit nummer door resp. Klaas van Berkel en Ab Flipse zijn er heel duidelijk 
over. Deze twee mannen, Dijksterhuis en Hooykaas, die met elkaar omgingen zonder elkaar 
echt na te staan,2 zijn tijdens hun leven de overheersende figuren van de beoefening van de 
wetenschapsgeschiedenis in Nederland gebleven, met een uitwerking die tot op de dag van 
vandaag, zij het natuurlijk indirect, doorgaat.

Intellectueel overheersend was dit tweetal zonder meer, met in ander opzicht toch 
enkele opvallende nadrukken èn beperkingen. Dijksterhuis, wiens Mechanisering van het 
wereldbeeld hem een brede nationale en tegen het eind van zijn leven ook internationale 
bekendheid opleverde, bekommerde zich via het maandblad De Gids en via tal van lezin-
gen om de uitstraling van het vak naar buiten toe. Hooykaas deed dat weliswaar binnen 
Calvinistische kring ook, maar daarnaast richtte hij een instituut op, waarvoor hij planken 
vol vaak oude boeken aanschafte toen die nog voor een habbekrats verkrijgbaar waren. 
Dijksterhuis gaf (naar men zegt) zijn onderwijs knap maar plichtmatig, Hooykaas met een 
enorme inzet en toewijding, waardoor je van meet af aan van het besef doordrongen raakte 
dat het in de wetenschapsgeschiedenis uiteindelijk gaat om cruciale aangelegenheden van 
’s mensen verhouding tot de zo lastig te doorgronden wereld om ons heen. En toen hij, al 
twee jaar hoogleraar in Utrecht aan niet alleen de faculteit Natuurwetenschappen maar ook 
Letteren, voor het eerst drie studenten geschiedenis voor zijn neus kreeg, van wie nota bene 
twee uit Leiden, richtte hij speciaal voor ons alpha’s een werkcollege in. Dat hield hij vrij van 
volgens hem voor ons al te zware bèta-kost, maar hij stopte het wel vol met programmati-
sche teksten, van Copernicus via Pascal tot Hutton, die samen met Hooykaas’ uitleg ervan 
op mij een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Zo gaat mijn kijk op Descartes’ weet-al 
pretenties terug op Hooykaas’ op college zo onderhoudend beleden afkeer van deze ietwat 
dolgedraaide systeembouwer.

Veeleisend was Hooykaas intussen zeker, en het aantal echte leerlingen en al helemaal 
promovendi van hem is uiterst beperkt gebleven (net als bij Dijksterhuis overigens, 
die alleen in deze passief bleef, niet min of meer actief afstootte zoals Hooykaas soms 
wel deed). Veeleisend was hij ook in zijn omgang met vooral buitenlandse uitgevers, 
en veel pionierswerk van hem is met name daardoor niet echt tot de hoofdstroom 
van de wetenschapsgeschiedschrijving doorgedrongen. Bekend werd hij voor histo-
rici van de geologie en van de vroege Portugese zeevaart, ten onrechte eerder berucht 

2 Althans per noot wil ik er even melding van maken dat in april 1944, toen de bezetter de Nederlandse uni-
versiteiten allang doeltreffend had gleichgeschaltet en entjudet, Dijksterhuis aan die van Amsterdam nog een 
leeropdracht aanvaardde, terwijl in diezelfde tijd Hooykaas en zijn vrouw in hun huis in Zeist aan menig onder-
duiker gastvrijheid verleenden. Overigens heeft Hooykaas zelf de draagwijdte van Dijksterhuis’ merkwaardig 
inschikkelijke opstelling tijdens de bezetting (nauwkeurig door Klaas van Berkel in kaart gebracht in zijn Dijk-
sterhuisbiografie, pp. 284–331) altijd wat onderschat.
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voor veel auteurs over de historische verhouding tussen wetenschap en religie, terwijl 
hij, bijvoorbeeld, baanbrekend werk over de natuurhistorische aanpak in de Renais-
sance dermate goed heeft weten te verbergen dat Brian Ogilvie’s recente The Science 
of Describing kon worden onthaald als zou dat mooie overzicht een verrassend nieuwe 
boodschap bevatten.

Intussen waren niet alleen met dit tweetal de eerste leerstoelen tot stand gekomen: Dijk-
sterhuis in Utrecht (1953–1958 als buitengewoon, vanaf 1959 als gewoon hoogleraar) en in 
Leiden (1955–1958); Hooykaas eerst aan de VU (1945), later na een driejarig interregnum 
als opvolger van Dijksterhuis in Utrecht (1967). Er was ook een museum (of twee zelfs, 
als je het Utrechts universiteitsmuseum meetelt). Dat was, in Leiden, het Rijksmuseum 
voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen (nu ‘Museum Boerhaave’). Toen ik 
daar in 1975 als net gepromoveerd Leids historicus toetrad tot de wetenschappelijke staf, 
vond ik dat ik maar in een raar wereldje terecht was gekomen. Dat gold niet alleen het 
museum zelf, dat in een periode van neergang verkeerde waaruit het vooral door de loy-
ale toewijding van het hoofd restauratie, wijlen Arie de Vink, en de vèrziende inzet van 
mijn toenmalige collega, de latere directeur Gerrit Veeneman is gered en tot nieuwe bloei 
gekomen. Mijn verwondering gold nauwelijks minder de gang van zaken onder de Neder-
landse wetenschapshistorici, met die vele amateurs en de weinige beroeps. Een museum 
vol prachtige collecties en een eersterangs bibliotheek in een universiteitsstad die niet eens 
meer leek te weten dat ze er tot voor betrekkelijk kort geleden een leerstoel in dat vak 
op na had gehouden. Wat vage leerstoel-achtige geluiden uit andere universiteitssteden 
dan Utrecht, met als enige uitzondering Martin Rudwick als opvolger van Hooykaas aan 
de VU, die echter ter plaatse algauw in een onoverzichtelijk politiek conflict belandde en 
ontslag nam. In Utrecht, behalve het mini-instituut onder het voor dit vakgebied toen 
nog ietwat misplaatste pand-opschrift ‘Kleine zaken groeien door eendracht’,3 ook een veel 
groter instituut, gewijd aan iets mistigs dat onder de naam ‘biohistorie’ getooid of wie 
weet gebukt ging. Een bij geringe zichtbaarheid van de onderlinge raakvlakken toch nauwe 
band met de medisch-historici, vooral tot uitdrukking komend in een vereniging met de 
eigenaardige naam GeWiNa die tweemaal ’s jaars een vol weekeinde nam voor verhalen uit 
de oude doos over wat een iets oudere collega vol afkeer ‘smerige ziektes’ placht te noemen, 
afgesloten met de gezellige oudeherenborrel waar het uiteindelijk toch vooral om begon-
nen scheen. Een tijdschrift (Janus) dat me niet vermocht te boeien. Afgezien van mijn 
museumcollegae nauwelijks generatiegenoten. Een omgeving van vrijwel louter mannen. 
Wat moest ik daar, eigenlijk niet eens een rasverzamelaar maar hier terechtgekomen door-
dat ik nu eenmaal in de ban was geraakt van de ingrijpende weerslag die de opkomst van 
de moderne natuurwetenschap in de zeventiende eeuw heeft gehad op de levens van zowat 
alle sedertdien geborenen?

Als ik, nu 38 jaar later, mijn jeugdig gepieker van toen vergelijk met hoe het er tegenwoor-
dig met het vakgebied in ons land voor staat, dan moet ik me er haast van weerhouden om 
van verheugde verbazing een gat in de lucht te springen. Wat een spectaculaire vooruitgang 
op zowat alle fronten! In de schets die nu volgt van hoe het er in een aantal opzichten van-
daag de dag voor staat en hoe dat zo gekomen is, laat ik de chronologie voor wat die is en 
kijk ik per deel-onderwerp van nu naar toen terug.

3 ‘Concordia res parvae crescunt’: Janskerkhof 30.
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Toen en nu vergeleken: institutioneel
Beslissend in veel opzichten is geweest dat in datzelfde Utrecht door Hooykaas’ opvol-
ger Harry Snelders een hele reeks veelbelovende jongelui het vak binnen werd getrokken 
èn gehouden. Wat de renstal van Harry (als ik het ietwat oneerbiedig zo mag noemen), 
met wijlen Casper Hakfoort, Klaas van Berkel, Frans van Lunteren, de aanvankelijk nog 
biohistorisch gevormde Bert Theunissen en nog anderen voor de vitaliteit van het vak is 
gaan betekenen, dat kan geen abonnee ontgaan zijn van dit inmiddels veel breder opge-
zette en heel lezenswaardige tijdschrift, dat aan Janus niet eens meer doet denken. Ook 
buiten de Utrechtse sfeer kwamen er intussen leerstoelen en zelfs beknopte vakgroepen bij, 
in Enschede, in Nijmegen, in Maastricht, waarachtig ook weer in Leiden …, vooralsnog in 
wat onduidelijk perifere verhouding tot het Utrechtse centrum.

Dankzij lidmaatschap van het Huizinga Instituut voor cultuurgeschiedenis vonden ver-
volgens wetenschapshistorici met name via hun promovendi aansluiting bij groepen die 
op eigen houtje aan dit vakgebied voorbij plachten te gaan maar nu, bij meer en meer 
vertegenwoordigers, er de portée van begonnen in te zien. Een aanzet tot eindelijk een-
drachtige afstemming en zelfs samenwerking kwam langs die weg tot stand toen begin 2007, 
op initiatief van David Baneke, de diverse promovendi, elk voor zich huizend in een hoekje 

Het ‘Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen’ aan het Janskerkhof te Utrecht, gefotografeerd in 
1976. Boven de deur de gevelsteen met de zinspreuk Concordia res parvae crescunt.
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van weer een ander universiteitsstadje, elkaar voor twee dagen in Barchem opzochten. In 
diezelfde periode belegden Lissa Roberts en Bert Theunissen in Woudschoten een tweetal 
interuniversitaire werkgroepbijeenkomsten. Die kunnen als het begin gelden van de twee-
daagse conferenties waar we (die beide eerste meegerekend) de vijfde alweer van achter 
de rug hebben, bijgewoond door zo’n tachtig man waaronder toch minstens een vijftigtal 
professionals c.q. jongelui die dat hopen te worden. En als ik per ongeluk ‘man’ zeg, is het 
zaak meteen te vermelden dat het vrijwel exclusief mannelijke dat het vakgebied in 1975 nog 
aankleefde intussen, een internationale trend volgend, voor een ruwweg fifty-fifty man/
vrouw verdeling heeft plaatsgemaakt, al geldt die verdeling nu nog vooral de jongere garde.

Een volgende grote stimulans in de richting van een inspirerend en vitaal vakgebied is de 
oprichting geworden van het Descartes Centre. Wat de langetermijnvisie en het doorzettings-
vermogen van Wijnand Mijnhardt voor het vakgebied hebben betekend en nog betekenen, 
laat zich ook weer alleen maar uitdrukken via de vergelijking met toen het er nog niet was. 
Wij Nederlandse wetenschapshistorici zijn zichtbaarder geworden naar buiten, overal zijn 
er stimulerende colloquia vol toegewijd geven-en-nemen, geregeld komen er fellows over 
de vloer, met behulp vaak van wat ‘zaaigeld’ verwerft menigeen in binnen- en buitenland 
voor allerlei waardige projecten de ene euroton na de andere, er is een nauwe samenwerking 
met het intussen meer wetenschapshistorisch georiënteerd geraakte Huygens Instituut en 
sinds kort ook met het weer op niveau gekomen Museum Boerhaave.

Voor wat betreft de bibliotheekvoorzieningen, zijn nog steeds Leiden (Museum Boer-
haave, verrijkt met Hooykaas’ privé-collectie) en Utrecht de plaatsen waar je de grootste 
kans loopt een willekeurig wetenschapshistorisch boek aan te treffen. Daarbij is het boe-
kenbezit dat Hooykaas voor zijn instituut bijeenbracht, samengevoegd met de formidabele 
collectie van Verdoorn op het Biohistorisch Instituut, en als zodanig in de universiteitsbiblio-
theek centraal opgeslagen. Daarnaast bevinden zich meer gespecialiseerde verzamelingen 
vooral oude boeken in met name het Teylers Museum en de Artisbibliotheek.

De oriëntatie op het buitenland die al meteen inzette met Dijksterhuis (vooral Duitsland 
en Engeland), Hooykaas (met name Groot-Brittannië, Portugal en Polen) en De Waard 
(vooral Frankrijk), bleef in stand. Wel was er een toenemende nadruk op de nu eenmaal 
leidend geworden Angelsaksische wereld, naast het meer erbij betrekken van het eerder wat 
verwaarloosde Vlaams België. Daarbij valt enerzijds op dat de invloed van de van huis uit 
niet-Nederlandse hoogleraren Rudwick (VU) en North (Groningen), die toch vooral op 
hun eigen Cambridge en Oxford gericht bleven, nogal beperkt is gebleven (beperkter dan 
in het geval van Snelders’ opvolger, de half-Nederlander, half-Amerikaan Albert Van Hel-
den). Anderzijds valt op dat nogal wat echt Nederlandse onderwerpen en personen vooral 
zijn bestudeerd c.q. van een samenvattende synthese voorzien door buitenlanders, zoals 
 Ehrenfest en Lorentz door resp. Martin Klein en Nancy Nersessian, Huygens door Joella 
Yoder, en veel praktijkgericht-beschrijvend Gouden-Eeuws onderzoek door Harold Cook. 
Intussen is de internationale oriëntatie dermate sterk dat bij de jaarlijkse bijeenkomsten van 
de History of Science Society in de VS of Canada de Nederlanders soms in aantal deelne-
mers op de derde plaats komen, voor Groot Brittannië of Israël of andere Angelsaksische of 
althans Angelsaksisch georiënteerde landen uit.

Het onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis is, na een veelbelovend begin aan de VU 
in Hooykaas’ tijd, bij alle wisselvalligheid vandien toch wel degelijk sterk toegenomen 
– de kans dat een willekeurige student aan een willekeurige faculteit van een willekeu-
rige universiteit tegen ons vakgebied aanloopt en er wat van opsteekt is allang niet meer 
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verwaarloosbaar klein. Er zijn zowel binnen als buiten Utrecht tal van plekken, vooral maar 
niet uitsluitend in de bèta-faculteiten, waar bachelor-studenten een cursus kunnen, soms 
zelfs moeten volgen op in hoofdzaak of zelfs uitsluitend wetenschapshistorisch terrein. Er 
is, onder auspiciën van het Descartes Centre, de internationale Research Masters opleiding 
‘History and Philosophy of Science’, die jaarlijks een twintigtal studenten trekt en hoog 
wordt aanslagen. Velen daarvan komen vervolgens in een promotie-traject terecht, in aan-
tallen die zich allang niet meer laten vergelijken met het minieme aantal promovendi dat 
Dijksterhuis en Hooykaas erop na hielden.

Toen en nu vergeleken: de inhoud
Ook inhoudelijk is er veel veranderd, vaak in lijn met wat elders, met name in de Angel-
saksische wereld plaats greep. De nadruk op antiek-Griekse tot en met ‘vroeg-moderne’ 
onderwerpen, bij Dijksterhuis evident en bij Hooykaas ook heel sterk (op de geschiedenis 
van geologie en kristallografie na) is intussen verschoven naar meer recente tot heel recente, 
met ook toenemende aandacht voor Nederlands Indië. De nadruk op internationale of zo 
men wil universele natuurwetenschap is verschoven naar die van Nederland, al is het natio-
nalistische dat daar in de voor-professionele fase aan kleefde al met het optreden van Dijk-
sterhuis en Hooykaas compleet uit verdwenen. In Klaas van Berkels In het voetspoor van 
Stevin uit 1985, later in het Engels vertaald, sterk uitgebreid en aan de wereld gepresenteerd 
als A History of Science in The Netherlands, heeft die dringend nodige heroriëntatie een 
eerste bekroning gevonden.

Ten slotte is er de vrijwel uitsluitend ideeënhistorische benadering van Dijksterhuis en 
toch ook wel van Hooykaas (zij het bij hem wat minder uitsluitend, want met veel oog voor 
praktische aspecten van empirisch-wetenschappelijk onderzoek). Die benadering heeft net 
als elders plaats gemaakt voor een overheersend contextuele, in de zin van een sterke, soms 
exclusieve aandacht voor de sociaal/culturele gesitueerdheid van wetenschap in wording. 
Net als in het buitenland verliep die verschuiving via een proces van relativering, niet zelden 
zelfs weg-relativering, van de gebruikelijke aanspraak van haar beoefenaren op universele 
geldigheid van de moderne natuurwetenschap. In Nederland, waar de soep nooit zo heet 
wordt gegeten als ze in het buitenland wel wordt opgediend, zijn de ‘Science Wars’ verzacht 
tot een vrij algemeen overgenomen negeren van die waarheidsaanspraak, in de zin van al 
dan niet bewust met een grote boog om de hele daaraan verbonden problematiek heen 
lopen. De heel positief getoonzette maar juist op dit punt weinig begripvolle ontvangst van 
Isaac Newton en het ware weten houd ik in dit verband voor symptomatisch.4 Hier wreekt 
zich misschien toch wel een beetje de zo Nederlandse hang naar consensus waarbij de wer-
kelijke tegenstelling onder tafel wordt geveegd in plaats van haar kloekmoedig onder ogen 
te zien.

Aanpalende vakgebieden
De oprichting van het Descartes Centre heeft nog een heel andere ontwikkeling mee in 
de hand gewerkt dan degene die ik al noemde. Doordat het Centre al diegenen aan de 
UU bijeenbrengt die zich voltijds of deeltijds bezig houden met de geschiedenis (of de 
wijsbegeerte) van enig aan de UU vertegenwoordigd vakgebied, zijn allerlei deelterreinen 

4 Zie ook: ‘Discussiedossier naar aanleiding van Floris Cohen’, De herschepping van de wereld’, in: Studium 2: 3 
(2009) 131–177. 
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vanzelf nauwer op elkaar betrokken geraakt. Met sommige daarvan bestonden allang min 
of meer nauwe banden, zoals de geschiedenis van de geneeskunde of de geschiedenis van de 
wiskunde (beide elders in dit nummer van hun eigen geschiedschrijving voorzien). Maar 
ook in de geschiedschrijving van de sociale en van de geesteswetenschappen is recent van 
alles in beweging geraakt. Wat in het bijzonder laatstgenoemde betreft, heeft de steen die 
onverwacht Rens Bod, van buiten ons wereldje afkomstig, in alle geesteswetenschappelijke 
vijvers tegelijk heeft weten te gooien met zijn De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis 
van de humaniora de vitaliteit van wat in deze branche van geschiedschrijving zoal gaande 
was krachtig versterkt. Verder zijn met de universiteitsgeschiedenis de banden intussen in 
hoog tempo nauwer geworden. In hoeverre de institutionele associatie met de geschiedenis 
van de wijsbegeerte een duidelijke meerwaarde oplevert, zal vooral de toekomst moeten 
uitwijzen.

Meer ervaring is er voor wat de filosofische buren betreft opgedaan met de wetenschaps-
filosofie en -theorie. Met de bestudeerders van de grondslagen van de fysica bestaat, 
weliswaar ook weer specifiek in Utrecht, al decennia lang een institutioneel nauwe band. 
Er is verder in Leiden de wetenschapsfilosoof James McAllister, die ons wetenschapshis-
torici via een NWO-programma wijsgerig onder de microscoop heeft gelegd, waarbij 
overigens aan de oculairzijde wel degelijk enkele theoretisch geschoolde wetenschapshis-
torici vallen aan te treffen. Intussen valt op dat de beleidsconclusies die menig Nederlands 
wetenschapshistoricus onder de inspiratie van Bert Theunissen aan zijn onderzoek ver-
bindt, namelijk dat werkelijk vernieuwende en productieve wetenschap zich slecht laat 
plannen, en op de korte termijn al helemaal niet, nog wat los staat van allerlei beleidsge-
richt wetenschapstheoretisch onderzoek van het type dat bijvoorbeeld op het Rathenau 
Instituut hoogtij viert.

Resteren in dit summiere overzicht nog drie buren die wij wetenschapshistorici er in 
onze dichtbevolkte wijk op na houden: de techniekhistorici, de laten we maar zeggen 
‘algemene’ historici, en de natuurwetenschappers. Met de eersten zijn de contacten naar 
mijn indruk erg summier, om redenen die me niet helemaal duidelijk zijn. Het inter-
nationale jaarboek Tractrix heeft indertijd in de persoon van Dick van Lente wel een 
techniekhistorische redacteur in huis gehad, maar daar is helaas geen, of nog geen, tra-
ditie uit voortgekomen. Met de ‘algemeen historici’ is het intussen heel wat beter gesteld. 
Niet alleen is het aantal onder hen dat in eigen persoon de overstap gewaagd heeft aan 
het toenemen (Wijnand Mijnhardt bijvoorbeeld, of Klaas van Berkel, of Rienk Vermij, of 
David Baneke, of ondergetekende). Maar er zijn er ook meer en meer die dan wel niet zelf 
oversteken, maar die toch niet langer de illusie koesteren dat de ‘algemene’ geschiedenis 
erg zinvol te bestuderen valt zonder de geschiedenis van de wetenschap daar mee in te 
betrekken. Als Maarten Prak een overzicht van de Gouden Eeuw schrijft, dan staat daar, 
heel anders bijvoorbeeld dan in het grote overzichtswerk van de grote Pieter Geyl nog in 
de jaren vijftig, als vanzelfsprekend een goed doordacht, met de rest van het boek nauw 
verbonden hoofdstuk in over wat er in die tijd op natuurwetenschappelijk terrein zoal 
werd gepresteerd.

Tsja, en dan de natuurwetenschappers zelf. Ooit viel nergens anders dan in hun kring 
actieve belangstelling voor het verleden van de natuurwetenschap aan te treffen. Sinds de 
professionalisering op gang kwam, en de wetenschapsgeschiedschrijving van een eigen 
aanpak, methodiek en vooral wijze van vraagstelling werd voorzien, is geleidelijk aan een 
verwijdering ontstaan die inmiddels de breedte van een kloof heeft aangenomen. Tot op 
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zekere hoogte is aan het bestaan van die kloof niet te ontkomen. Neem Vincent Icke, kun-
dig kosmoloog en geestdriftig uitdrager van de gedachte dat Christiaan Huygens in zijn 
hoedanigheid van supergenie zelfs Newton nog overtrof. Methodisch volgt hij in zijn tal-
rijke publicaties het aloude wortelzoeken waar Dijksterhuis en Hooykaas al zo lang geleden 
iets beters voor in de plaats stelden. Niettemin: Icke legt tegelijk welsprekend getuigenis 
af van een oprecht sentiment als hij een velletje papier met een door Christiaan zelf kers-
vers neergeschreven ontdekking in handen houdt, en hij doet dat met een aanstekelijk 
enthousiasme dat uit onze wel erg klinisch geworden geschiedschrijving wat al te hardhan-
dig verdreven lijkt. Neem Robbert Dijkgraaf, niet alleen volleerd theoretisch fysicus maar 
ook afgestudeerd aan de Rietveld Academie en sowieso een man met een (zoals trouwens 
bij veel natuurwetenschappers) brede belangstelling. Op wetenschapshistorisch terrein 
verdiept hij zich bij voorkeur in de biografie, vooral omdat van de levensverhalen van vroe-
gere natuurwetenschappers zoveel inspiratie voor het heden uit kan gaan. Qua motivatie is 
daar niets mee mis, en er is ook geen kwestie van dat Dijkgraaf zou zweren bij al die oude 
legendevorming die door zoveel wetenschapshistorisch onderzoek inmiddels zo doeltref-
fend onderuit is gehaald. Alleen, al te vaak hebben wij wetenschapshistorici bij onze vlijtig 
bedreven ‘debunking’ halt gehouden, en hebben we verzuimd de grootsheid van het weten-
schappelijk avontuur, juist ook in onze zoveel verantwoorder reconstructie, over te dragen 
op een breed, wel in meerderheid maar niet uitsluitend bèta-gericht publiek dat juist over 
dat avontuur, met het volste recht, meer wil horen. Binnen de academische sfeer bloeien we 
uitbundiger dan ooit eerder, maar erbuiten: worden we daar wel genoeg gehoord? Hebben 
we daar niet ook een boodschap, al is die inmiddels wat lastiger onder woorden te brengen 
dan destijds, anderhalve eeuw geleden, toen ook in Nederland de geest van negentiende 
eeuws nationalisme over een aantal natuurwetenschappers vaardig werd en de eerste papie-
ren monumenten in de steigers werden gezet?5

Tot slot
Ik eindig dit zonder objectiviteitspretenties geschreven overzichtje van de geschiedenis van 
de wetenschapsgeschiedschrijving in Nederland met twee citaten. Het ene is het mooie 
emailtje dat, na ‘Woudschoten 5’, Lissa Roberts aan alle deelnemers rondstuurde:

Since our conference I’ve had reason to reflect not only on what a wonderful atmosphere we all 
shared at Woudschoten, but also on the general fact that our national community is so warmly at 
peace with itself – not divided by feuds or negative competitiveness. This is a rare and wonderful 

5 Ik kan niet nalaten in dit verband enkele woorden aan te halen van Will Provine, Amerikaans historicus van de 
moderne evolutiebiologie en biograaf van een van de groten daarin, Sewall Wright: ‘Historians of science must 
realize that they are latecomers to the history of science. Each science has its own history. Groups of scientists 
tell the stories of this history to each other at every meeting, and it means a lot to them. This history of science is 
transmitted mostly verbally, but it can also easily be seen in obituaries and presidential addresses. Our stories are 
more complicated, more full of historical detail, footnotes, and caveats. Scientists generally prefer their history 
of science to ours. We historians of science have a tendency, following the evidence, to blur or even reject won-
derful stories that have been handed down for decades or generations.  I have found it necessary to understand 
the history of science that is so real to scientists themselves. Even though the anecdotes may be demonstrably 
wrong [...], the story may nevertheless carry a deep insight into the scientific and personal issues that give the 
anecdote so much meaning to scientists. We should perhaps approach the history of modern science with more 
modesty – a worthy history of science precedes us’. (Isis 90 (1999) supplement ‘Catching Up With the Vision’, 
S127–128).
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thing that we ought to cherish and nurture as we work to strengthen our community’s position for 
the future.6

Het andere is wat tijdens de ‘site visit’ van twee afgezanten van de History of Science Society 
(HSS), om na te gaan of het kwartaalblad Isis wel aan de zorgen van het Descartes Centre 
toevertrouwd zou kunnen worden, de aanstaande President van de HSS zich jegens de ini-
tiatiefnemers, Wijnand Mijnhardt, Bert Theunissen en mij, tot twee keer toe liet ontvallen: 
‘This is a very strong bid’.7 Over de aanstaande komst voor vijf jaar van Isis naar ons land 
mogen we, als meest recente uitkomst van wat zowat een eeuw geleden Dijksterhuis en ver-
volgens Hooykaas zijn begonnen, met ons allen bijzonder tevreden zijn – die komst biedt 
ons de kans de ooit door Dijksterhuis en Hooykaas maar ook De Waard begonnen inter-
nationale uitbouw een forse extra impuls te geven. Jazeker, door eendracht groeien kleine 
zaken tot grotere uit.8 

6 E-mail van Lissa Roberts, 23 juni 2013; hier met toestemming van Lissa aangehaald.
7 Angela Creager op 5 en 6 mei 2013 ten burele van het Descartes Centre.
8 Een uitvoeriger en objectiverender overzicht dan dit beknopte relaas, waarin ook de negentiende eeuw aan 

de orde komt, is het mooie, opbouwend-kritische opstel van Ernst Homburg: ‘Boundaries and audiences of 
national histories of science: Insights from the history of science and technology of the Netherlands’, Nuncius 
22:2 (2008) 309–345.

Groepsfoto gemaakt tijdens de vijfde Woudschotenconferentie van Gewina in juni 2013. Op de foto staan 59 van 
de omstreeks tachtig personen die een van beide dagen bezochten. Geheel links de huidige secretaris van Gewina, 
David Baneke. Twee stappen van hem vandaan (ook op de voorste rij) zijn directe voorganger Lodewijk Palm
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Honderd jaar universiteitsgeschiedenis in 
Nederland

WILLEM FRIJHOFF*

Universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl
Het blijft een prachtig begincitaat: ‘Traditioneel was de geschiedenis van de Europese uni-
versiteiten massaal er een van middeleeuwen, instellingen en geleerden’.1 In het voetspoor 
van veranderpioniers van de universiteitsgeschiedenis als Lawrence Stone, Richard Kagan 
en Fritz Ringer, openden Roger Chartier en Jacques Revel in 1978 met dat harde oordeel het 
pleidooi van hun Parijse onderzoeksgroep, inclusief mijzelf, voor een radicale vernieuwing 
van het universiteitshistorische onderzoeksparadigma. De verstarde universiteitsgeschiede-
nis moest zich meer met de recente(re) perioden, het functioneren van het universitair bestel, 
de rol van de universiteit in de samenleving, en de studenten zelf bezig houden. De gewenste 
omslag betrof niet alleen het object (van instellingen naar personen, van wetenschap naar 
onderwijs), de subjecten (van geleerden naar studenten), de periode (van middeleeuwen 
naar nieuwe en nieuwste geschiedenis) en het geografisch bereik (van nationale naar Euro-
pese geschiedenis), maar was ook van paradigmatische aard. Abstracte, bloedeloze beelden 
en narratieven moesten vervangen worden door aandacht voor personen, individueel dan 
wel collectief of prosopografisch geanalyseerd; de overheersend politieke, institutionele en 
intellectuele benadering moest worden aangevuld, zo niet vervangen, door een volwaar-
dige sociaalhistorische, waarbij op dat moment de theoriegerichte (P. Bourdieu), seriële 
(P. Chaunu) en statistische benadering (o.a. door de Republiekkenner P. Jeannin) hoogtij 
vierden; tenslotte zou de overwegend anekdotische geschiedenis van de instellingen zelf 
en die van het studentenleven de diepte in moeten gaan en profiteren van de opkomende 
mentaliteits- en nieuwe cultuurgeschiedenis. Er moest een omslag komen van een instituti-
onele naar een sociale geschiedenis en van de wetenschap van geleerden naar het onderwijs 
voor de studenten (programma’s, hulpmiddelen, boeken, producten, diploma’s, resultaten). 
Dit programma ademde sterk de geest van de derde, sociaal-culturele fase van de Annales-
school, en profiteerde van de populariteit van de sociologie in de jaren zeventig en tachtig. 
Maar het werd al spoedig verrijkt met een groeiende nadruk op een meer antropologisch 

* Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit Amsterdam. E-mail: w.t.m.frijhoff@vu.nl.
1 R. Chartier & J. Revel, ‘Université et société dans l’Europe moderne: position des problèmes’, Revue d’histoire 

moderne et contemporaine 15 (1978) 353–374.
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georiënteerde cultuurgeschiedenis nieuwe stijl, gefocust op sociabiliteit, betekenisgeving, 
gender, symboliek, ritueel en gedragsculturen, en meer in het algemeen op sociale en cultu-
rele praktijken, netwerken (B. Latour) en transfers (M. Werner) als grondslag van het soci-
ale leven en van de brede cultuur, van zingeving, culturele dynamiek, herinneringscultuur 
en identiteit. Dat werd de universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl.

De ideeën uit Parijs leefden ook elders in de West-Europa en Noord-Amerika, maar 
nergens werden ze toen zo programmatisch verwoord als daar. Ondersteund door het 
veldwerk van collega-historici in Frankrijk, Duitsland, de Lage Landen, Groot-Brittannië, 
Spanje, Italië en de Verenigde Staten, hebben deze en soortgelijke teksten in de jaren 1980 
ontegenzeglijk een radicale vernieuwing van het perspectief op de geschiedenis van de 
universiteit teweeg gebracht, temeer daar het Europese Rectorenconvent (Genève) het 
nieuwe perspectief gretig omarmde. Niet alleen gaf dat al snel een nieuw, van allerlei 
ingeslopen mythologie gezuiverd repertorium van alle Europese universiteiten uit (L. 
Jílek, 1984), maar vooral gaf het aan een breed collectief van specialisten opdracht om 
een nieuwe, resoluut internationaal georiënteerde en door intensieve internationale 
samenwerking gemarkeerde History of the University in Europe (4 delen, Cambridge UP, 
1992–2011) samen te stellen. De eerste twee delen zijn in het Duits, Spaans en Portugees 
vertaald, vertaling in het Russisch en Chinees zijn in voorbereiding. Gelijktijdig werd ook 
het internationale tijdschrift History of Universities (Oxford UP, 1982) opgericht, waarin 
sindsdien ook enkele grotere studies over de Lage Landen zijn verschenen. De eerste twee 
delen van het handboek stonden onder redactie van Hilde De Ridder-Symoens, later 
voorzitter van de Commission internationale d’histoire des universités (geassocieerd met 
het Comité international des sciences historiques). Zowel in Vlaanderen als in Neder-
land op het grensgebied van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd werkzaam zijnde, heeft zij 
als een belangrijke aanjager van nieuw onderzoek en een wezenlijke trait d’union voor de 
internationalisering van de Nederlandse universiteitsgeschiedenis gefungeerd. Reperto-
rium, handboek en tijdschrift zijn als instrumenten van een groep hooggekwalificeerde 
specialisten richtinggevend geweest voor het ontstaan van de internationale universiteits-
geschiedenis nieuwe stijl.

Want ze bestond natuurlijk al, maar betekende iets anders. Het was een hobby van 
bevlogen onderzoekers of een gelegenheidsopdracht, die aan elke enigszins betrokken 
professor uit welke discipline ook kon worden toevertrouwd. Ze werd nu plotseling een 
volwaardige subdiscipline die veel breder inzette dan alleen op de universiteit als instel-
ling. Ze kreeg niet alleen een eigen plaats in het panorama van de wetenschappen maar 
ook een eigen object, premissen, methoden, theorievorming, geschiedenis en zusterweten-
schappen. Tegelijk daarmee breidde het bronnencorpus zich uit. Aan de bestuursstukken, 
senaatsresoluties, levensberichten en publicaties van hoogleraren werden de alba studioso-
rum en promotorum toegevoegd, de alba van studentenverenigingen (O. Schutte) en van 
buitenlandse naties zoals die te Orléans (H. De Ridder-Symoens, C. Ridderikhoff), Padua 
(J. den Tex, J.J. Poelhekke) of Genève (H. de Vries), de acta van de universiteitsrechtbanken 
(M.  Wingens), dossiers over studiebeurzen (G. Posthumus Meyjes, C. Gietman), correspon-
denties en egodocumenten, en wat de objecten betreft de bibliotheken, de boekencollecties 
en de publicaties van de academiedrukkers, de instrumenten van (natuur)wetenschappelijk 
onderzoek, de xylotheek, de hortus en het anatomisch theater. We mogen stellen dat de 
universiteitsgeschiedenis vóór de doorbraak van het sociaalhistorisch paradigma uit twee 
gescheiden werelden bestond: die van de instellings- en geleerdengeschiedenissen, en die 
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van de wetenschapsgeschiedenis als inhoudelijk object. De doorbraak van de jaren 1980 
heeft die twee werelden niet zonder meer verenigd maar in de nieuwe universiteitsgeschie-
denis is wel een ontmoetingsplaats geschapen waarin ze qua object, bronnen en thematiek 
steeds nauwer verweven kunnen raken, dank zij de systematische koppeling van universiteit 
en samenleving.

Institutionalisering in Nederland
Ook in de Lage Landen, in Nederland maar evengoed in Vlaanderen, mogen de jaren 
1980 als een keerpunt in de universitaire geschiedschrijving worden beschouwd. De korte 
balans die V.B. Voss in deel VII (1980) van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden van 
de universiteiten in het Noorden opmaakte, ademt behoefte aan een nieuwe aanpak en 
besloot terecht met een oproep om een breed opgezet sociaalhistorisch onderzoek. De 
tijd was daar rijp voor. In het voorjaar van 1983 werd op initiatief van de rechtshisto-
ricus Robert Feenstra, de intellectueel historicus Hans Bots, de medisch historica A.M. 
Luyendijk-Elshout, Corry Ridderikhoff en mijzelf, allen vooral kenners van de Nieuwe 
Tijd, de Nederlandse Werkgroep Universiteitsgeschiedenis opgericht, die het in haar beste 
jaren tot rond de 125 leden bracht. Op een onbewaakt ogenblik heeft de Werkgroep zich 
als Batavia Academica laten registreren, tot terechte ergernis van de Friezen, maar de naam 
is gebleven. Hoewel de vereniging nuttig is geweest als contactmedium en voor de orga-
nisatie van jaarlijkse bijeenkomsten, bleek het nieuwe onderzoeksveld toch te divers voor 
een samenhangend onderzoeksprogramma. Ook het door Batavia Academica rond 2001–
2003 ontwikkelde initiatief tot een nieuwe, publieksgerichte Geschiedenis van het Hoger 
Onderwijs in Nederland, is door die diversiteit, door de afwezigheid van een door allen 
gedeeld totaalbeeld en ook door de toegenomen werkdruk aan de universiteiten in het 
slop geraakt. Maar daar ligt zeker een van de grootste urgenties op dit gebied; dat initiatief 
verdient absoluut een doorstart. 

In 1993, tien jaar later, ging de Nederlandse Werkgroep een alliantie aan met haar Vlaamse 
en Waalse collega’s van Studium Generale waarmee al vele contacten bestonden, totdat in 
2008 alle betrokken werkgroepen opgingen in een nieuw samenwerkingsverband met het 
wetenschapshistorische Gewina. Het Bulletin van Batavia Academica was in 1995 opgegaan in 
de breed-lagelandse Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis en dat in 2008 weer in het nieuwe 
Studium, met dezelfde dekking. De wetenschapsgeschiedenis profileert zich daarin thans 
sterker dan de nieuwe universiteitsgeschiedenis. Mogelijk omdat het veel oudere Gewina 
een andere academische achterban in Studium heeft ingebracht die de voorkeur geeft aan 
de meer op theorievorming en op andere disciplinaire allianties gebaseerde contemporaine 
wetenschapsgeschiedenis en minder gefocust is op de typisch cultuurhistorische benade-
ring van de nieuwe universiteitsgeschiedenis met haar prerevolutionaire erfenis. Ik zou het 
echter jammer vinden als Studium te sterk op de wetenschapsgeschiedenis zou gaan leunen 
en pleit hier graag voor iets meer evenwicht. 

Nog een andere band moet worden hersteld. De grove verwaarlozing van de revolutie- 
en overgangsdecennia rond 1800 (om wat voor reden dan ook) vormt het klassieke tekort 
van de Nederlandse geschiedschrijving. Ze schept vanouds een kloof tussen de modernis-
ten en de contemporanisten. Er zijn ook maar heel weinig universiteitshistorische studies 
die expliciet een brug tussen beide perioden slaan – met als notabele uitzondering Joke 
Roelevink’s dissertatie (1986) over het Utrechtse geschiedenisonderwijs van 1735 tot 1839. 
De recent herwonnen aandacht voor het lager en hoger onderwijs in de revolutiedecennia 
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(N. Dodde, S. Schama, P. Boekholt, M. van der Burg) is beslist een positieve ontwikkeling, 
maar er is meer nodig voor een vernieuwde band tussen de perioden ervóór en erna. Per 
saldo was 1813 alleen in institutioneel opzicht een breuk, overigens handig omzeild door 
‘windvanen’ (M. Lok) in allerlei varianten, de universitaire incluis.

Officiële herinneringscultuur
De belangstelling van universiteitsbestuurders voor de geschiedenis van hun instelling 
is lange tijd beperkt gebleven tot de opdracht voor een feestbundel of gedenkboek voor 
universiteit of faculteit, naast wat publieksgerichte (studenten)activiteiten als een gekostu-
meerde historische optocht, een tentoonstelling of een symposium bij het eeuwfeest. Aan 
die reeks van herdenkingen danken we overigens, naast de uitgave van de bijna alle alba 
studiosorum, enkele van de belangrijkste publicaties van de oude universiteitsgeschiedenis: 
van Johan Huizinga’s schets van de Groningse universiteit in de negentiende eeuw (1914), 
P.C. Molhuysen’s zeven delen Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit (1913–24) 
en die van G.W. Kernkamp over Utrecht (1936–40), H.Th. Colenbrander’s tellingen van de 
Leidse studenten in het gedenkboek Pallas Leidensis (1925), en A.C.J. de Vrankrijker’s bloem-
rijke studie over het studentenleven (1936), tot de instellingsgeschiedenis van de universi-
teit van Amsterdam (1932), de op onderdelen vernieuwende Leidse bundel An Exchange of 
Learning (1975) en een reeks archief- en bronpublicaties bij het Franeker eeuwfeest (1985).

Dwars door alle methodische, inhoudelijke en theoretische ontwikkelingen heen loopt 
dan ook als een rode draad het onverwoestbare genre van het gedenkboek, in de ogen van 
onderwijsmanagers en leken vaak nog steeds het summum van universiteitsgeschiedenis. 
Dat institutionele genre is bijna zo oud als de universiteiten zelf. Al vroeg zagen ze nut 
en noodzaak van propaganda en zelfpromotie in, in een geest van interlokale wedijver en 
instellingstrots. In de Republiek begon dat met de nog sterk op de persoon van de hooglera-
ren geënte Athenae Batavae van de Leidse historiograaf Johannes Meursius (1625), opmaat 
naar de historische oraties, tekstbundels en hoogleraren- of instellingsgeschiedenissen die 
al vóór de twintigste eeuw verschenen, zoals die van Matthijs Siegenbeek (Leiden 1829), 
H. Bouman (Harderwijk 1844) of W.B.S. Boeles (Franeker 1878–1889). Aangezien ze van 
relatief goede kwaliteit waren en omdat het aloude universiteitshistorische paradigma tot in 
de jaren 1970 nauwelijks veranderde, konden die klassiek opgezette instellingsgeschiedenis-
sen nog heel lang mee, en werden ze regelmatig naar beproefd recept vernieuwd. 

Vrijwel alle universiteiten, verscheidene grote onderzoekinstituten, en zelfs studentencor-
pora (A.J. van den Berg, E. Henssen), hebben de laatste decennia een of meer gedenkboeken 
van de instelling of van afzonderlijke faculteiten laten maken, soms door een collectief, 
soms ook door een unieke auteur. Het meest recente verscheen op 2 september 2013 voor 
het eeuwfeest van de Erasmus Universiteit (nu ja, universiteit in 1913? het eeuwfeest van 
wat daar uiteindelijk toe leidde, maar dat mag); zoals thans te verwachten werd het digitaal 
aan de staf ter beschikking gesteld, zij het via een zo omslachtige procedure dat ik nostalgie 
kreeg naar de geur van vers bedrukt papier. Want in academisch Nederland is de ideale 
bibliotheek er nu een zonder boeken (en binnenkort trouwens ook zonder Nederlands). 
Het zou bespottelijk zijn een eregalerij van gedenkboeken te willen construeren, want het 
genre heeft dwingende ongeschreven regels waaraan geen auteur zich ongestraft mag ont-
trekken, zoals A.Th. van Deursen met zijn kritische gedenkboek van de Vrije Universiteit 
(2005) moest ondervinden. Het moet zelfbevestigend, ietwat meditatief, en met veel aan-
dacht voor prestaties en prestige worden geschreven, met een lichte zelfkritiek over het 
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verleden maar optimistisch naar de toekomst toe, en af en toe ietwat verdoezelend. Gedenk-
boekschrijvers moeten meesters zijn in evenwichtskunst en amnesie. Ambitie en identiteit 
(zoals de titel van het EUR-boek 2013 voorspelbaar luidt) moeten centraal staan maar wel 
een van hogerhand goedgekeurde of herkenbare identiteit. Het zijn, met andere woorden, 
eerder handleidingen voor de nieuwe managers dan vormen van geschiedschrijving.

Hoewel nog altijd sterk institutioneel opgezet, weinig naar buiten gericht, en vrijwel 
steeds uitvoeriger over de wetenschap en de geleerden dan over het onderwijs en de studen-
ten, zijn ook daarin echter de nodige ontwikkelingen zichtbaar. Geen feestboek meer zonder 
aandacht voor de functies van de universiteit in de samenleving, haar band met de stad, 
haar rituelen, folklore en culturele prestaties, de aantallen studenten en hun organisatievor-
men. Voor de nieuwe cultuurgeschiedenis kenmerkende thema’s als herinneringscultuur en 
erfgoed domineren nu ook het nieuwe onderzoek in de universiteitsgeschiedenis. De bele-
vingsgeschiedenis komt er al aan. Sympathiek, maar niet zonder de gevaren van het door 
François Hartog geanalyseerde historisch ‘presentisme’. 

De input van NWO en de universiteiten zelf op het gebied van een nieuwe universi-
teitsgeschiedenis blijft beperkt. Wel is sinds het begin van de jaren 1990 aan de meeste 
universiteiten een Commissie Geschiedschrijving ingesteld, naast een (veelal matig of niet 
gehonoreerde) universiteitshistoricus voor onderzoek of een deeltijddocent in de univer-
siteitsgeschiedenis. De publicaties blijven gewoonlijk strikt tot de eigen instelling beperkt 
en betreffen vooral de contemporaine periode, zoals de intussen al lange, overigens heel 
honorabele reeks studies over de VU, haar faculteiten en studenten, of de digitale en visuele 
bronnencollectie op de website van de Universiteit Utrecht.

Winstpunten
Globaal mag worden gesteld dat de sociaalhistorische benadering vooral kenmerkend is 
gebleven voor de Nieuwe Tijd. Behalve de hoognodige input van doordachte methodiek 
en theorievorming, die in het vorige, vrijwel uitsluitend empirische tijdvak helemaal ont-
braken, is een van de belangrijkste winstpunten daarvan dat de enge, strikt universiteits-
historische blik naar een bredere opvatting van ‘hoger onderwijs’ is verschoven. De illustre 
scholen, seminaria van dissenters en een groeiende reeks vormen van hoger beroepsonder-
wijs, te beginnen met het militaire onderwijs (J. Janssen), worden naar onderwijsniveau en 
rekrutering nu als een aan de oude academies gelijkwaardig onderzoeksobject beschouwd. 
Door minder op status, meer op functionaliteit, inhoud en diffusie te focussen, wordt het 
netwerkkarakter van het hele hoger onderwijsveld veel duidelijker herkend. Ook zuster-
instellingen als de KNAW spelen een rol op dat verbrede onderzoeksveld (K. van Berkel). 
Maar er is nog wel een inhaalslag nodig van de wat ouderwetse geschiedenis van academi-
sche geleerden, nu onder de noemer wetenschappers, naar het steeds breder uitwaaierende 
palet van de meer maatschappijbetrokken vormingsinstellingen en opleidingscircuits van 
medici, juristen, designers, managers en nog een hele reeks nieuwe beroepen uit het nu van 
academische pretenties doortrokken HBO-veld van de praktische kennis of de toegepaste 
wetenschap die gelijkwaardigheid aan een universitair kennisniveau claimen.

Dat brengt wel het risico van een versnippering van het vroeger schijnbaar zo heldere 
onderzoeksobject ‘universiteit’ mee. Reflectie op de structuur van het onderzoeksveld 
blijft dan ook meer dan ooit noodzakelijk. Nog steeds mondjesmaat wordt bijvoorbeeld 
de geschiedenis van de katholieke priesteropleiding erbij betrokken (F. Smit, J. Jacobs, 
Th.  Clemens). Tot de Bataafse Omwenteling vond die hoofdzakelijk in het buitenland 
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plaats, maar ze betrof vóór zo goed als na die periode grote aantallen Nederlandse jongeren 
die tot nu toe feitelijk buiten het nationale hoger onderwijsbeeld zijn blijven hangen. Dat 
nog altijd confessioneel begrensd sub-subspecialisme verdient hoognodig verbinding met 
de bredere universiteitsgeschiedenis, zo goed als de predikantenopleidingen (F. van Lieburg, 
D. Bos), inclusief de niet-academische. 

De vernieuwing en verbreding van het perspectief doet zich intussen op allerlei terreinen 
gelden. Bijvoorbeeld dat van de faculteiten, wetenschapsgebieden en disciplines, getuige het 
baanbrekende werk van Rens Bod over de humaniora (2010). Vervolgens door de opkomst 
van het genderperspectief (M. Bosch, I. de Wilde, M. Grever), en het onderzoek naar geleerde 
vrouwen (B. Rang, E. Kloek), in het bijzonder de ook internationaal befaamde Anna-Maria 
van Schurman, Belle van Zuylen of Aletta Jacobs. De vrouwonvriendelijke academie van 
grootpapa is radicaal veranderd, althans naar intentie, maar cultuurhistorici weten als geen 
ander hoe lang een glazen plafond realiteit kan blijven. Andere vroeger verwaarloosde the-
ma’s zijn het hoger onderwijs in de koloniën (J. van Goor over Ceylon), het beheer van de 
universiteit (R. Sluijter over Leiden), of de analyse van patronagenetwerken (S. Stegeman).

Vooral heeft de universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl een eigen plaats gegeven aan de 
technische kennis en het toegepast natuurwetenschappelijk en wiskundig onderwijs, die zo 
kenmerkend zijn geweest voor de Noord-Nederlandse geschiedenis. Daarmee werd ook de 
weg opengelegd voor nieuwe visies op de wetenschapsgeschiedenis. Behalve F.A. Hoefer’s 
vroege (1928) en P.J. van Winter’s ietwat late empirische inventarisaties (1988) moet hier het 
veel systematischer en vooral ook theoriegestuurde onderzoek van met name C.A. Davids, 
E. Taverne, H.A.M. Snelders, K. van Berkel en B. Theunissen worden genoemd, naast het 
fundamentele wetenschapshistorische werk van H.F. Cohen – een groot deel van dat alles 
stroomt nu samen in het Utrechtse Descartes Centre.

Voor de Nieuwste Geschiedenis, met haar exponentiële toename van vakgebieden, 
specialismen, aantallen studenten, docenten en publicaties sedert de tweede helft van de 
twintigste eeuw, is het sociaalhistorische paradigma van de tachtiger jaren moeilijker han-
teerbaar gebleken. Het ambitieuze project ‘De transformatie van de Nederlandse universiteit 
van 1815 tot 1940’, uitgevoerd door Harry de Vries en na diens overlijden door G.Th. Jensma, 
dat een integratie van het sociaalhistorische en wetenschapshistorische perspectief beoogde 
en daartoe uitdrukkelijk aansluiting zocht bij de internationale ontwikkelingen (met name 
F.K. Ringer, K. Jarausch en P. Lundgreen), zou in het digitale tijdperk heel anders en veel 
collectiever zijn opgezet, nog afgezien van de verandering van blikrichting naar een meer 
sociaal-culturele benadering. De meer globale ontwikkelingen, empirisch geboekstaafd 
door M. Groen (1988), zijn vooralsnog vooral in termen van modernisering (J. Wachelder, 
F. Baggen), Amerikanisering (J.C. Rupp) of thans globalisering benaderd. Een poging tot 
verdieping van de sociale dimensie over de lange termijn is indertijd ondernomen door 
B. van Wolput, maar het blijft tobben, en ongetwijfeld is het ook hier wachten op een groot 
digitaal project. Veel belangrijk onderzoek naar de contemporaine universiteitsgeschiede-
nis speelt zich nu in verwante disciplines af, zoals dat van H.F. de Boer naar governance 
systems. Een hoop- en succesvol initiatief is de reeks publieksgerichte congresbundels onder 
de titel Universiteit en Samenleving, die sinds 2006 bij Verloren verschijnt. Ze wordt door 
twee docenten universiteitsgeschiedenis, L.J. Dorsman (Utrecht) en P.J. Knegtmans (UvA) 
geredigeerd en belicht jaarlijks een reeks facetten van de relatie tussen beide, rond brede 
thema’s als politiek, onderwijs, onderzoek, studenten, vormingsidealen, internationalise-
ring, collectievorming of professionalisering.
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De lokroep van Gouden tijden
Naast rijkelijk speculatieve beschouwingen over ‘het wezen’ of ‘de idee’ van ‘de’ universiteit, 
die vooruitliepen op de huidige identiteitsmode, was de universiteitsgeschiedenis oude stijl 
in Nederland sterk gefocust op de success-stories van de Nederlandse wetenschap, met name 
in haar grote bloeiperiode, de zeventiende eeuw, meer recent ook in de zogenoemde tweede 
Gouden Eeuw (B. Willink), en daarnaast op plaatselijke bloeifasen zoals vroeg-twintigste-
eeuws Leiden of Groningen. Tekenend is dat de eeuwfeestbundel van Leiden in 1975 An 
exchange of learning heette, met nog steeds een loodzwaar accent op de wetenschap; eerst 
Willem Otterspeer en zijn team hebben een evenwichtiger geschiedschrijving van de Leidse 
universiteit geëntameerd. Anthony Grafton sprak in zijn Scaliger Lecture (2000) voor Lei-
dens eerste eeuw zelfs van een research imperative, hoewel onderzoek in de Nieuwe Tijd 
strikt genomen niet tot de formele taken van de modale professor behoorde en onderzoeks-
luie docenten niet werden ontslagen. Veeleer gold het hier een informele activiteit van het 
professorencorps als interlokaal en internationaal netwerk, vooral dwingend voor de intel-
lectuele ambities en reputatie van de hoogleraren, en dus ondanks alles toch een belangrijk 
benoemingscriterium. 

De geschiedschrijving over de universiteiten van de Republiek was dan ook vóór alles 
een geleerdengeschiedenis die grotendeels samenviel met de intellectuele geschiedenis van 
de Republiek der Letteren en haar extensies in de vorm van geleerdennetwerken (H. Bots 
& F. Waquet). Zoals de netwerken van gereformeerde instellingen in het Heilige Roomse 
Rijk, waar vele Nederlanders doceerden en aanvankelijk ook een aanzienlijk aantal jongeren 
studeerde, en in Frankrijk (de académies protestantes), die rond dissidente Engelse geleer-
den (Dury, Hartlib), Franse hugenoten na 1685, en in de achttiende eeuw rond de nieuwe 
geleerde tijdschriften, te beginnen met de Nouvelles de la République des Lettres, niet toevallig 
in 1684 door de naar de Republiek gevluchte geleerde Pierre Bayle uitgegeven, en vervolgens 
die van de opkomende academies en Duitse universiteiten (Leipzig, Halle, Göttingen, Jena, 
enz.). De Republiek was toen nog een onbetwist Europees middelpunt (of snijpunt) van 
vele netwerken van wetenschap, intellectueel verkeer en technische ontwikkeling en van de 
internationale uitgeverij, maar ook een vrijhaven voor andersdenkenden (de katholiek Des-
cartes, de Moravische bisschop Comenius, oud-jezuïet Franciscus van den Enden, de joodse 
vrijdenker Spinoza, Engelse intellectuelen zoals John Locke en anderen die daar bij hun 
landgenoten onderdak vonden). Wegens haar internationale uitgevershuizen en haar rol in 
de diffusie van cultuur en wetenschap is de Republiek een ‘intellectual entrepôt’ (G.C. Gibbs, 
1971) en voor de achttiende eeuw ‘le magasin de l’univers’ (Chr. Berkvens-Stevelinck, 1992) 
genoemd. Het Nijmeegse Instituut voor Intellectuele Betrekkingen, en het mede daaraan 
gelieerde tijdschrift LIAS hebben dat aspect van de relaties tussen universiteit en geleerde 
wereld in een lange reeks studies schier uitputtend onderzocht en gedocumenteerd.

Op veel grotere schaal dan in andere landen is het intellectuele leven van de burgerlijke 
elite in de Gouden Eeuw ook gekenmerkt geweest door een systematisch gebruik van de 
formule van de buitenlandse vormings- of educatiereis, de peregrinatio academica in haar 
universitaire variant of de grand tour naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië (dan 
wel de petit tour langs de Loire) in haar meer educatieve en mondaine varianten (A. Frank-
van Westrienen, G. Verhoeven). Vóór 1575 noodzakelijk wegens het ontbreken van eigen 
universiteiten, werd die formule er al spoedig een tweede opleidingsspoor, naast de uni-
versiteit en de illustre school. Overigens is laatstgenoemde nog steeds slecht bekend en met 
uitzondering van Deventer (J.C. van Slee 1916; de bundel Deventer denkers, 1993), Nijmegen 
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(H. Bots) en Amsterdam (D. van Miert) tot vrij recent in de geschiedschrijving verwaar-
loosd. De nieuwe universiteitsgeschiedenis heeft de reisgidsen, dagboeken (R.M. Dekker’s 
Egodocumenten-reeks), alba amicorum (C.L. Heesakkers, K. Thomassen) en andere vade-
mecums van de peregrinantes dan ook als een rijke cultuur- en universiteitshistorische bron 
herontdekt en er intussen overvloedig uit en over gepubliceerd. De Nederlandse univer-
siteiten zelf zuchtten ondanks hun bloei nog lang onder het juk van het gereformeerde 
monopolie en zagen de intellectuele toppers van andere religies naar elders vertrekken, 
te beginnen met het geografisch nabije maar mentaal verre Keulen en Leuven, maar ook 
het grotere Duitse Rijk, Oostenrijk (door de Leidse Van Swietens hervormd!), Rusland, 
Frankrijk, ja Engeland – een centrifugale brain drain die door het vanouds nationalistische, 
impliciet gereformeerde perspectief in de Nederlandse (universiteits)geschiedenis maar 
weinig aandacht heeft gekregen, in tegenstelling tot de steeds met juichtonen bezongen 
migratie van geleerden naar de Republiek of naar modern Nederland, dat thans trouwens 
door een nog veel grotere brain drain wordt geteisterd. Eerst recent is de migratie tussen 
Noord- en Zuid-Nederland als een wederzijds fenomeen op de onderzoeksagenda gezet.

Digitale uitdagingen
Het is beslist opmerkelijk dat de grote prosopografische studies op het gebied van de uni-
versiteitsgeschiedenis, zoals die van H. Bots en zijn team (Noordbrabantse studenten, 1979), 
S. Zijlstra (over de Friese studenten, 1996), F.A. van Lieburg (over de predikanten, 1996), 
W. Otterspeer (vanaf 2000) en vervolgens M. Zoeteman (2011) over Leiden, A. Tervoort (Iter 
Italicum, 2004), P. Caljé over Groningen (2009), M.J. van Lieburg (over de medici), en mijn 
eigen werk, om van vele kleinere studies of de databestanden over Amsterdam, Utrecht of 
Franeker niet te spreken, in wezen alle terug te voeren zijn op de ambachtelijke sociaalhisto-
rische fase van het vak of de pionierstijd van de digitale revolutie. De exponentieel toegeno-
men digitale mogelijkheden voor (ook visuele) bronontsluiting, vraagstelling en historische 
methodiek hebben vooralsnog weinig bijgedragen aan de formulering van nieuwe grote 
projecten en innovatieve benaderingen en eigenlijk evenmin aan een vernieuwde interna-
tionalisering op thematisch gebied. De internationale impact van het internet beperkt zich 
vooralsnog tot een Facebook-effect, door de vorming van een gelijkgerichte gemeenschap 
van onderzoekers, hun informatienetwerken en publicaties, waarbij het onderzoek zelf 
sterk lokaal of nationaal gericht blijft. 

Toch zijn er aanzetten tot méér geweest. Aan Hilde Symoens’ inzet zijn de eerste pogin-
gen te danken om tot een Europabrede digitale database van actoren en suppositi van de 
universiteiten uit het verleden (studenten, docenten, oraties, disputaties, promoties) te 
komen, het project Fasti. Het Nederlandse NWO wilde aan zo’n innovatief, langjarig project 
geen geld besteden, daarom is het eerst in 1999 naar Vlaanderen verplaatst en vervolgens in 
de ijskast gebleven totdat het dankzij initiatieven uit met name Frankrijk en Italië recent 
onder de naam Héloïse. European Workshop on Historical Academic Databases (http://heloise.
hypotheses.org) weer op Europese schaal is vlotgetrokken en nu op actieve deelname van 
Nederlandse zijde wacht. Ook hier lijkt de digitale geest sinds kort overigens weer uit de 
databankenfles gekomen.

Nationaal en internationaal
In andere Europese landen bespeuren we een soortgelijke tendens tot (her)nationalisering, 
maar in Nederland wordt ze nog versterkt door de opnieuw groeiende belangstelling van 
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vooral Amerikaanse, Engelse en Duitse onderzoekers voor de Nederlandse universiteiten en 
de wetenschap in hun bloeiperioden. Klassiek was al het werk van G. Cohen (1921), P. Dibon 
(1954, bundel 1990), H. Schneppen (1960) en J.A. van Dorsten (1962) over de betrekkingen 
van Frankrijk, de Duitse landen en Engeland met de universiteiten en geleerden van de 
Republiek, maar recentere studies van bijvoorbeeld Anthony Grafton (1983–93), Lisa Jar-
dine (1986, 2008) of Harold Cook (2007), geven nieuw prestige aan de oude universitaire 
wetenschap van de Republiek. In breder Europees universitair perspectief geldt dat voor het 
werk van onderzoekers als M. Feingold of van A. Goldgar en F. Waquet over de Republiek 
der Letteren met haar Nederlandse focus. Centraal staan daarbij de professorale evergreens, 
zoals Justus Lipsius, Carolus Clusius, J.C. Scaliger, Gisbertus Voetius, Herman Boerhaave 
of Frans Hemsterhuis, maar ook iconische teksten zoals Caspar Barlaeus’ Mercator sapiens 
(C. Secrétan), of recent Bernard Picart’s visuele meesterwerk Cérémonies et coutumes reli-
gieuses de tous les peuples du monde (1723–43), herontdekt door Lynn Hunt, Margaret Jacob 
en Wijnand W. Mijnhardt. Dan zwijg ik nog over het immense veld van de internationale 
Erasmologie, strikt genomen buiten de Nederlandse universiteitsgeschiedenis maar wel een 
kernstuk van de intellectuele geschiedenis van Nederland, en over de controversiële, sterk 
op relationele netwerken gerichte ideeëngeschiedenis van Jonathan Israel, waarin Neder-
landse geleerden een cruciale rol spelen. Die vernieuwde aandacht uit het buitenland breekt 
ook het universitaire kader zelf open, want internationale toppers als Stevin, Descartes, 
Huygens, Leeuwenhoek of Swammerdam maken duidelijk hoezeer de universitaire weten-
schap in de Republiek versmolten was met particulier onderzoek.

Voor het Ancien Régime heeft de aandacht zich de laatste decennia dan ook geleidelijk 
verplaatst naar een vernieuwde wetenschapsgeschiedenis waarin de internationale netwerk-
vorming van geleerden en de wetenschapspraktijk, inclusief de aandacht voor de technische 
component, de culturele dimensie, de wereld van het boek en de kennisverspreiding, de 
overhand heeft gekregen op de klassieke, nationaal getinte helden- en ideeëngeschiedenis 
van de geleerde wereld en van de universiteiten in strikte zin. Voor de Nieuwe Tijd wachten 
we echter nog op een synthetisch beeld dat universiteit, wetenschap en samenleving in een 
nieuwe grote greep samenvat. De new cultural history en de eveneens vernieuwde politieke 
en intellectuele geschiedenis zijn intussen vooral de contemporaine universiteitsgeschie-
denis gaan markeren. De oude geleerdengeschiedenis leeft nog voort in de academische 
roman, waarvan W.F. Hermans’ Onder professoren (1975), en, meer in overeenstemming met 
de netwerkstructuur van de wetenschap, J.J. Voskuil’s Het Bureau (7 delen, 1996–2000) de 
lichtende voorbeelden zijn.

Voor de toekomst
In hun recente synthese Histoire des universités, XIIe–XXIe siecle (2012) onderscheiden 
Christophe Charle en Jacques Verger vier fasen in de ontwikkeling van de Europese uni-
versiteiten sinds tweeënhalve eeuw: intern kiezen tussen wetenschap en beroepsopleiding 
(1780–1860), extern tussen onderzoek en samenleving (1860–1940), de eerste massificatie-
golf (1945–1980), en de opmars van een kenniseconomie (vanaf de jaren 1980). Andere ont-
wikkelingsmodellen of accenten zijn denkbaar, zoals de ontwikkeling van een geleerden- 
via een instellings- naar een intellectuele en sociaal-culturele geschiedenis van het hoger 
onderwijs. Of van een geleidelijke verbreding naar stedelijk of provinciaal, nationaal, West-
Europees, en mondiaal netwerk. Of ook van een opvatting van studenten als geleerden in de 
dop tot subjecten in een leerproces en thans objecten van onderwijstechnologie. Hoe dan 
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ook, dergelijke modellen verdienen toetsing aan Nederland en laten tegelijk zien hoezeer 
nationale ontwikkelingen in een bredere evolutie liggen ingebed.

Voor de universiteitsgeschiedenis voeg ik daar graag nog een waarschuwing aan toe. De 
toenemende verangelsaksing van de Nederlandse wetenschap heeft daar namelijk onbe-
doelde gevolgen voor, vergelijkbaar met de (overigens maar matig onderzochte) verfransing 
en verduitsing van de wetenschap in vorige eeuwen. De dramatische achteruitgang van de 
kennis van Latijn en Frans, de twee wetenschapstalen van de Nieuwe Tijd, en van het voor 
recentere tijden al even wezenlijke Duits, bewerkt een vaak onbewuste transitie van het 
onderzoek van vroeger eeuwen naar de nieuwste tijd. Bovendien wordt het sluipenderwijs 
opgezadeld met Angelsaksische universiteitsmodellen die daar vanouds vreemd aan zijn. 
De Duitstalige en Romaanse landen, niet alleen Frankrijk maar vooral ook Spanje en Italië 
(met hun omvangrijke onderzoeks- en publicatiemecenaat), spelen thans echter een zeker 
zo belangrijke rol in de universiteitsgeschiedenis als de Angelsaksische. Het Frans blijft dan 
ook een onmisbare werktaal, en het is natuurlijk de andere grote landstaal van partner 
België.
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Universiteitsmusea ‘Full Circle’? Vijftig jaar 
academisch erfgoed

ROLF TER SLUIS* & ILJA NIEUWLAND**

Wetenschappelijke instellingen hebben altijd een ambivalente houding ten aanzien van 
hun eigen erfgoed gekend. Nog niet zo heel lang geleden werden objecten, die niet het 
allernieuwste in de wetenschap toonden, vooral gezien als ballast en niet als waardevolle 
illustraties van een rijke wetenschappelijke of academische geschiedenis. Zo’n beetje heel 
genootschappelijk Nederland zette bijvoorbeeld aan het einde van de negentiende eeuw zijn 
instrumentencollecties aan de straat. Daar stonden andere instellingen tegenover, die juist 
omstreeks deze tijd belangstelling kregen voor academisch en wetenschappelijk erfgoed. 
Maar pas in de loop van de twintigste eeuw begon het gevoel dat academisch erfgoed het 
bewaren waard was meer algemeen te worden.

Een uitgave van algemener belang
Toen het genootschap Gewina in 1963 zijn vijftigjarige bestaan vierde, wenste voorzitter 
dr. D.A. Wittop Koning dat er een ‘uitgave van algemener belang’ moest verschijnen. In 
een toegankelijke publicatie diende, naast de ontwikkeling van de geschiedenis van genees-
kunde en natuurwetenschappen, aandacht te worden besteed aan de ontwikkeling van het 
‘museumwezen’. De taak om die aandacht vast te leggen werd gegeven aan Maria Roose-
boom (1909–1978), directeur van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwe-
tenschappen (de voorganger van Museum Boerhaave) in Leiden. Rooseboom speelde in 
de jaren vijftig en zestig een bepalende rol in het herwaarderen van academisch en weten-
schappelijk erfgoed in Nederland, en ze wilde met haar bijdrage zeker een aanzet geven om 
de ‘soms treurige’ toestand van deze academische collecties te verbeteren.1

In haar artikel maakte Rooseboom een onderscheid tussen verzamelingen en musea, 
waarbij ze het had over de uitdrukkingen ‘studieverzamelingen’ en ‘didactische musea’.2 

 * Universiteitsmuseum Groningen. E-mail: r.ter.sluis@rug.nl.
 **  Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), Den Haag.  

E-mail: ilja.nieuwland@huygens.knaw.nl.
1 Zie de bijdrage over Rooseboom elders in deze bundel. 
2 Maria Rooseboom, ‘Musea’, in: B.P.M. Schulte (red.), Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, 

wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland 1913–1963 (z.pl. 1963) 89–107.

9. Sluis.indd   207 11/6/2013   6:57:12 PM



Rolf ter Sluis & Ilja Nieuwland

208

Dat laatste lijkt een pleonasme: is een museum immers niet altijd zowel een plaats voor 
studie als voor educatie? Horen in een museum niet vooral de eigen collecties te worden 
bestudeerd? Roosebooms indeling kwam in grote lijnen overeen met de nieuwe definitie 
van het museum die in 2007 door de International Council of Museums (ICOM) werd 
aangenomen: ‘een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en 
geeft bekendheid [...] voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.3

Het kan verhelderend zijn om de ontwikkelingen in het Nederlandse academisch- 
museale veld sinds Rooseboom eens te bekijken. Welke ontwikkelingen kunnen we 
ontwaren aan de hand van de webpagina’s van een aantal klassieke universiteitsmusea? 
Hoe zijn de universiteitsmusea, waarover in 1962 werd gesproken, ondertussen veran-
derd? Heeft het behoud en beheer, hebben presentatie, educatie en misschien ook de 
representatie in deze musea een metamorfose ondergaan?

Rooseboom inventariseerde alle musea in Nederland die destijds iets op het gebied van 
wetenschap, geneeskunde en techniek te bieden hadden. In dit artikel wordt vooral stilge-
staan bij de universiteitsmusea en dan met name die van de universiteiten van Amsterdam, 
Delft, Groningen, Leiden en Utrecht.4 Deze musea lijken de laatste 25 jaar een enorme 
ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Maar is dat ook zo? Zijn de universiteitsmusea afge-
weken van het pad dat ze in 1962 bewandelden, of hebben de universiteitsmusea slechts een 
rondje – een ‘full circle’ – gelopen?

Toegankelijkheid
Rooseboom beschouwde studieverzamelingen als collecties die, in het uiterste geval, alleen 
voor deskundigen toegankelijk konden zijn. Kennis moest dus eigenlijk vooraf aanwezig 
zijn, voordat men zelfs maar een blik op deze collecties wierp. Tegenwoordig komt het 
nauwelijks meer voor dat universitaire collecties het exclusieve domein zijn van ingewij-
den. Maar er zijn uitzonderingen: het wereldberoemde maar uiterst ‘didactische’ (!) Anato-
misch Museum in Leiden is bijvoorbeeld nauwelijks toegankelijk voor de geïnteresseerde 
leek. Die mag slechts twee keer per jaar, op vastgestelde tijdstippen, een klein deel van de 
collectie aanschouwen. Toegang tot de andere bijzondere objecten en preparaten van dit 
museum is voor hen schier onmogelijk. Ontoegankelijkheid kan ook te maken hebben met 
de mate van registratie en ontsluiting. Maar de algemene tendens in Nederland is dat bijna 
elke academische collectie op enigerlei wijze te raadplegen valt. Universitaire collecties 
bieden mogelijkheden voor onderzoek, waarbij de ene instelling ruimere faciliteiten biedt 
dan de andere. 

Beheer en behoud
Sinds het Organiek Besluit van 1815 waren universiteiten verplicht een aantal collecties en 
een bibliotheek aan hun inventaris toe te voegen. De geschiedenissen van deze ‘kabinetten 

3 De volledige definitie van een museum zoals vastgesteld door de ICOM (International Council for Museums): 
‘A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the 
public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of 
humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment’.

4 België is niet in deze beschouwing betrokken. Voor ontwikkelingen bij het nog op te richten universiteits-
museum  te Gent, zie het recente artikel van Fien Danniau, Ruben Mantels & Christophe Verbruggen, ‘Towards 
a Renewed University History: UGentMemorie and the Merits of Public History, Academic Heritage and Digital 
History in Commemorating the University’, Studium 5:3 (2012) 179–192. 
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van kennis’ verliepen in de daaropvolgende twee eeuwen nogal verschillend. Sommige col-
lecties stierven een zachte dood. Een emeritaat, de vroegtijdige dood van een hoogleraar, 
of een verandering van geografische setting konden daarin bepalend zijn. In Leiden, bij-
voorbeeld, werden verscheidene collecties relatief snel aan de daar aanwezige rijksmusea 
overgedragen. Bij andere universiteiten verdwenen collecties om andere redenen van het 
toneel: ze waren verouderd, speelden geen rol meer in het curriculum, raakten kwijt of wer-
den botweg weggegooid. De bedreigingen van buitenaf waren legio: gebrek aan onderhoud, 
het wegvallen van kennis en de opheffing van vakgroepen speelden allemaal een rol. Die 
gevaren zijn nooit helemaal verdwenen. Bij alle veranderingen in onderwijs en onderzoek 
is het eenvoudigweg niet mogelijk om alle obsolete of verweesde collecties zorgvuldig te 
bewaren. Daarbij spelen zowel inhoudelijke problemen (welke delen zijn relevant vanuit 
wetenschapshistorisch perspectief?), als praktische problemen (waar moeten collecties wor-
den ondergebracht?) een rol.

Vanaf de jaren 1970 ontstonden belangrijke achterstanden in het behoud en beheer van 
academische collecties. Veel collecties verloren hun ‘natuurlijke’ plaats binnen het directe 
onderwijs aan de universiteiten. Dat had onder meer te maken met de ontwikkelingen in 
de diverse disciplines (die collecties minder vaak nodig hadden voor onderwijs en onder-
zoek) en het verdwijnen van vakgroepen of zelfs gehele faculteiten tijdens reorganisaties of 
bezuinigingen. Daarmee verloren de collecties hun inhoudelijke en daarna ook snel hun 
fysieke positie in het betreffende vakgebied. Bovendien vonden in deze periode van sterk 
toenemende studentenaantallen grote veranderingen plaats in methodiek en didactiek. 
De onderwijsprogramma’s richtten zich op andere, nieuwere en soms meer aantrekkelijke 
onderdelen. Daarbinnen was geen ruimte voor een bijzondere, maar soms niet meer inzet-
bare collectie. En dus verloren deze studieverzamelingen, zoals Rooseboom ze omschreef, 
heel snel terrein.

Werd er nog gebruikt gemaakt van de collecties, dan vond dit eerder plaats vanuit een 
wetenschapshistorisch perspectief. Af en toe dook er een academicus op, die voor een col-
lectie of collectie-onderdeel interesse toonde. Op dat enthousiasme kon een verzameling 
soms meeliften. Na afronding van het onderzoek zonk de collectie echter vaak weer weg in 
de vergetelheid.

In de jaren 1980 en 1990 waren de overlevingskansen van collecties grotendeels afhanke-
lijk van de persoonlijke overtuigingskracht en creativiteit van de individuele onderzoeker, 
hoofdconservator of directeur van een academisch- of universiteitsmuseum. In Utrecht 
kon zo in het begin van de jaren 1990 ruim geïnvesteerd worden in een nieuw universiteits-
museum aan de Lange Nieuwstraat. Bij de nieuwbouw van de Universiteitsbibliotheek in 
Groningen werd in dezelfde periode een klein deel van de oudbouw bestemd voor het tonen 
van het academisch erfgoed. Tegelijkertijd rees natuurlijk de vraag hoe deze musea binnen 
de universitaire muren moesten functioneren.

Rapport
In haar overzicht betreurde Rooseboom dat van veel verzamelingen de herkomst, samen-
stelling en geschiedenis (nog niet) boven water waren gehaald. Deze hartekreet werd pas in 
1995 door de politiek gehoord. In dat jaar werd het rapport Universitaire collecties en kunst-
schatten aangeboden aan de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 
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(OCenW).5 Aanleiding was de mogelijkheid om via het Deltaplan voor het Cultuurbehoud 
de bewaaromstandigheden van cultureel erfgoed sterk te verbeteren. De nieuwe mogelijk-
heden die dit bood waren zeer welkom, aangezien de universiteiten over te weinig middelen 
beschikten om een structureel beter behoud en beheer mogelijk te maken. 

Eerdere inventarisaties en rapportages (uit respectievelijk 1981 en 1986) hadden de pro-
blemen rond het academisch erfgoed ook al geïnventariseerd. Uniek was ditmaal dat het 
advies en de daarin geuite noodzaak tot handelen door de politiek in daden werd omgezet. 
Ongetwijfeld heeft de tijdgeest hierin een belangrijke rol gespeeld – hoe anders zou deze 
problematiek in het huidige tijdsgewricht zijn opgepakt. 

De politieke ondersteuning gecombineerd met de aangeboorde deskundigheid vanuit 
het museumveld deed het academisch erfgoed buitengewoon goed. De noodkreet van de 
vier klassieke universiteiten resulteerde in 1996 in een lijvig rapport Om het academisch erf-
goed dat als een goed vertrekpunt kan worden gezien van een nieuwe periode in de omgang 
met universitaire collecties.6

Centralisering
Het is ondoenlijk om alle aanbevelingen uit het rapport hier weer te geven, maar wat in 
ieder geval duidelijk bleek was de behoefte aan centrale regie voor de vaak zeer kwetsbare 
collecties. De adviesgroep die Om het academisch erfgoed uitbracht, inventariseerde de ver-
schillende academische collecties en constateerde dat deskundigheid op het museale vlak 
vaak wel aanwezig was, maar dat medewerkers doorgaans tegen de stroom (lees: de waan 
van de dag) in moesten roeien. Eigenlijk, zo stelde de adviesgroep, vond nergens een duide-
lijk centraal beheer plaats. Bij de Universiteit van Amsterdam (UvA), bijvoorbeeld, waren 
de collecties over maar liefst zes locaties versnipperd. Het advies dat de werkgroep over de 
UvA uitbracht is op dit punt illustratief:

Er dient een volwaardige en evenwichtige infrastructuur te worden opgezet voor het interne collec-
tiebeheer en er dienen middelen te worden vrijgemaakt om genoemde collecties garanties te bieden 
voor een voortbestaan op lange termijn.7 

Dit advies werd in Amsterdam ter harte genomen. De toewijding van beleidsmakers, lei-
dinggevenden en conservatoren heeft sindsdien voor een bloeiende Afdeling Erfgoed in 
Amsterdam gezorgd.

Elders was de situatie minder chaotisch en kon lering worden getrokken uit gevestigde 
praktijken. Zo functioneerde het Universiteitsmuseum in Utrecht grotendeels al als cen-
trale instantie, waar facultaire collectiebeheerders met hun vragen terecht konden. Dat was 
weliswaar niet in eenzelfde constructie als bij de rijksmusea in Leiden, maar deze organisa-
tievorm toonde wel de voordelen van duidelijke structuren aan. Tegelijkertijd kon worden 
vastgesteld dat ook vanuit het Groningse Universiteitsmuseum de grip op de verspreide col-
lecties langzaam werd opgevoerd en tot resultaten leidde. Terugziende is duidelijk dat juist 
de centrale collectie-instellingen (de universiteitsmusea) hebben kunnen profiteren van de 

5 S.W.G de Clerq, P.W.J.L. Gerretsen, A.J.J. In ‘t Groen & E.M. Sloep, Universitaire collecties en kunstschatten 
(Groningen 1995).

6 Adviesgroep Rijksdienst Beeldende Kunst, Om het academisch erfgoed (Den Haag 1996).
7 Ibidem 23.
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ontwikkelingen die in het midden van de jaren 1990 in gang zijn gezet. Voor zover die cen-
tralisering nog niet had plaats gevonden, benadrukte de adviesgroep die noodzaak. In haar 
rapport stelde de adviesgroep tenslotte dat de academische collecties een waardevolle toevoe-
ging vormden op ons nationale erfgoed. Nog nooit eerder werd dat zo expliciet uitgedrukt:

De wetenschappelijke instellingen in Nederland beheren, samen met enige musea, de Academische 
Collectie Nederland. Dit vormt een omvangrijk, belangwekkend, veelzijdig en herkenbaar deel van 
de Collectie Nederland. Een gedeelte van de Academische Collectie Nederland vormt een onver-
vangbaar deel van het nationale culturele erfgoed.8

Gezamenlijkheid
Naast de directe financiële ondersteuning bij het wegwerken van achterstanden op het 
gebied van behoud en beheer, is centralisering van het bestuur een zaak die uiteindelijk 
het meeste heeft opgeleverd. De duidelijkheid van een fysieke plaats en een directe centrale 
verantwoordelijkheid zorgden voor een helder, eenduidig beheer. Daarnaast gaf die centrale 
plaats van het erfgoed ook mogelijkheden om dat erfgoed in zijn volledige omvang te tonen. 

En kleven echter ook risico’s aan een dergelijke centralisering. Het verdwijnen van col-
lecties uit het zicht van de direct aanspreekbare faculteiten bergt het gevaar in zich dat de 
functie van studieverzameling verloren raakt. Om het contact tussen onderwijs en onderzoek 
enerzijds en de erfgoedbeheerder anderzijds te behouden, is door de verantwoordelijken in 
deze wisselwerking veel geïnvesteerd. Dat laten de huidige instellingswebsites goed zien; er 
wordt veel ruimte geboden voor het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs 
aan de hand van (voormalige facultaire) collecties.

Maar niet elke instelling heeft hetzelfde doel bij het presenteren van haar erfgoed. Bij 
de een gaat het om de representatie van de rijke tradities en geschiedenis van de instelling, 
terwijl de ander de nadruk legt op de geschiedenis van studenten en onderzoekers. Moet 
de in het museum getoonde wetenschap een afspiegeling zijn van de mondiale ontwikke-
ling en gepaard gaan met uitleg van universele wetmatigheden, of moet het om de lokale 
of regionale wetenschap gaan? Duidelijk is in ieder geval dat bijna elke instelling hierin een 
andere keuze maakt. Benaderingen variëren van de meer institutionele presentatie door het 
Academisch Museum in Leiden en het Universiteitsmuseum De Agnietenkapel in Amster-
dam, tot het bijna Science-center-achtige karakter van het Universiteitsmuseum Utrecht in 
het begin van de eenentwintigste eeuw, waar de geschiedenis van de instelling moeilijk was 
terug te vinden in allerlei ‘hands-on’-opstellingen. 

Nadat de eerste beheers- en behoudprojecten in gezamenlijkheid door de vier oudste 
universiteiten waren aangevangen, werd in 2000 de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) 
opgericht. Hiermee werd die samenwerking geformaliseerd en op één lijn gebracht. De tot 
dan toe soms toch wat versnipperde projecten kregen nu een krachtige coördinatie, waar-
mee ook de resultaten navenant verbeterden. Een bijkomend voordeel was dat met steun 
van de grotere en daarmee krachtiger partners kleinere afdelingen soms toch ook vrij grote 
projecten konden aanvangen en tot een goed einde brengen. 

Binnen diverse specialismen of verzamelgebieden zijn zo enorme stappen gezet. Dat 
resulteerde soms in beslissingen waarbij gehele collecties uiteindelijk werden afgestoten. 
Zo’n afstoting wilde niet zeggen dat collecties werden weggegooid, maar eerder dat deze een 

8 Ibidem 39.
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andere bestemming of functie kregen bij andere instituten (soms buiten de universitaire 
wereld), waar een goed beheer en behoud wel kon worden gewaarborgd. 

Uiteindelijk zijn op deze wijze tientallen behoudsprojecten in gang gezet en met succes 
afgerond. Het binnen de SAE gezamenlijk optrekken had ook inhoudelijke afstemming tot 
gevolg. Een mooi voorbeeld daarvan vormt de gang van zaken bij de medische collecties 
van de universiteiten en de daarmee verbonden medische centra van Amsterdam, Gronin-
gen, Leiden en Utrecht. Een eerste inventarisatie van deze medische verzamelingen leidde 

Omslag van het in 2007 door de SAE gepubliceerde publieksboek Universitaire collecties in Nederland
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tot een rapport waarin de sterktes en zwakten van de verschillende collectie-onderdelen 
werd bepaald. Aan de hand van die waardering werd vervolgens een soort verdeelsleutel 
geïntroduceerd waaraan tot aan de dag van vandaag wordt gerefereerd.9

In 2006 werden de meer dan zestig behoudsprojecten na een looptijd van ruim tien jaar 
afgesloten met een publieksboek. Naast een verslag van de uitgevoerde behoudsprojecten, 
gaf dat voor het eerst een duidelijk overzicht van de functie en geschiedenis van het aca-
demisch erfgoed.10 Dit betekende allerminst het einde van de SAE. Integendeel: met het 
inhalen van achterstanden kon het ‘dossier academisch erfgoed’ nog lang niet gesloten wor-
den. Juist na het beëindigen van de behoudsprojecten kwam binnen de SAE de vraag op: 
hoe nu verder? De noodzaak werd gevoeld om ook binnen de andere universiteiten het 
draagvlak voor het academisch erfgoed te versterken door het aanbieden en uitbreiden van 
het lidmaatschap. 

We hebben tot nu toe niet stilgestaan bij de ‘nieuwe’ universiteiten, die niet konden 
bogen op een eeuwenlange traditie en geschiedenis. Hoe gaan zij deze uitdagingen aan? 
Het is ondoenlijk om de keuzes die binnen iedere afzonderlijke universiteit zijn gemaakt 
hier te beschrijven; de website van de SAE biedt daar meer informatie over. Er is in ieder 
geval gekozen voor verschillende varianten. Ook komen collectie-gerelateerd onderwijs en 
onderzoek langzaam maar zeker weer terug op de kaart bij vrijwel alle universitaire erf-
goedinstellingen. 

Tegenwoordig zijn ook de universiteiten van Eindhoven, Wageningen, Maastricht en Nij-
megen, samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, volwaardige partners binnen de SAE 
geworden. Daarmee is de belangenbehartiging van het academisch erfgoed nagenoeg aange-
land op de volle breedte van de Vereniging van Nederlandse Samenwerkende Universiteiten 
(VNSU). Een goed voorbeeld van de brede presentatie van universitaire collecties vormt de 
website www.academischecollecties.nl, een portaal waarmee alle gedigitaliseerde collecties 
kunnen worden getoond. Ook dit is het resultaat van een gezamenlijke SAE-inspanning. 
Sinds de lancering van de website, in december 2012, worden met grote regelmaat nieuwe 
collecties toegevoegd.11 

Slotsom
Dan de vraag: hoe nu verder te verzamelen? Wetenschappelijke ontwikkelingen gaan door 
en daarmee komen nieuwe gereedschappen en objecten binnen de wetenschap beschikbaar. 
Het is aan conservatoren om gestalte te geven aan de lastige opgave collecties in de huidige 
en komende tijd te plaatsen. Juist in het bespreken van de hiermee verbonden dilemma’s 
komen de ervaringen van vakgenoten bij andere universitaire instellingen goed van pas. 
Academische collecties lopen niet meer achter ontwikkelingen aan, maar stimuleren die 
juist. Het afstemmen van de medische collecties in Nederland is een goed voorbeeld van wat 
in het buitenland als de Dutch approach bijzonder wordt gewaardeerd.12 

9 F. Bergevoet, Medische collecties ontleed. Instrumenten voor een nationaal collectiebeleid voor het academisch 
medisch erfgoed [Intern rapport Instituut Collectie Nederland] (Amsterdam 2000). 

10 Tiny Monquil-Broersen (red.), Universitaire collecties in Nederland (Zwolle 2007).
11 Zie: H. Reerink, ‘A Portal to Dutch Academic Heritage: www.academischecollecties.nl’, Studium 5 (2012) 

170–178.
12 Martha Lourenço, Between two worlds: The distinct nature and contemporary significance of university museums 

and collections in Europe (Paris 2005) 107.
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Tegelijkertijd openen de collecties via de SAE hun (soms virtuele) deuren. Via het digita-
liseren en het beschikbaar stellen voor vragen en commentaar van het algemene publiek, 
komt een dialoog tot stand waarbij ook de academische collecties kunnen profiteren van 
specialistische informatie die de afgelopen jaren uit de universiteiten is gevloeid, maar die 
vaak elders nog ter beschikking is. Een goed voorbeeld is het project ‘Kunst van overleven’, 
een samenwerking van het Tropenmuseum en Wikipedia, waarbij bezoekers aan de ten-
toonstelling werden uitgenodigd de in de tentoonstelling getoonde Wikipedia-teksten aan 
te vullen en te verbeteren.13

De universitaire musea hebben een bijzondere positie binnen de universiteiten en de 
musea in ons land. Ingebed in structuren gericht op onderwijs en onderzoek, zullen ze altijd 
een verbinding vormen met een (veranderende) onderwijsinstelling. Tegelijkertijd is het 
museumland sterk in beweging: veel publiciteit en een streven naar hoge bezoekersaantal-
len vormen daar vaak het leidende criterium. Het is te hopen dat de waan van de dag geen 
vat blijft houden op de keuzes die sommige instellingen hebben gemaakt, want deze wor-
steling is de afgelopen jaren wel zichtbaar geweest. Niet altijd was de koers even duidelijk, 
maar er tekent zich tegenwoordig een nieuwe en hopelijk blijvende tendens af. Niet langer 
gaat het alleen om de presentatie van ‘hippe’ wetenschap, maar ook om het aanbieden van 
die zaken waar menige universiteit goed in is: de unieke, bijzondere objecten en collecties. 
Zoals een tentoonstellingsmedewerker van een universiteitsmuseum recent tegen een col-
lega elders uit het land zei: ‘We gaan iets unieks doen: we laten de collecties zien!’ Er schuilt 
iets tragisch in deze uitspraak, maar het stemt wel hoopvol.

Via een lange en soms moeizame weg hebben de universitaire erfgoedinstellingen gepro-
beerd het academisch erfgoed op de kaart te houden. Gebukt onder veranderende condities 
binnen de universiteiten zijn de collecties uiteindelijk in de jaren 1990 als volwaardig erkend 
en ook behouden gebleven. Door ondersteuning vanuit politiek en de instellingen zelf is het 
besef van de waarde van het academisch erfgoed nu goed verankerd. De oprichting van de 
SAE, bedoeld om de projecten af te stemmen en tegelijkertijd iedereen bij de les te houden, 
is een gelukkige en goede greep gebleken. Want daarmee kijken de individuele conservato-
ren, behouds- en beleidsmedewerkers, en iedereen die het erfgoed een warm hart toedraagt, 
met een relatief gerust hart vooruit. En laat dat nu net ook Roosebooms wens van uit 1962 
zijn. Toen sloot ze haar betoog af met de hoop: 

[dat] onze musea het hunne kunnen gaan bijdragen tot het begrip van de wording en methodiek 
van de natuurwetenschappen, wetenschappen, die immers zo’n grote plaats innemen aan de uni-
versiteiten, in het maatschappelijk bestel en in het dagelijks leven en denken.14 

In die zin is er weinig veranderd en kan worden gesteld dat, ondanks alle stormachtige 
ontwikkelingen, het academische erfgoed nog steeds dezelfde opdracht heeft als vijftig jaar 
geleden en eigenlijk gedurende haar hele bestaan: onderwijs en onderzoek en behoud van 
het erfgoed. Inderdaad, universiteitsmusea: de cirkel is rond.

13 http://www.tropenmuseum.nl/smartsite.shtml?id=37468 (geraadpleegd 15 september 2013). 
14 Rooseboom, ‘Musea’ (n. 2) 104.
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Museum Boerhaave en het primaat van de 
collectie

DIRK VAN DELFT*

Op 5 juni 1931 opende het ‘Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum’ – 
voorloper van het huidige Museum Boerhaave – zijn deuren voor het publiek.1 Drie jaar 
eerder, op 30 augustus 1928, passeerde de oprichtingsakte de notaris. Doel van de Stichting, 
aldus die akte: ‘Het verzamelen van instrumenten, werktuigen, preparaten, documenten en 
andere voorwerpen, welke van belang zijn voor de geschiedenis van de natuurwetenschap-
pen, deze voorwerpen te beheren, wetenschappelijk te beschrijven en te bewaren in een te 
Leiden te vestigen en te onderhouden voor allen toegankelijk Museum’.2 Vijfentachtig jaar 
later, in een politiek klimaat waarin musea worden beoordeeld op hun mate van maat-
schappelijke verankering, samenwerking met externe partijen, cultureel ondernemerschap, 
educatie en het bereiken van nieuw publiek, is het goed stil te staan bij waar het bij een 
museum mee begint: een collectie die ertoe doet.

Die collectie rustte aanvankelijk op twee pijlers: de demonstratietoestellen behorend tot 
het Leids Fysisch Kabinet van Willem Jacob ’s Gravesande en Petrus van Musschenbroek, 
en van recenter datum de meer grofstoffelijke instrumenten, toestellen en machines uit het 
Natuurkundig Laboratorium dat door koudepionier Heike Kamerlingh Onnes tot bloei 
was gebracht. Topstukken zonder weerga, in 1926 verzameld in een Beschrijvende catalogus 
der historische verzameling van natuurkundige instrumenten.3 Samensteller van die oerca-
talogus was August Crommelin, adjunct-directeur van het Natuurkundig Laboratorium. 
In 1903 maakte hij er als student zijn entree, sinds 1924 was hij lector.4 Als regelneef van 
Kamerlingh Onnes was hij belast met het beheer van een groot complex laboratorium en 
de ermee versmolten instrumentmakersschool. Tegelijk was hij liefhebber van de antieke 

* Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, 
Leiden. E-mail: dirkvandelft@museumboerhaave.nl.

1 Notulen bestuursvergadering 13 mei 1931. Archief Museum Boerhaave.
2 Afschrift Stichting ‘Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum’, gevestigd te Leiden, d.d. 30 

augustus 1928.
3 C.A. Crommelin, Beschrijvende catalogus der historische verzameling van natuurkundige instrumenten. in het 

Natuurkundig Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden (Leiden 1926).
4 C.A. Crommelin, Instrumentmakerskunst en proefondervindelijke natuurkunde, Inaugurele Rede (Leiden 1925).
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cultuur, geïnteresseerd in kunstgeschiedenis (een dagboekje van zijn dienstreis naar Rus-
land in 1924 staat bol van museum- en theaterbezoek)5 en speelde hij piano en cello.6 Een 
musisch mens, aldus Willem Otterspeer in de bundel 75 jaar Museum Boerhaave, iemand 
die gegrepen was door ‘de samenhang van doelgerichtheid en schoonheid in die instrumen-
ten’.7 August Crommelin is met recht de vader van Museum Boerhaave.

Fysisch Kabinet
Het Leids Fysisch Kabinet dateert van 1675, toen de hoogleraar in de wijsbegeerte Burchard 
de Volder (1643–1709) van de curatoren toestemming kreeg in de Nonnensteeg, naast de 
Hortus Botanicus, een huisje in te richten als Theatrum Physicum.8 Het jaar ervoor had De 
Volder de Royal Society in Londen bezocht en Robert Boyle’s proeven met de vacuümpomp 
maakten zo’n indruk dat hij zich voornam de proefondervindelijke methode in zijn Leidse 
onderwijs te introduceren – waarmee hij in Nederland voorop liep.9 De eerste vijf jaar spen-
deerde De Volder f 2.500,- ter aanschaf van instrumenten. Het trof bijzonder dat hij in de 
Leidse kopergieter Samuel van Musschenbroek (1648–1681) een buitengewoon bekwaam 
instrumentmaker vond. De enkelvoudige luchtpomp die hij in 1675 naar het voorbeeld van 
Boyle bouwde is een juweeltje. 

In 1742 promoveerde het Leids Fysisch Kabinet in één klap tot de grootste verzameling 
instrumenten ter wereld toen curatoren de schitterende privécollectie van de dat jaar over-
leden hoogleraar Willem Jacob ’s Gravesande kochten. ’s Gravesande had jarenlang bij hem 
thuis aan het Rapenburg colleges gegeven waarin hij aan de hand van proeven de leer van 
Newton propageerde – ook Voltaire liet zich in Leiden onderrichten. Veel van die proeven 
nam hij op in zijn leerboek Wiskundige grondbeginselen der natuurkunde, door proefonder-
vindingen gestaafd, of inleiding tot de Newtoniaanse wijsbegeerte. Het werd een internationaal 
succes en bezorgde instrumentmaker Jan van Musschenbroek (een neef van Samuel) aan de 
lopende band opdrachten.

In 1859 verhuisde het Fysisch Kabinet naar het nieuwe laboratorium aan de Steenschuur, 
tegenover het Van der Werfpark. De collectie kreeg een mooi plekje op de eerste verdieping 
en hoogleraar natuurkunde Petrus Rijke merkte vol trots op dat zijn verzameling kostbare 
demonstratie-instrumenten ‘nu nog even goed te gebruiken zijn als toen ’s Gravesande ze 
anderhalve eeuw geleden in handen kreeg’.10 Kort daarop maakte Kamerlingh Onnes (‘door 
meten tot weten’) zijn entree en ging het roer radicaal om. Onderzoek stond voortaan cen-
traal, er volgde een grondige verbouwing en roemloos verdween het kabinet naar de zolder. 
Toen het werk af was en curatoren een kijkje kwamen nemen verzekerde Kamerlingh Onnes 
hen dat de ‘kostbare verzameling’ een ‘wel is waar uiterst bescheiden, maar toch doelmatige 
plaats’ had gekregen.11 Op zolder waren kachels gekomen die voor ‘genoegzame droogte’ 
zorgden, en een paar nieuwe ramen lieten ‘toereikend licht’ door. Ook was met verven en 

  5 C.A. Crommelin, Dagboekje Rusland 1924, archief Museum Boerhaave.
  6 Ad Maas, ‘Crommelins elitaire instrumenten’, Nederlands Tijdschrijft voor Natuurkunde 73 (2007) 184–187.
  7 Willem Otterspeer, ‘Begin en context van het Museum Boerhaave’, in: 75 jaar Museum Boerhaave (Leiden 2006) 

5–13.
  8 Peter de Clercq, Het Leids Fysisch Kabinet (Leiden 1989).
  9 Gerhard Wiesenfeldt, Leerer Raum in Minervas Haus. Experimentelle Naturlehre an der Universität Leiden,  

1675–1715 (Amsterdam 2002) 66–67.
10 P.L. Rijke, ‘Levensschets van Willem Jacob ’s Gravesande’, Album der Natuur (1879) 76.
11 UB Leiden, Archief Curatoren, ingekomen stukken 1886, no. 195.
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stukadoren begonnen om de zolder ‘een wat aangenaam voorkomen’ te geven. Vitrinekas-
ten om de ‘uit historisch oogpunt zo kostbare verzameling van ’s Gravesande’ netjes in op 
te stellen, waren aangevraagd.

Begin 1887 verhuisde een aantal instrumenten naar de Sterrewacht. Het ging om een 
serie lenzen die door Constantijn en Christiaan Huygens waren geslepen, een door Samuel 
Coster gebouwd slingeruurwerk met cycloidale boogjes, een planetarium en wat oude glo-
bes. ‘Niet zonder weemoed’, schreef Kamerlingh Onnes oktober 1887 in zijn jaarverslag, 
‘kon ik de van onze grote landgenoot Huygens afkomstige voorwerpen afstaan’. Graag had 
hij in navolging van buitenlandse laboratoria met zijn verzameling op zolder gepronkt, 
maar bij gebrek aan steun ‘hoeft aan de vervulling van een zo ver liggende wens wel niet te 
worden gedacht’.12 Jarenlang leidden de glorieuze instrumenten van weleer op zolder een 
stil bestaan, tot Crommelin zich hun lot aantrok en ze in 1931 een ereplaats bezorgde in het 
Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum.

Nationale trots
Niet alleen liefde voor fraaie oude instrumenten en zorg om hun behoud dreven Crom-
melin, er speelde ook een gevoel van nationale trots. Het Natuurkundig Laboratorium was 
onder leiding van Kamerlingh Onnes uitgegroeid tot een onderzoeksinstituut van wereld-
formaat.13 In 1908 had Leiden de primeur van vloeibaar helium (‘koudste plekje op aarde’), 
drie jaar later gevolgd door de ontdekking van de supergeleiding.14 Het was Crommelin die 
ervoor zorgde dat de vacuümglazen, kwikbarometers, weerstandsthermometers, elektro-
magneten, pompen, kookflessen en gipsmodellen – materiële getuigenissen van het Leidse 
succes – zorgvuldig bewaard werden, met als absoluut topstuk de heliumliquefactor met 
opvangvat uit 1908. Ter opluistering van het veertigjarig hoogleraarschap van Kamerlingh 
Onnes in 1922 richtten Crommelin en de technische staf een jubileumtentoonstelling in 
waarop de glorieuze prestaties van het Natuurkundig Laboratorium breed werden uitgeme-
ten. Vaderlandse fysica internationaal aanzien geven, daar was het om begonnen en in het 
museum leefde dat verhaal voort.

Vormden het Leids Fysisch Kabinet en het Natuurkundig Laboratorium samen het 
startpunt voor het nieuwe museum, Crommelins ambities reikten verder. Stad en land 
reisde hij af om aanwinsten te verwerven. Dat lukte lang niet altijd. Het natuurkundig 
kabinet van de Deventer HBS (hogere burgerschool), het Utrechtse laboratorium van Leo-
nard Ornstein, de oude instrumenten uit het Van ’t Hoff-laboratorium van de Universiteit 
van Amsterdam: keer op keer ving hij bot. Ook aankopen bleek lastig. Toen hij een bod 
van 400 gulden uitbracht op zes microscopen van de Firma Frederik Muller – veel te laag 
maar meer wist Crommelin, die over geen cent aankoopbudget beschikte, niet bij elkaar te 
‘bedelen’ – werd dit als ‘vreemd’ en ‘onvriendelijk’ van de hand gewezen.15 Pas nadat de arts 
Jan Gerard de Lint, drijvende kracht achter de in 1913 gestichte Vereniging voor Geschiede-
nis der Genees-, Wis- en Natuurkunde (voorloper van het huidige Gewina) en in Leiden 

12 Jaarverslag 1886–1887, UB Leiden, Archief Curatoren, inv.nr. 1554.
13 Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie (Leiden 2005).
14 Rudolf de Bruyn Ouboter, Dirk van Delft en Peter H. Kes, ‘The Discovery and Early History of Superconductiv-

ity’, in: Horst Rogalla en Peter H. Kes (eds.), 100 Years of Superconductivity (London 2012) 1–28. 
15 Crommelin aan Frederik Muller, 26 augustus 1927. Archief Museum Boerhaave.
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privaatdocent in de geschiedenis van de geneeskunde, zich in oktober 1927 bij Crommelins 
initiatief aansloot, en ook de geneeskunde het museum binnentrad, kwam de vaart erin.16

Op 10 december 1927 bepleitten beide directeuren en adjunct-directeur van het Natuur-
kundig Laboratorium (Willem Keesom, Wander de Haas en Crommelin) en de directeur 
van de Leidse Sterrewacht (Willem de Sitter) bij curatoren van de Leidse universiteit samen 
de oprichting van een Nederlands museum ‘van de allereerste rang’ dat zich kon meten ‘met 
de beroemdste verzamelingen in het buitenland’. Uit het jaarverslag over 1931: 

De stichting van het Museum was bovendien wenselijk, omdat vele voorwerpen van waarde tot 
dusver opgeborgen waren in laboratoria en ook bij particulieren, onbekend bij en nooit gezien 
door het publiek, alleen nu en dan bezocht en bewonderd door vakgenoten; voorts omdat die 
voorwerpen soms niet veilig werden bewaard (bv. brandgevaar) en dus dreigden verloren te gaan. 
Ook als daad van piëteit verschuldigd aan de nagedachtenis van vele grote Nederlanders, die door 
hun onderzoekingen op natuurwetenschappelijk gebied zoveel tot Nederlands roem hebben bijge-
dragen, kan men de stichting van dit Museum beschouwen.17

Vestigingsplaats was Leiden, niet alleen omdat die stad ‘bakermat’ was van ‘de gehele 
natuurkundige instrumentmakerskunst’, maar ook om de praktische reden dat er in die 
stad een geschikte locatie voorhanden was: het Boerhaave Laboratorium van het vroegere 
academisch ziekenhuis, eigendom van de Rijksgebouwendienst. Op die manier konden 
zaken met gesloten beurzen geregeld worden en bleven de kosten voor inrichting (f 9.500) 
en exploitatie (f 2.700) beperkt.18 Crommelin werd onbezoldigd directeur en als adjunct 
trad aan de privaatdocent in de morfologie en de systematiek van ongewervelde dieren 
Cornelis Jakob van der Klauw.

Dankzij giften, bruiklenen en een enkele aankoop dijde de collectie snel uit. Tal van 
instrumenten (elektriseermachines, microscopen, etc.) en anatomische preparaten vonden 
hun weg naar het Natuurkundig Laboratorium, in afwachting van het nieuwe museum. De 
Sitter retourneerde de Huygensobjecten die Kamerlingh Onnes in de weg stonden. Toen 
op 5 juni 1931 het Nederlands Historisch Natuurwetenschappelijk Museum zijn deuren 
opende, met zalen voor Christiaan Huygens, natuurkunde, sterrenkunde, microscopen, 
geneeskunde, chemie, farmacie en biologie – alles zuivere wetenschap – en ook een biblio-
theek, was dat een instelling van internationale allure.

De ontstaansgrond van het Nederlands Historisch Natuurwetenschappelijk Museum 
verschilt dus van die van grote buitenlandse collega-instellingen. Het Deutsches Museum 
(München), Science Museum (Londen) en het Conservatoire des Arts et Métiers (Parijs) 
waren rond de eeuwwisseling in het leven geroepen met het doel het grote publiek te 
enthousiasmeren voor de wonderen van de moderne wetenschap en techniek. In Leiden 
was het er in de eerste plaats om begonnen kwetsbare collecties voor de ondergang te 
behoeden – bij het Museum of the History of Science (Oxford, 1924), het Istituto e Museo 
di Storia della Scienza (Florence, 1930 – recentelijk omgedoopt tot Museo Galileo) en het 
Whipple Museum of the History of Science (Cambridge, 1944) speelde iets vergelijkbaars. 

16 Otterspeer, ‘Begin en context’ (n. 7).
17 Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum, jaarverslag 1931.
18 Museum Boerhaave, bedrijfsarchief, map inkomsten en uitgaven.
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‘Blijkbaar was de tijd er rijp voor om oude wetenschappelijke instrumenten als intrigerende 
en esthetische artefacten van een ander tijdperk te gaan beschouwen’.19

Eigen rechtspersoon
In tegenstelling tot de drie rijksmusea in Leiden (het huidige Rijksmuseum van Oudheden, 
Naturalis en Volkenkunde) was de voorloper van het huidige Museum Boerhaave parti-
culier, met een eigen rechtspersoon, wat het een zekere onafhankelijkheid verschafte. Het 
bestuur van de stichting werden statutair geleverd door leden van de Akademie van Weten-
schappen, de Leidse Senaat en het College van Curatoren. Begonnen werd met een rijks-
subsidie van 2.800 gulden – een bedrag dat in de crisisjaren gestaag zou afnemen tot 1.765 
gulden in 1936. Samen met de bijdragen van particulieren en fondsen kwam het museum 
rond. De entreegelden (de toegang was bepaald op 10 cent) waren bescheiden: 70 à 100 gul-
den (jaarlijks dus nog geen duizend betalende bezoekers).

Wie waren die bezoekers? In de brief aan curatoren waarin Crommelin cum suis in 
december 1927 de stichting van het museum bepleitten, ging het om een ‘verzameling van 
de eerste rang’, van potentieel grote betekenis voor de studie van de natuurwetenschap-
pen maar tegelijk een collectie die ‘zonder twijfel ook bij het ontwikkelde publiek op grote 
belangstelling zou kunnen rekenen’. Die elitaire benadering komt tot uiting in een beroemd 
Crommelin-citaat: hij wilde best rekening houden ‘met de vakantiegangers, die op een 
regendag in vredesnaam dan maar een museum binnenlopen’, maar zijn museum richtte 
zich toch in de eerste plaats op geleerd publiek – dat na aanbellen werd opengedaan.20 
Toch was een zeker verheffingsideaal Crommelin niet vreemd. In 1947 poneerde hij dat ‘het 
bezoek aan oordeelkundig ingerichte musea en tentoonstellingen er toe kan bijdragen ons 
volk op te voeden naar regionen van ontwikkeling en beschaving, hoger dan die waarnaar 
andere cultuurfactoren, zoals film, radio, jazz, bridge, kruisraadsels dit vermogen te doen’.21 
Het museum als bolwerk van beschaving, verzamelplaats van hogere cultuur.

Crommelin deed die uitspraak op een moment dat het museum zijn deuren net weer 
opende, nadat het hersteld was van een bominslag. Op 11 december 1944 dacht een Brits 
vliegtuig het Leidse station en het rangeerterrein te bombarderen. Eén bom trof de Binnen-
vestgracht, een paar meter opzij van de museumgevel. Een kwart van het gebouw lag in puin, 
overal kalk en glasscherven. Vernield werden de zalen met achttiende-eeuwse natuurkunde 
en astronomie, en beneden de biologie. Gelukkig was een groot deel van de topstukken 
aan het begin van de oorlog uit voorzorg elders ondergebracht. Niettemin moesten circa 
tien elektriseermachines, chemische preparaten, glaswerk, kasten, wiskundige modellen, 
demonstratie-instrumenten van de astronoom Frederik Kaiser, twee astronomische kijkers, 
een model van de grote koepel van de Sterrewacht, dertig anatomische preparaten uit de col-
lectie Brugmans, een portret van Carolus Linnaeus, een bronzen buste van Georges Cuvier 
en een groot gedeelte van de collectie Lidth de Jeude als verloren worden beschouwd.22

Dat verlies kwam bovenop objecten die in 1943 ontvreemd waren. In juni van dat jaar 
bleek dat van een aantal waterpasinstrumenten en telescopen, waaronder een spiegeltele-
scoop van Browning, een kijker van Dollond en een astronomische refractor van Mailhat 

19 Maas, ‘Crommelins elitaire instrumenten’ (n. 6) 187.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum, jaarverslag 1944.
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uit het museum gestolen waren. De custos, die toch al de schier onmogelijke taak had om 
negen lokalen in de gaten te houden, had na het opendoen van bezoekers regelmatig het 
toezicht op de collectie verwaarloosd door zich in zijn werkplaats terug te trekken.23 De 
verdenking ging uit naar een leerling van de HBS die eerder een diefstal had gepleegd, maar 
meer dan een prisma bij een vriendje leverde dat niet op. Opmerkelijk in dit verband is de 
‘bekentenis’ die Harry Mulisch deed in zijn ‘Anekdoten rondom de dood’, in 1966 gepubli-
ceerd in De Gids.24 Op het moment van de diefstal was Harry een knaap van vijftien, die 
uit Haarlem naar Leiden liftte, stad van ’s lands oudste en beste universiteit waar Einstein, 
Lorentz en Kamerlingh Onnes les hadden gegeven. Gefascineerd dwaalde hij door de musea 
waarin de academische schatten stonden uitgestald.25 Het liefst was hem het Nederlands 
Historisch Natuurweten schappelijk Museum. ‘Daar was het tijdens de oorlog doodstil’, ver-
telde hij, ‘niemand kwam daar toen behalve de custos. En die hoorde niets want die was oud 
en doof ’. Dat kwam goed uit. ‘In de bovenzalen stonden nog wat achttiende-eeuwse teles-
copen en lenzen waar toch niemand doorheen keek’, aldus Mulisch in Anekdoten rondom 
de dood. ‘Die lenzen leende ik om thuis in een kachelpijp te schroeven en mee naar de ster-
ren te kijken’. Steeds keerde hij terug naar het museum om de geleende lens weer terug te 
brengen en te ruilen voor een andere. De laatste lens hield hij. ‘Ik hoop dat mijn misdaad 
verjaard is’. Of, en zo ja hoeveel lenzen er staan uitgestald in Mulisch’ werkkamer aan de 
Leidsekade in Amsterdam is onbekend.

Rijksmuseum
Toen het Nederlands Historisch Natuurwetenschappelijk Museum de schade hersteld had 
en op 30 september 1947 weer open ging, luisterde het naar een andere naam: Rijksmu-
seum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Aan die overgang van een in feite 
particulier museum – zij het gehuisvest in een rijksgebouw en (deels) rijkseigendommen 
beherend – naar rijksmuseum waren, sinds het onderwerp op de bestuursvergadering van 
11 februari 1941 was ingebracht, pittige discussies gewijd. Het bestuur was verdeeld. Johan 
Bierens de Haan, zoon van de Leidse wiskundige David Bierens de Haan en een verwoed 
verzamelaar, vond dat het museum in zijn ‘groeiperiode’ verkeerde en nog niet aan zo’n 
overstap toe was. Ook zou die nodeloos de aandacht op het museum vestigen, met het 
risico op roof van topstukken door de Duitsers, een NSB’er in het bestuur en een door 
de bezetter gelaste inlijving van collecties van andere musea. Directeur Crommelin wuifde 
het eerste bezwaar weg maar erkende de overige drie ten volle. De Delftse ingenieur J.F. de 
Vogel achtte iedere reorganisatie in onzekere tijden gevaarlijk. Ook financieel was er geen 
noodzaak tot een overstap. ‘Eenstemmig wordt besloten geen voorstel tot reorganisatie aan 
de Regering te doen’.26

Op 11 februari 1944 keerde het punt terug. De Afdeling Kunsten en Wetenschappen van 
het departement verzocht het bestuur alsnog de overdracht van het museum aan het Rijk te 
overwegen. De Vogel was opnieuw tegen, hij vreesde ‘gevaar voor overplaatsing naar elders, 
ongewenst bemoeiing met de interne aangelegenheden’. Ook waren de tijden niet minder 

23 Museum Boerhaave, bedrijfsarchief, notulen bestuursvergadering 25 juni en 8 juli 1943.
24 Harry Mulisch, ‘Anekdoten rondom de dood’, De Gids 129 (1966) 219–242.
25 Onno Blom, ‘Hij schonk ons de hemel. De Leidse sporen van Harry Mulisch (1927–2010)’, Mare (4 november 

2010) 6.
26 Museum Boerhaave, bedrijfsarchief, notulen bestuursvergadering, 2 april 1941.
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onzeker dan drie jaar geleden. Bierens de Haan was nu minder uitgesproken en wees op de 
lopende reorganisatie van het museumbestel. Nu niet overstappen betekende straks achter 
het net vissen, vreesde hij. Niettemin besloot de vergadering (nog) niet op het voorstel in te 
gaan en het departement geen antwoord te sturen.

Dat veranderde direct na de oorlog. Met het aantreden van de Groningse hoogleraar 
Gerardus van der Leeuw (PvdA) als (kortstondig) minister van Onderwijs stelde de over-
heid zich weer op het standpunt dat cultuur in de samenleving bevorderd diende te worden. 
Meer rijkssubsidie dus. In Leiden stond het voortbestaan van het museum op het spel 
indien subsidieverhoging uitbleef. Viel aan overstappen naar het Rijk nog te ontkomen? 
Een bezoek aan het departement deed het ergste vrezen. Bestuursvoorzitter Van de Sande 
Bakhuyzen wilde het hoog spelen en deed het voorstel ‘de overneming te weigeren, de Stich-
ting te liquideren, in de verwachting dat het Departement dat nooit zal toestaan en zich 
naar onzen wensen zal voegen’. Een geschrokken Van der Klauw wees erop, ‘dat het toch niet 
aangaat het voortbestaan van het Museum in de waagschaal te stellen, en daardoor de kans 
te lopen een deel van het levenswerk van de Directeur gedurende de laatste 15 jaar met een 
slag te vernietigen’.

Dat hielp. Het bestuur ging alsnog met de overname akkoord en zag voor zichzelf in de 
nieuwe situatie een rol als commissie van bijstand.27 Op 6 december 1946 viel het besluit 
tot opheffing; op 23 september 1947 was het nieuwe Rijksmuseum voor de geschiedenis 
van de natuurwetenschappen (per 1 januari 1947) daadwerkelijk een feit. De collectie werd 
daarmee rijkseigendom. In de Adviescommissie kwamen vertegenwoordigers van alle uni-
versiteiten en hogescholen om te onderstrepen dat het om een nationaal museum ging en 
niet een onderdeel van de Leidse universiteit.28 Maar de gedachte dat andere universiteiten 
instrumenten aan het rijksmuseum zouden overdragen bleek te optimistisch: daarvoor was 
de onderlinge rivaliteit te groot.

Museum Boerhaave
Rijksmuseum of geen rijksmuseum, de uitdaging het publiek te bereiken bleef lastig. Uit 
het jaarverslag van 1961: ‘Wetenschappelijke instrumenten spreken als tentoonstellingsob-
jecten niet voor zichzelf ’. Toch deed het museum soms zijn best ook niet-ingewijden aan te 
spreken. De tentoonstelling Van Vergrootglas tot Oog der Wetenschap, 2½ Eeuw Microscopie 
uit 1954 bracht Crommelin tot de volgende analyse: ‘De ervaring van deze tentoonstelling 
heeft ons geleerd, dat het mogelijk is een onderwerp zo te presenteren, dat zowel de ter zake 
deskundige als de oppervlakkig geïnteresseerde er iets van zijn gading vindt. Daartoe moe-
ten enerzijds hoge eisen worden gesteld aan de wetenschappelijke en historische waarde der 
tentoongestelde voorwerpen en moeten anderzijds op ruime schaal verklarende tekeningen 
en ook demonstraties aanwezig zijn. Toch zal het voor een wetenschappelijk museum als 
het onze steeds van grote waarde blijven, indien daarnaast nog een mondelinge toelichting 
wordt gegeven’.29

In 1976 kreeg het museum zijn huidige naam: Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor 
de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. Herman Boerhaave 

27 Ibidem, 8 november 1945.
28 Marjan Scharloo, ‘De toevallige geboorte van een Rijksmuseum’, in: 75 jaar Museum Boerhaave (Leiden 2006) 

15–19.
29 Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen, jaarverslag 1954.
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was in zijn tijd niet alleen een wereldberoemd arts, maar gaf als Leids hoogleraar college in 
zowel natuurkunde, scheikunde, farmacie en biologie. En het museum, tot dan toe gehuis-
vest in het voormalige Boerhaave Laboratorium, had, op zoek naar een nieuwe locatie met 
meer ruimte, zijn oog laten vallen op de monumentale Boerhaavezalen van het oude Caeci-
liagasthuis – de plek waar Boerhaave studenten mee naar toe nam voor onderricht aan het 
ziekbed: een soort academisch ziekenhuis avant la lettre.

Met die nieuwe locatie, die in 1991 openging voor het publiek en enigszins verscholen 
ligt aan het Vrouwenkerkplein, moet de huidige directie het voorlopig doen. Voorbij is de 
tijd dat het Rijk Museum Boerhaave, sinds 1995 een zelfstandige stichting, probleemloos 
financierde – prestatieafspraken met het ministerie getuigden van beperkte ambitie. In 2011 
dreigde zelfs sluiting toen staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur verordonneerde dat 
rijksmusea vanaf 2010, dus met terugwerkende kracht, de eigen inkomsten minstens op 
het niveau van 17,5 procent van de rijksbijdrage moesten hebben. Zo niet, dan kreeg het 
museum alleen nog geld om de collectie te beheren – wat neerkwam op sluiting voor het 
publiek. Voor Museum Boerhaave brak een enerverende tijd aan. De eis van Zijlstra dwong 
tot het vinden van een extra bedrag aan eigen inkomsten ter grootte van 700.000 euro. Deze 
proeve van bekwaamheid – cultureel ondernemerschap met het mes op de keel – heeft het 
museum glansrijk doorstaan. Met publieksacties als ‘Adopteer een instrument’ en met sub-
stantiële steun van culturele fondsen, het bedrijfsleven, instellingen en particulieren wist 
het museum – met als klap op de vuurpijl een fundraising dinner in de Pieterskerk – binnen 
zes maanden ruim een miljoen te vergaren. De aanleiding was onbehoorlijk bestuur (het 
verscherpen van de eigen inkomstenregels met terugwerkende kracht) maar Museum Boer-
haave heeft veerkracht getoond, van de nood een deugd gemaakt en heeft tal van partijen 
aan zich weten te binden die ook in de toekomst voor het museum van groot belang zijn.

Buitenwereld
Never a dull moment bij Museum Boerhaave. De laatste vijf jaar zijn de bezoekersaantallen 
verdubbeld naar 65.000. Niet langer richt het museum zich op een elite van ingewijden. 
In de huidige missie wil Museum Boerhaave ‘een zo breed mogelijk publiek informeren 
over en interesseren voor de schoonheid en de betekenis van natuurwetenschappen en 
de geneeskunde in heden en verleden. Met als vertrekpunt zijn rijke collectie vertelt het 
museum het verhaal van vijf eeuwen innovatie in Nederland, aanhakend bij de maatschap-
pelijke actualiteit’. Het grote verschil met 1928 is niet dat de collectie er minder toe doet. Wel 
dat het museum met inzet van die prachtcollectie – ruggengraat en het culturele kapitaal – 
verbindingen zoekt met de buitenwereld.

Steeds zoekt Museum Boerhaave partijen om zinvol mee samen te werken, teneinde 
mooiere tentoonstellingen te kunnen maken, bij te dragen aan het maatschappelijk debat, 
slagvaardiger te kunnen opereren, en en passent eigen inkomsten te genereren. Museum 
Boerhaave biedt onderdak aan Technolab, een leerwerkorganisatie die techniekworkshops 
geeft aan het basis- en voortgezet onderwijs. Met Gentse museum Guislain werkte Museum 
Boerhaave samen bij de tentoonstelling Het gewichtige lichaam, met veel aandacht voor 
eetstoornissen. Samen met de Universiteiten van Bologna en Wenen (Josephinum) ont-
wikkelde het museum een reizende anatomietentoonstelling: Amazing bodies. Het gebruik 
van geneesmiddelen is het onderwerp van Pillen en poeders, een samenwerking met het 
jubilerende College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Voor het Antonius Ziekenhuis in 
Nieuwegein maakt Museum Boerhaave een expositie in de entreehal én neemt het museum 
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het beheer van het Antonius-erfgoed op zich. Bij het Hoogheemraadschap Rijnland speelt 
iets dergelijks. Ook met bedrijven als Shell, Unilever en Philips werkt Museum Boerhaave 
samen, in collectiebeheer, tentoonstellingen, evenementen (Shell Eco-marathon), congres-
sen en publicaties. Stelregel: samenwerking helpt het museum vooruit en laat zien dat het 
ertoe doet.

De grote uitdaging waar het museum voor staat is het vernieuwen van de vaste presentatie, 
welke de komende jaren in de slipstream van groot onderhoud aan het gebouw zijn beslag 
zal krijgen. Sleutelwoorden bij die herinrichting zijn: meer vlees & bloed, cultuurhistorische 
context, verhalen en laagdrempeligheid. De chronologische indeling gaat plaats maken voor 
thema’s, zoals de Gouden eeuw, Lijf & leed, Moderne wetenschap en ook expliciet Techniek. 
Een deel van de vernieuwing is al ingezet. In 2012 opende Schateiland Boerhaave, een doe-
tentoonstelling waarin kinderen van 8–12 jaar in de huid kruipen van een scheepsarts en een 
stuurman op een VOC-schip. In de binnentuin komt Nederland Waterland, een educatieve 
speeltuin met een weerstation, een rivier, een polder en een haven – een samenwerking met 
het hoogheemraadschap Rijnland.

Intussen valt of staat alles met een collectie van formaat. In dat licht was de 37ste plaats 
van Museum Boerhaave (als enige Nederlands museum!) in de lijst met ‘The world’s 50 
best museums’ van de The Times een blijk van hulde aan Crommelin en al die anderen die 
met bloed zweet en tranen een topcollectie bijeen hebben gebracht.30 De Leeuwenhoek-
microscoopjes, het kwadrant van Snellius, de telescoop van Huygens, het oudste 
heliocentrische planetarium, preparaten van Albinus, de heliumliquefactor van Kamer-
lingh Onnes, de elektrocardiograaf van Einthoven, de kunstnier van Kolff, de rol plakband 
waarmee Andre Geim grafeen maakte: zij zijn de bestaansgrond van Museum Boerhaave.

Die topstukken dragen samen het verhaal dat het museum wil vertellen: wetenschap werkt 
en wetenschap is mensenwerk. Voor het opstellen van die verhalen heb je conservatoren 
nodig: zij hebben verstand van de collectie.31 Daarom wil Museum Boerhaave nadrukkelijk 
een positie innemen in het wetenschapshistorische veld: via de bijzondere leerstoel ‘Materi-
eel erfgoed van de natuurwetenschappen’ aan de Universiteit Leiden, via onderzoek aan de 
eigen collectie dat resulteert in vakpublicaties en presentaties op congressen en symposia en 
via het verzorgen van academisch onderwijs. Daarom is Museum Boerhaave verheugd om 
deel te kunnen uitmaken van de Isis -driehoek, samen met het Utrechtse Descartes Centre 
en het Huygens ING in Den Haag.32 Een museum voor de geschiedenis van de natuurweten-
schappen en geneeskunde dient zelf wetenschappelijk verankerd te zijn. 

30 ‘The world’s 50 best museums’, The Times, Saturday Review (11 May 2013) 4–7.
31 Tim Huisman, ‘Layers of meaning. From scientific instrument to exhibition at the Museum Boerhaave’, in: Lissa 

Roberts (ed.), Centres and cycles of accumulation in and around the Netherlands during the early modern period 
(Zürich 2011) 231–254.

32 Het gezaghebbende tijdschrift Isis. International Review devoted to the History of Science and its Cultural Influ-
ences zal vanaf medio 2014, voor vijf jaar, opereren vanuit het Descartes Centre in Utrecht, met Floris Cohen als 
hoofdredacteur. Museum Boerhaave en het Huygens ING dragen bij via het beschikbaar stellen van boekenre-
dacteuren (resp. Ad Maas en Eric Jorink).
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Henri Bosmans S.J. (1852–1928) – grondlegger 
van de geschiedenis van de wiskunde in België

ALBRECHT HEEFFER*

Waar tijdens de negentiende eeuw een interesse groeide in de geschiedenis van de wiskunde 
in Europa, mag Henri Bosmans zonder meer de intellectuele vader van deze traditie in 
 België worden genoemd. Hij is geboren in Mechelen in 1852 en trad toe tot de orde van 
Jezuïten in 1871. Na een korte periode in Namen wordt hij toegewezen aan het Sint-Barbara 
college te Gent waar hij wiskunde, fysica en scheikunde onderwees. In Gent kwam hij in 
contact met de wiskundige Paul Mansion (1879–1919) waar hij zich verder bij bekwaamde in 
de wiskunde. Dit zou een doorslaggevende oriëntatie geven aan zijn verdere carrière. Het is 
echter pas in 1894 dat hij een eerste bijdrage instuurt over de geschiedenis van de wiskunde 
onder een pseudoniem. Zijn eerste stuk onder eigen naam dateert van 1900. Wat begon als 
een aarzelende intrede in wetenschappelijke publicaties, door het stellen en beantwoorden 
van vragen in L’Intermédiaire des Mathématiciens, groeide uit tot een indrukwekkende ver-
zameling bijdragen die getuigen van eruditie en nauwgezet onderzoek. Uiteindelijk groeide 
hij uit tot een productief auteur die met zelfvertrouwen kon schrijven over de onderwerpen 
die hem het meest aan het hart lagen: wetenschappen bij de Jezuïeten en vroegmoderne 
wiskunde. Hij verkreeg snel aanzien en waardering van internationale collega’s, en niet 
van de minsten: David Eugene Smith, Moritz Cantor, Johannes Tropfke, Florian Cajori, 
Gino Loria, Gustav Eneström and Paul Tannery. Sommigen hiervan beschouwde hij als zijn 
vrienden. Tot zijn dood in 1928 verschenen er bijna 300 wetenschappelijke publicaties, vari-
erend van korte opmerkingen tot artikels met archiefmateriaal die 200 pagina’s innamen. 
Bovendien publiceerde hij nog eens zoveel besprekingen van boeken en artikels. Hij schrok 
niet terug om daarin een zeer kritische positie in te nemen, o.m. tegenover Eneström die 
zich had toegelegd op het afbreken van het werk van Cantor. 

Niettegenstaande de reikwijdte en grote verdiensten van zijn werk was Bosmans tot voor 
kort wat verguisd. Kort na zijn dood publiceerde Adolphe Rome, een kanunnik van Leu-
ven die werkte aan antieke Griekse wiskunde, een biografie en een becommentarieerde 
bibliografie in Isis.1 Twintig jaar later publiceerde George Sarton, de oprichter van Isis een 

* Centrum voor Geschiedenis van de Wetenschappen, Universiteit Gent, België. E-mail: albrecht.heeffer@ugent.be.
1 Adolphe Rome, ‘Le R. P. Henri Bosmans, S. J. (1852–1928)’, Isis 12:1 (1929) 88–112.
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emotionele oproep om de artikels van Bosmans opnieuw uit te geven in boekvorm.2 Daarop 
volgde een vernieuwde en uitgebreide biografie en bibliografie.3 Toch blijft meer dan een 
halve eeuw later de oproep van Sarton onbeantwoord. Wel hebben verschillende initiatie-
ven het werk van Bosmans terug in de belangstelling geplaatst. Een online archief maakt 
de belangrijkste publicaties van Bosmans voor iedereen toegankelijk.4 In mei 2006 en mei 
2008 vonden er twee symposia plaats die diverse aspecten van Bosmans in een hedendaags 
perspectief plaatsten.5 Bijkomend zoekwerk heeft geleid tot een volledige bibliografie.6

In dit beknopt portret willen we nog ingaan op twee vragen: 1. Wat is de reden dat tegen-
woordig het werk van Bosmans niet een erkenning krijgt vergelijkbaar met die van zijn 
collega’s uit het begin van de twintigste eeuw? 2. Wat is de waarde van zijn werk vandaag?

Wat betreft de eerste vraag beperkte Bosmans zich enkel tot de Franstalige publicaties 
die in de loop van de twintigste eeuw veel van hun invloed hebben verloren. Maar nog 
belangrijker is dat hij zich beperkte in de keuze van tijdschriften waarin hij publiceerde. 
Eén van zijn artikels, over André Tacquet, verscheen in Isis maar bijna alle anderen in slechts 
twee lokale tijdschriften, uitgegeven te Brussel: Revue des questions scientifiques en Annales 
de la Société scientifique de Bruxelles. In tegenstelling tot Cantor, Tropfke, Cajori en Loria, 

2 George Sarton, ‘Preface to Volume 40: An Appeal for the Republication in Book Form of Father Bosmans’ Stud-
ies on Belgian Mathematics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries’, Isis 40:1 (1949) 3–6.

3 Henri Bernard-Maître, ‘Un historien des mathématiques en Europe et en Chine, le père Henri Bosmans S.J. 
(1852–1928)’, Archives Internationales d’Histoire des Sciences 12:3 (1950) 619–656.

4  Albrecht Heeffer, ‘The Father Henri Bosmans (S.J.) (1852–1928)’, Archive (2006), online at http://logica.ugent.be/
albrecht/Bosmans.htm.

5 Michel Hermans & Jean-François Stoffel (eds.), ‘Le Père Henri Bosmans (1852–1928), historien des mathéma-
tiques’, Bulletin, de la classe des sciences de l’Académie royale de Belgique, 6e série, Tome XXI (2010).

6 Albrecht Heeffer, Michel Hermans & Jean-François Stoffel, ‘Bibliographie d’Henri Bosmans’, in: Hermans & 
Stoffel, ‘Bosmans’ (n. 5) 253–298.

11. Heeffer.indd   225 10/29/2013   7:03:23 PM



Albrecht Heeffer

226

publiceerde hij geen enkel boek. Zijn publicaties reflecteren duidelijk zijn werkwijze. Hij 
vertrok steeds van de oorspronkelijke bronnen, bestaande uit zeldzame werken en unieke 
manu scripten. Hij bestudeerde die werken door materiaal handmatig te kopiëren, soms vol-
ledige boeken. Vervolgens presenteerde hij zijn bevindingen voor de Société scientifique wat 
uiteindelijk resulteerde in een publicatie. Als gevolg hiervan handelen zijn artikels meestal 
over één enkel persoon of boek. Andere belangrijke auteurs van zijn periode zoals Cantor, 
Cajori en Tropfke richtten zich op historische overzichten of conceptuele ontwikkelingen 
over een langere periode met een bredere oriëntering, wat uiteindelijk de norm werd voor 
geschiedenis van de wiskunde tijdens vorige eeuw.

Niettegenstaande deze aspecten die zijn werk minder aantrekkelijk maakten bestaan er 
belangrijke motieven om zijn studies opnieuw te appreciëren. Ten eerste kent de grondigheid 
en de zorgvuldigheid waarmee hij bronnenmateriaal bestudeerde nauwelijks zijn gelijke. Zijn 
minutieuze zorg voor details blijkt nu van belangrijke waarde te zijn. Verschillende verloren 
werken kennen we nu nog enkel door de ijver van Bosmans. Zo bezat de bibliotheek van de 
Katholieke Universiteit van Leuven een copij van de Arithmetica Integra van Stifel uit 1544 met 
annotaties van de hand van Gemma Frisius. In 1905 kopieerde Bosmans het volledige boek 
inclusief de notities van Frisius, waarbij niet alleen het handschrift maar zelfs het lettertype en 
het embleem van de drukker nauwgezet werd gereproduceerd, als een exacte replica van het 
origineel. Het origineel werd tijdens de oorlog in 1914 vernietigd, samen met duizenden manus-
cripten, 800 wiegdrukken en 300.000 andere boeken. Het is dus door Bosmans dat we weten dat 
Frisius actief bezig was met algebra, wat niet blijkt uit zijn Arithmeticae practicae methodus facilis 
van 1540, en ook dat hij eerder sceptisch was over het gebruik van de tweede onbekende door 
Stifel. Verder is ook het enige gekende exemplaar van L’Appendice Algebraique van Simon Stevin 
vernietigd door een brand maar bewaard gebleven als een copij van Bosmans.7

Nog belangrijker is dat het werk van Bosmans tot op vandaag actueel blijft door de ori-
ginaliteit en de onderwerpen die hij heeft behandeld. Ondertussen zijn er nieuwe studies 
verschenen over vele van de auteurs die hij heeft behandeld, maar hij was dikwijls de eerste 
die zestiende-eeuwse algebra aan een grondige studie onderwierp en een plaats gaf binnen 
de geschiedenis van de wiskunde, zoals voor het werk van Jacques Peletier, Johannes Buteo, 
Guillaume Gosselin of Pedro Nunez. Ook na recentere studies blijft het pionierswerk van 
Bosmans overeind, zoals Dijksterhuis getuigt in verband met Simon Stevin: ‘It was only 
in the first decades of the twentieth century that the study of Stevin was undertaken in a 
thorough and systematic way, the leader of this movement being the meritorious Belgian 
historian of mathematics, Father Henri Bosmans S.J.’.8 Verder was Bosmans met zijn studies 
en het archiefwerk over de Jezuïeten wetenschappers en missionarissen zoals Jean-Charles 
della Faille, Gregorius de Saint-Vincent, Achile Gerste, Jean de Haynin, Théodore Moretus, 
François de Rougement, André Tacquet, Antoine Thomas en Ferdinand Verbiest, de eerste 
die betrouwbare biografische informatie verzamelde en soms nog steeds één van de weinige 
betrouwbare bronnen. Zo is er, voor zover ik weet, na Bosmans in 1928, niets meer gepubli-
ceerd over de vier intrigerende algebraïsche werken van François de Gottignies.

Al publiceerde Bosmans vooral over individuele werken en auteurs, zijn analyses 
getuigen van een bredere kijk op de ontwikkelingen binnen de wiskunde. Dit komt vooral 

7 Paul Van Praag, ‘La retranscription de l’Appendice Algebraique par le Père Henri Bosmans’ in: H. Elkhadem & 
W. Bracke (eds.), Simon Stevin 1548–1620 L’émergence de la nouvelle science (Turnhout 2004) 63–71.

8 Eduard Jan Dijksterhuis (ed.), The Principal Works of Simon Stevin, 1 (Amsterdam 1955) 14.
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tot uiting bij het ontstaan van de symbolische algebra in de zestiende eeuw. In niet minder 
dan vijf artikels (over Frisius, Peletier, Nunez, Gosselin and Girard) wijst hij op het belang 
van notaties bij het oplossen van lineaire problemen voor de ontwikkeling van algebraïsche 
symboliek. Hij drukt er zijn ontevredenheid uit over de toen bestaande behandeling van 
deze belangrijke ontwikkelingen. Bosmans was dan ook voor mij persoonlijk een inspiratie 
en aanleiding om dit onderwerp in detail te bestuderen.9 In zijn eigen werk gaf hij steeds een 
getrouwe weergave van de symboliek van de oorspronkelijke auteurs, nauwgezet elke stap 
in hun redenering volgend. Op die wijze respecteerde Bosmans de oorspronkelijke histo-
rische context waarbinnen deze ontwikkelingen plaats vonden. Vele van zijn collega’s, zoals 
Eneström of Maximilian Curtze gebruikten enkel moderne notaties waardoor belangrijke 
conceptuele verschillen en subtiele nuances in betekenis verloren gingen.

9 Albrecht Heeffer, ‘From the second unknown to the symbolic equation’, in: A. Heeffer & M. Van Dyck (eds.), 
Philosophical Aspects of Symbolic Reasoning in Early Modern Mathematics (London 2010) 57-102; idem, ‘The rule 
of quantity by Chuquet and de la Roche and its influence on German Cossic algebra’, in: Sabine Rommevaux, 
Maryvonne Spiesser & Maria Rosa Massa Esteve, Pluralité de l’algèbre à la Renaissance. Le savoir de Mantice 
(Paris 2012) 127–147.

Eerste pagina van de copij 
van Bosmans van het verloren 
gegane ´l’Appendice algébraïque 
van Stevin (Fonds Bosmans 175, 
KADOC Leuven)
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Evert Cornelis van Leersum (1862–1938): 
pionier van de geschiedenis van de 
geneeskunde

PIM HUIJNEN*

Evert Cornelis van Leersum was Nederlands eerste hoogleraar in zowel de farmacologie als 
in de geschiedenis der geneeskunde. Hij initieerde in 1913 tevens de oprichting van de ver-
eniging die tegenwoordig als Gewina door het leven gaat. Toch was zijn academische loop-
baan er bijna niet gekomen. Zijn benoeming als hoogleraar in 1904 verbaasde Van Leersum 
zelf nog het meest, zo blijkt uit de markante anekdote die het Algemeen Handelsblad bij Van 
Leersums zeventigste verjaardag oprakelde:

Op een avond – het was in het voorjaar van 1904 – kwam mevrouw Van Leersum, die een verga-
dering van ‘Arbeid Adelt’ had bezocht, thuis: ‘Is er soms een zware ziekte?’ vroeg de dienstbode, 
‘er is herhaaldelijk getelefoneerd’. Even later kwam ook dr. Van Leersum thuis en net ging weer 
de telefoon. Neen, het was niet voor een zieke: het was een collega, die een gelukwensch uitsprak. 
‘Waarmee?’ vroeg de doctor. ‘Wel, je bent professor te Leiden geworden, het staat in de Staatscou-
rant’. Dr. Van Leersum wist van niets, nooit was hij gepolst, geheel onverwacht was hij hoogleraar 
geworden en wel in de geschiedenis der geneeskunde en de geneesmiddelenleer. Hij ging naar 
minister Kuyper – Onderwijs hoorde toen nog onder Binnenlandsche Zaken – en zei, dat hij nooit 
veel aan de geschiedenis had gedaan. ‘Hindert niet’ zei dr. Kuyper, ‘ik bemoei me nu met zoveel 
dingen, waaraan ik vroeger nooit wat had gedaan’.1

Je kunt je twijfels hebben bij de woordelijke herinnering die het dagblad optekende uit de 
mond van de laureaat. Er waren immers bijna dertig jaar verstreken. Maar Van Leersums 
verbazing zal niet overdreven zijn geweest. Hij was rond de eeuwwisseling weliswaar werk-
zaam aan de universiteit, maar slechts als onbetaald assistent. Zijn artsenpraktijk was in die 
jaren zijn hoofdberoep. Ook nadat hij eenmaal een leerstoel bekleedde bleef die afwisseling 
van academisch en meer toepassingsgericht werk zijn professionele leven tekenen. 

Van Leersum doorliep de HBS in zijn geboortestad Utrecht en schreef zich vervolgens in 
dezelfde stad in als geneeskundestudent. Tijdens zijn studie werkte hij onder andere enige 

* Afdeling Cultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht. E-mail: P.Huijnen@uva.nl.
1 ‘Prof. Dr. E.C. van Leersum 70 jaar’, Algemeen Handelsblad (11 februari 1932) 2.
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Evert Cornelis van Leersum (1862–1938) in 1920.  
Foto: Stadarchief Amsterdam

tijd als assistent van Franciscus Cornelis Donders en van Sape Talma. In 1887 behaalde hij 
zijn artsexamen en een paar jaar later vestigde hij zich als praktiserend arts in Baarn, nadat 
hij eerder tevergeefs had geprobeerd zijn draai te vinden in het Friese IJlst en in Opheusden. 
Van Leersums latere assistent François M.G. de Feyfer verklaarde die verhuizingen vanuit de 
geïsoleerdheid die de jonge, ambitieuze arts in de provincie voelde. ‘[E]en dorp was voor den 
man die wetenschappelijke illusies koesterde, niet de aangewezen plaats’, schreef De Feyfer in 
zijn in memoriam voor Van Leersum in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In Baarn 
hoopte Van Leersum verbinding te kunnen houden met de nabij gelegen universiteiten van 
Amsterdam en Utrecht, aangezien hij een promotie ambieerde. Uiteindelijk week hij, vanwege 
zijn ontoereikende HBS-diploma, daarvoor uit naar het Zuid-Duitse Freiburg. Daar verkreeg 
hij in 1894 de doctorsgraad voor een proefschrift getiteld Ueber extirpatio ani, amputatio recti 
und resectio recti. Zijn honger naar verdere studie en specialisatie bleek er niet door gestild. De 
jonge arts volgde in de daaropvolgende jaren nog colleges in Königsbergen (het tegenwoor-
dige Kaliningrad), Wenen en Berlijn, voordat hij in 1897 terugkeerde naar Nederland.

In dat jaar vestigde Van Leersum zich in Amsterdam als arts, gespecialiseerd in stofwisse-
lingsziektes. Hij hield contact met de universiteit, doordat hij een onbetaald assistentschap 
regelde in het laboratorium van Barend Joseph Stokvis, hoogleraar ziekte- en geneeskunde 
en geneesmiddelenleer aan de Universiteit van Amsterdam. Hier deed hij zijn eerste erva-
ringen op in geneesmiddelenonderzoek. Tegelijkertijd bleef hij zijn expertise inzetten ten 
behoeve van de samenleving, niet alleen in zijn Amsterdamse praktijk, maar bijvoorbeeld 
ook door zich als vrijwilliger te melden voor de Boerenoorlog. In 1900 bracht hij enkele 
maanden in Zuid-Afrika door als veldarts op de Russisch-Nederlandse ambulance, een van 
de vier vanuit Nederland uitgezonden veldhospitalen.

Vier jaar later werd hij tot zijn eigen verbazing dus aan de Leidse universiteit benoemd 
tot opvolger van S.S. Rosenstein, die in 1903 met emeritaat was gegaan. Diens opvolging 
nam een jaar in beslag. In eerste instantie was de leerstoel aangeboden aan Hendrik F.A. 
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Peijpers, die praktiserend arts was en daarnaast de geschiedenis van de geneeskunde tot zijn 
academische specialisme had gemaakt. Deze was in 1896 initiator en medeoprichter geweest 
van het (met onderbrekingen tot 1990 verschenen) tijdschrift Janus. Archives internationales 
pour l’histoire de la médecine et pour la géographie médicale. Maar Peijpers overleed begin 
1904 onverwacht. Daarna kwam Van Leersum in beeld. Ook Stokvis, op wiens laboratorium 
Van Leersum assisteerde, had zich tot zijn overlijden in 1902 met de geschiedenis van de 
geneeskunde beziggehouden. Ofschoon Van Leersum zelf dus toegaf daarvan weinig te heb-
ben opgepikt, was het zijn Amsterdamse laboratoriumervaring die hem wellicht in beeld 
bracht als alternatief voor Peijpers. 

Zijn benoeming maakte Van Leersum tot de eerste Nederlandse hoogleraar in de farmaco-
logie én in de geschiedenis der geneeskunde. In zekere zin omvatte zijn leeropdracht daarmee 
dus zowel het verleden als de toekomst van de geneeskunde. De geneesmiddelenleer groeide 
onder invloed van scheikunde en fysiologie in de twintigste eeuw immers uit tot een revo-
lutionaire tak van wetenschap. Maar ook zijn al eerder opgedane farmacologische ervaring 
had niet tot gevolg dat Van Leersum het andere deel van zijn leeropdracht verwaarloosde. 
Integendeel, hij wijdde zijn inaugurele rede in december 1904 niet aan de farmacologie, maar 
aan ‘De arts en de geschiedenis zijner wetenschap’. Daarin benadrukte hij het belang van 
historische kennis voor de medicus en het medische onderwijs, omdat zij leidt tot een beter 
begrip van de herkomst van bestaande praktijken en ideeën. 

Tijdens zijn hoogleraarschap legde hij zich er vooral op toe het materiaal voor die his-
torische kennis aan te dragen. In 1907 richtte hij in het kader van het elfde Natuur- en 
Geneeskundig Congres in het Leidse universiteitsgebouw een historische tentoonstelling 
in met instrumenten en andere medische voorwerpen met de titel ‘What’s past is prologue’. 
Hij spande zich tevergeefs in deze objecten ten behoeve van het geneeskundige onderwijs 
permanent tentoon te stellen in het Cecilia Gasthuis – het huidige Museum Boerhaave – en 
was erg gefrustreerd over het gebrek aan belangstelling van de zijde van het universiteitsbe-
stuur. Hiernaast bezorgde hij heruitgaves van oude medische literatuur, zoals de veertiende 
eeuwse werken De ‘Cyrurgie’ van Jan Yperman (in 1912) en Boek van Surgien van Thomas 
Scellinc (in 1928). Van Leersum publiceerde ook zelf historisch getinte artikelen en opstellen 
en was jarenlang redacteur van Janus. Van Leersum was bij zijn aantreden een van de pio-
niers in Nederland op het gebied van de medische geschiedenis, maar twee decennia later 
verheugde hij zich al openlijk over de ‘geestdrift en ijver’ waarmee hij een nieuwe generatie 
medisch-historici aan het werk zag. Een aantal daarvan, zoals Jan Gerard de Lint en Marti-
nus Antonie van Andel, waren bij hem ook gepromoveerd.2 

Het was ook op instigatie van Van Leersum dat in juni 1913 de Vereeniging voor Geschiede-
nis der Genees-, Natuur- en Wiskunde werd opgericht. Sinds 1898 bestond in Amsterdam al 
een Vereeniging voor Geschiedenis der Geneeskundige Wetenschappen, maar die leed een sla-
pend bestaan. Het bestuur daarvan, onder voorzitterschap van hoogleraar verloskunde Hector 
Treub, zag in Van Leersums initiatief een waardige statutaire opvolger, en legde zijn functie 
neer. Daarmee beschikte de nieuwe vereniging direct over de ƒ 1.400 die haar voorganger nog 
in kas had. Van Leersum nam zelf het eerste voorzitterschap op zich in een bestuur waarvan 
ook de natuurkundige Johan Adriaan Vollgraff, de apotheker B.A. van Ketel, de geoloog Jan 
van Baren en de chemicus Ernst Cohen deel uitmaakten. Maar lang zou hij niet actief blijven 
in deze functie. Kort na de Eerste Wereldoorlog, 57 jaar oud, gaf hij zijn academische positie op.

2 Zie de bijdragen over De Lint en Van Andel elders in deze bundel. 
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Van Leersums maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel was daarvan de reden. Als 
hoogleraar voelde hij zich te beperkt daaraan uiting te geven. In de ontberingen die vooral 
de stedelijke bevolking in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog moest doorstaan, 
zag Van Leersum de noodzaak voor een professionelere aanpak van voedingsonderzoek 
en voedselvoorlichting in Nederland. Hij had op dit gebied expertise ontwikkeld doordat 
hij als farmacoloog in aanraking was gekomen met de kort voor de Eerste Wereldoorlog 
ontdekte vitamines. Hij had daar hoge verwachtingen van, ook omdat de oorlogssituatie 
had aangetoond dat veel mensen minder hadden hoeven lijden als ze hun voedingspatroon 
hadden aangepast aan de op vitamines gebaseerde ‘nieuwe voedingsleer’. Van Leersum wilde 
die nieuwe denkbeelden onder de bevolking verspreiden en de werking en toepassing van 
vitamines verder onderzoeken. Omdat de Leidse Universiteit weigerde hem een kliniek voor 
zijn onderzoeken ter beschikking te stellen, nam hij ontslag. Vanaf 1918 trachtte hij een par-
ticulier ‘vitaminelaboratorium’ van de grond te tillen.

Daarin slaagde hij, mede dankzij een brede wetenschappelijke steun, vrij goed. Met aan-
vankelijk genereuze schenkingen vanuit de handel en industrie en subsidies van het rijk 
en de gemeente Amsterdam richtte hij in 1920 het Nederlands Instituut voor Volksvoeding 
(NIVV), zoals hij het noemde, op. Maar het lukte hem niet zijn instituut duurzaam tot 
bloei te brengen. Van Leersum had gehoopt via onderzoek in opdracht van de industrie 
inkomsten te genereren, maar bij voedingsmiddelenbedrijven en de jonge Nederlandse far-
maceutische industrie bestond nog weinig behoefte aan vitamineonderzoek. Ondanks alle 
expertise die Van Leersum als arts en wetenschapper bezat, ontbeerde hij het commerciële 
vernuft dat hij in zijn nieuwe hoedanigheid als NIVV-directeur zo hard nodig had om het 
tij te keren. Omdat het laboratorium noodgedwongen teerde op zijn eigen kapitaal, zag 
Van Leersum zich in 1933 tot zijn grote frustratie gedwongen de deuren te sluiten. Hij ging 
daarop met 71 jaar met pensioen. Vijf jaar later, op 15 februari 1938, overleed hij.

De verscheidenheid van mensen aanwezig op zijn crematie drie dagen later getuigde van 
zijn rijke professionele leven. De hoogleraren Evert Gorter en P.C. Flüh vertegenwoordig-
den de medische faculteiten, chemisch-fysioloog B.C.P. Jansen was aanwezig als de nieuwe 
hoogleraar-directeur van het kort tevoren heropgerichte NIVV. De Leidse studentenor-
ganisaties waren vertegenwoordigd, maar ook de Nederlandse Alpenvereniging, waarvan 
Van Leersum jarenlang voorzitter was geweest. Namens de senaat van de Leidse Univer-
siteit sprak hoogleraar Joannes A.J. Barge en namens het Genootschap voor Geschiedenis 
der Genees-, Natuur- en Wiskunde, zoals de historische vereniging inmiddels heette, her-
innerde M.A. van Andel – Van Leersums eerste promovendus – aan zijn eerste voorzitter. 
Tegenwoordig wordt Van Leersum vooral herinnerd voor de introductie van het vitamine-
onderzoek in Nederland of voor de professionalisering van de voedselvoorlichting. Bij zijn 
crematie herdacht het Genootschap hem vooral – zo zouden althans Van Andels woorden 
zijn geweest – ‘als een kampioen voor de geschiedenis der geneeskunde’.
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Jan Gerard de Lint (1867–1936): 
medische geschiedenis voor iedereen

MIENEKE TE HENNEPE*

Een intellectueel en spiritueel feest tussen de medische prenten en boeken. Zo omschrijft 
een bezoeker zijn ontvangst thuis bij Jan Gerard de Lint in Gorinchem in 1922. De vele lades 
gevuld met verzamelde oude gravures maakten grote indruk. Na afloop prees de Engelse 
bezoeker De Lint: ‘It is needless to repeat that under the influence of such a teacher I came 

Jan Gerard de Lint door fotograaf Joz. De Jong, Gorinchem 
(Foto Museum Boerhaave)

* Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, 
Leiden. E-mail: mieneketehennepe@museumboerhaave.nl.
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away with the still greater desire to pursue medical history’.1 Het tekent de persoonlijke 
invloed en inzet die De Lint heeft gehad op de ontwikkeling van de medische geschiedenis 
in Nederland.

Als arts en privaatdocent in de geschiedenis der geneeskunde heeft Jan Gerard de Lint 
(1867–1936) zich op veel terreinen ingezet voor de Nederlandse disciplinevorming: in het 
onderwijs, vanuit organisaties, tijdens congressen en tentoonstellingen, door publicaties, 
door internationale contacten te onderhouden, en tot op de dag van vandaag met zijn 
persoonlijke verzameling medische prenten die een belangrijke rol vervullen in Museum 
Boerhaave. De Lint promoveerde in 1918 bij de eerste hoogleraar geschiedenis der genees-
kunde in Nederland, Evert Cornelis van Leersum (1862–1938). Tussen 1895 en 1924 was 
hij huisarts in Gorinchem, waar hij onder andere hoofd ambulance en voorzitter van de 
Geneeskundige Kring was. Als medisch historisch geïnteresseerd arts was hij al redactielid 
van Medical Life, in die tijd het enige Engelstalige tijdschrift op gebied van de medische 
geschiedenis. In 1923 werd hij privaatdocent aan de Leidse Universiteit en in 1928 direc-
teur van het Instituut voor Geschiedenis der Genees- Natuur- en Wiskunde, datzelfde jaar 
opgericht door het Genootschap voor de Geschiedenis der Genees- Natuur- en Wiskunde. 
Op initiatief van De Lint werd de laatste eerder dat jaar omgezet van een vereniging naar 

1 B.I. Hart, ‘A visit to Dr. De Lint’, Medical Life 2 (1922) 92–96, m.n. 96. 

Groepsfoto ter gelegenheid van de promotie van Dr. J.G. de Lint (met klisteerspuit in de hand). Leiden, 20 juni 
1918 (Foto Museum Boerhaave)
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een genootschap. Zelf was De Lint al lange tijd zeer actief binnen die vereniging sinds haar 
oprichting in 1913: eerst als lid en van 1924 tot 1930 als voorzitter. Directeur van het Instituut 
bleef hij tot zijn overlijden in 1936.

Terug naar Leiden 1928. De opening van het Instituut voor Geschiedenis der Genees- 
Natuur- en Wiskunde stond vooral in het teken van de medische geschiedenis. De Lint 
werd geprezen als ‘groote werkkracht’ die met het instituut onderzoek en onderwijs in de 
geschiedenis der geneeskunde en natuurwetenschappen kon stimuleren. Henry E. Sige-
rist, de medisch historicus uit Leipzig met een sociaal en cultuurhistorisch hart, verzorgde 
ook een lezing. In veel opzichten zou de Lint deze cultureel en sociaal gedragen medische 
geschiedenis volgen in zijn activiteiten en opvattingen.

Wat verstond De Lint onder medische geschiedenis? Vooral een brede cultureel-geïnfor-
meerde geschiedenis. Een medische geschiedenis die verder reikt dan een studie van cijfers, 
feiten en de helden van toen, hun systemen en publicaties. Het bestuderen van geneeskunde 
in de kunst, literatuur, volkeren, volksgewoonten en oudheden was van groot belang vol-
gens de Lint. In zijn openbare les De herleving van de geschiedenis der geneeskunde (1924) 
benadrukte hij dat cultuur in de breedste zin onderzocht moest worden, bijvoorbeeld in 
beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen en prenten, maar dat ook geschiedenis van de 
farmacie en natuurwetenschappen meegenomen moest worden. Ook Sigerist bepleitte des-
tijds een culturele richting in de medische geschiedenis, waarbij hij bovendien methodisch 
uit de kunstgeschiedenis putte. Het proefschrift van de Lint uit 1918 behandelde ook al een 
kunsthistorisch- en populair onderwerp: Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.2 
Met veel gevoel voor drama en detail bespreekt De Lint de verbeelding van geneeskunde 
in spotprenten over politieke gebeurtenissen, spotprenten van artsen en volksprenten over 
ziektegevallen. Deze prenten waren niet bedoeld voor artsen of studenten, maar ter voor-
lichting en vermaak van de ‘massa’, aldus De Lint. De verhalen over deze prenten opgetekend 
door De Lint bevatten dan ook veel sociale, economische en kunsthistorische aspecten. 

Naast een breed geïnformeerde medische geschiedenis zag De Lint het belang van het 
verleden juist in actuele turbulente tijden. Het terugkijken naar de geschiedenis in een zoek-
tocht naar (Nederlandse) identiteit en stabiliteit typeert de beweging tijdens het interbellum 
waarin teruggegrepen werd op oude tradities en geschiedenissen. Ook in de geneeskunde 
openbaarde zich in deze periode een nieuwe horizon die barstte van de mogelijkheden op 
gebied van de hygiëne, hormoonleer, celbiologie en bacteriologie. De Lint stelde in De her-
leving: ‘Het nieuwe is dikwijls een moderne vorm van het oude’.3 Later benoemde hij dat de 
geschiedenis pas belangrijk wordt ‘in verband met ons weten van heden’.4 Daarnaast kan de 
medische geschiedenis kritiek uitoefenen op de geneeskunde van de eigen tijd, een belang-
rijke functie voor de medische student. Behalve als middel voor de student zag De Lint ook 
voor het bredere publiek een rol voor medische geschiedenis. In de vele publiekstentoon-
stellingen waarin De Lint een rol vervulde komt deze kracht om het verleden met het heden 
te verbinden naar voren. De sociale inbedding en het uitdragen van medische historie was 
duidelijk een serieuze activiteit voor De Lint. Hij was onder meer betrokken bij de organi-
satie en samenstelling van een tentoonstelling over oude anatomie ter gelegenheid van de 
herdenking van de geboortedag van Andreas Vesalius (Leiden 1915), bij de Internationale 

2 J.G. de Lint, Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden (Gorinchem, 1918).
3 J.G. de Lint, De herleving van de geschiedenis der geneeskunde (Gorinchem 1924) 7.
4 Elsa Kaiser, ‘Dokter J.G. de Lint. Een interessant Haagsch Ingezetene’, Mondain Den Haag 16 (1930) 25–27.
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Tentoonstelling op Hygiënisch Gebied (Amsterdam 1921), bij de inrichting en het catalo-
giseren van objecten voor Museum de Mooy bij het Nederlandse Rode Kruis (Den Haag 
1929), als samensteller van de tentoonstelling en catalogus over de Geschiedenis der Oog-
heelkunde (Den Haag 1930) en bij de populaire internationale tentoonstelling ‘Moeder en 
kind’ (RAI Amsterdam 1932). Zowel de hygiëne-tentoonstelling als de tentoonstelling in de 
RAI legitimeerden medische geschiedenis ten behoeve van gezondheidsvoorlichting bij het 
grote publiek.

De Lint liet ons letterlijk een bijzondere erfenis na: zijn historische collectie met prenten, 
portretten en boeken zoals deze verzameld en verrijkt was in het Instituut voor Geschiede-
nis der Genees- Natuur- en Wiskunde. Het papieren erfgoed lag aan de basis van een goede 
medische- en wetenschapsgeschiedenis, vandaar dat De Lint het verzamelen van documen-
tatie als taak van het Instituut zag. Na sluiting van het Instituut verhuisde de verzameling in 
1948 naar het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen in Leiden (het 
huidige Museum Boerhaave) waar deze nog steeds de basis vormt van de medische prenten-
collectie. De Lint zelf opende in dit museum de geneeskundige afdeling in 1934. Zijn eigen 
verzameling telde bijna 4000 prenten, met onderwerpen variërend van dwergen en reuzen, 
frontispieces, chirurgijns, volksgeneeskunde, tot portretten van wetenschappers en medici 
en anatomische tekenvoorbeelden uit de kunst.

Groepsfoto ter gelegenheid opening Instituut voor Geschiedenis der Genees- Natuur- en Wiskunde op 16 juni 
1928 (Foto Museum Boerhaave)
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De publicaties van de Lint bewegen zich tussen de analyse en beschrijving van visuele repre-
sentaties in de geneeskunde, en de brede sociale medische geschiedenis. Naast enkele cata-
logi bij tentoonstellingen publiceerde hij vele artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde, bijvoorbeeld over de portretten van Vesalius en Boerhaave, over bijzondere 
anatomische platen, over lepra en over geneeskunde in het oude Egypte. In 1926 verscheen 
een eerste deel over anatomie van de Atlas of the History of Medicine, met een voorwoord 
door de Britse wetenschapshistoricus Charles Singer. Een ander belangrijk en destijds goed 
ontvangen boek is Geneeskunde: Encyclopaedisch Overzicht (1933), een bewerkte vertaling 
van Sigerist’s Einfürung in die Medizin bestemd voor de geneeskunde student en de ontwik-
kelde leek. De vertaling door De Lint blinkt uit in leesbaarheid en toont een sterk sociaal 
gegronde medische geschiedenis die in de samenleving hier en nu de kracht heeft voor 
verandering te zorgen.

De Lint beleefde zijn medische geschiedenis in veel vormen. Van herdenkings-
bijeenkomsten tot groepsbezoek aan congressen in Rome en Geneve, als schrijver en leraar, 
als arts en verzamelaar. Alles lijkt voort te komen uit een liefde voor het vak en de drang 
dit te delen en over te brengen op iedereen die het horen of zien wilde. Verbeelding stond 
centraal, in tentoonstellingen en onderzoek, maar vooral in zijn aandacht voor historische 
prenten van geneeskunde in al haar actuele, geleerde en volkse waarde. Hij bracht de cul-
tuurhistorische visie op medische geschiedenis in Nederland tot leven in beelden.

Archief
De gehele prentencollectie van De Lint bevindt zich in de collectie van Museum Boerhaave: Rijksmuseum voor 
de geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, Leiden, online toegang database via http://
www.museumboerhaave.nl/Adlib/search/. De bibliotheek van Museum Boerhaave bevat ook enkele brieven aan 
De Lint en het complete krantenarchief opgezet door Dr. J.E. de Kroon, secretaris van De Lint op het Instituut voor 
Geschiedenis der Genees- Natuur- en Wiskunde (Kroon-archief). Twee (kleine) omslagen met krantenknipsels 
betreffende de loopbaan van De Lint (1927–1930) en persoonlijke archiefstukken bevinden zich in het Gemeente-
archief Rotterdam.

Overige literatuur
B. Schulte, Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen in Neder-

land, 1913–1963 (Leiden 1963).
J.G. de Lint, 
— C. Singer, Atlas of the history of medicine: I Anatomy (London 1926).
— Rembrandt (Den Haag 1930).
H.E. Sigerist & J.G. de Lint, Geneeskunde: Encyclopaedisch overzicht (Leiden/Amsterdam 1933).
A.M. Luyendijk-Elshout, ‘Lint, Jan Gerard de (1867–1936)’, Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979), 342–

343. Ook te raadplegen via internet. 
— ‘Twee pioniers in de geschiedenis der geneeskunde uit Gorinchem: M.A. van Andel (1878–1941) & J.G. de Lint 

(1867–1936)’, Geschiedenis der Geneeskunde 4 (2000) 246–250.
J.J.G. Tricot-Royer, ‘Jan Gerard de Lint. Historien de la Médecine (1867–1936)’, Archeion 19 (1937) 51–55.
P.A. de Wilde, ‘Veertigjarig artsjubileum dr. J.G. de Lint’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 79 (1935) 269–270.

13. Hennepe.indd   236 10/29/2013   7:03:38 PM



Vol. 6, no. 3/4 (2013) 237–240 | ISSN: 1876-9055 | e-ISSN: 2212-7283

URN:NBN:NL:UI:10-1-113919 | Publisher: Gewina, in cooperation with Huygens ING
www.gewina-studium.nl | Content is licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY 3.0)

237

Ernst Cohen (1869–1944): chemicus, 
bestuurder, geschiedschrijver 

LEEN DORSMAN*

In zijn autobiografie Na driekwart eeuw citeert de Utrechtse chemicus Ernest Julius Cohen 
uit de Prinzipien der Wärmelehre van Ernst Mach: ‘Historische Studien gehören sehr 
wesentlich mit zur wissenschaftlichen Erziehung’. Zelf plaatst hij het begin van zijn eigen 
belangstelling voor de geschiedenis van zijn vakgebied in de jaren rond 1905. Het was de 
periode dat Cohen zich als het ware een vaste basis had verschaft van waaruit hij zijn energie 
en zijn brede belangstelling kon bundelen. 

Want een energiek man was Cohen. Hij had in Amsterdam gestudeerd en was in 1893 
gepromoveerd bij Jacobus van ’t Hoff, die hij altijd als zijn grote leermeester zou blijven zien. 
Hij was nog geen jaar buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam toen 
hij in 1902 in Utrecht benoemd werd als hoogleraar algemene en organische chemie. Door 
persoonlijk met minister Abraham Kuyper te gaan praten verzekerde hij zich van een nieuw 
laboratorium, dat hij de naam Van ’t Hoff-laboratorium meegaf. Cohen was iemand die 
dingen voor elkaar kon krijgen, een macher.

Zijn laboratorium was een vruchtbare werkplaats. Hij deed onderzoek op verschillende, 
maar elkaar versterkende terreinen. In de eerste plaats dat van de allotropie, het verschijn-
sel dat een scheikundig element verschillende gedaanten kan aannemen en in verschillende 
kristalvormen kan optreden. Een voorbeeld is de gedaanteverandering van tin, een ver-
schijnsel dat door Cohen gemunt werd als tinpest. Daarnaast werkte hij aan elektrochemie 
en aan piëzochemie (waarbij de scheikundige gevolgen van druk worden bestudeerd). Hij 
begeleidde 45 promoties en zijn bibliografie telt meer dan 400 nummers. Cohen was een 
secuur experimentator, in de woorden van zijn leerling en collega Hugo Kruyt: ‘een typisch 
negentiende-eeuwse positivist’.

Kenmerkend voor Cohen is daarnaast zijn grote netwerk, dat hij door middel van cor-
respondentie en bezoeken over en weer tot aan zijn emeritaat in 1939 bleef onderhouden: 
hij was niet het type van de sedentaire onderzoeker waarvan het leven zich voornamelijk in 
het laboratorium afspeelt. Hij was organisator pur sang van de Nederlandse en Europese én 
wereldwijde chemische wetenschap: bestuurslid én voorzitter van de Nederlandsche Che-
mische Veereniging én van de Union Internationale de Chimie. Cohen heeft zich met een 

*Descartes Centre, Universiteit Utrecht. E-mail: l.j.dorsman@uu.nl.
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aantal Nederlandse collega’s als Hendrik Lorentz, Frits Went en Hugo Kruyt ingespannen 
om de wetenschappelijke verhoudingen na de Eerste Wereldoorlog weer te normaliseren. 
Al tijdens de oorlog vervulde zijn laboratorium de functie van ‘een soort clearing-bureau’ 
zoals hij het zelf noemde, waarbij hij de collega’s in de oorlogvoerende landen voorzag van 
tijdschriften en overdrukken.

Cohen was als gezegd een aanpakker. Toen hij zijn historische belangstelling begon te 
ontwikkelen bemerkte hij al snel dat voor een serieuze aanpak van de geschiedenis van de 
scheikunde veelal het materiaal ontbrak. Daarom ontstond op zijn initiatief in de in 1903 
opgerichte Nederlandsche Chemische Vereeniging een Historische Commissie, die tot  op 
de dag van vandaag actief is. De commissie begon met het verzamelen van een bibliotheek, 
die werd geplaatst op het Van ’t Hoff-laboratorium. Cohen was eveneens betrokken bij de 
oprichting van de Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde, de 
vroegste manifestatie van het genootschap Gewina. Hij was bestuurslid vanaf het begin 
en voorzitter tussen 1916 en 1922. Dat was een moeilijke periode, wat alles te maken lijkt 
te hebben met de oorlog. Toen in 1928 een Instituut werd opgericht om op de genoemde 
terreinen materiaal te verzamelen en te beheren werd Cohen lid van het curatorium. Ook 
de vorming van een nationaal museum voor wetenschapsgeschiedenis in Leiden, het latere 
Boerhaave-museum, kon op zijn actieve steun rekenen. In dit opzicht had hij een uitge-
sproken mening over samenwerking. Hij was wars van het ‘zo beruchte lokale patriottisme’ 
dat er volgens hem de oorzaak van was dat er later ook in Amsterdam en Utrecht dergelijke 
musea werden gesticht, die eigenlijk een sterk nationaal museum wat in de weg zaten.

Ernst Cohen (1869–1944)
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Hoewel de oorlog deels debet was aan het wat kwakkelend bestaan van de Vereeniging en 
Cohen wel degelijk het belang er van zag, had hij ook wel enige twijfel. Bij het schrijven 
van zijn memoires, waar hij in 1939 aan begonnen was, moest hij erkennen, dat zowel de 
Vereeniging als het tijdschrift Janus (waarvan hij redactielid was) ‘tot dusverre van geringe 
betekenis’ waren geweest. Blijkbaar kon de juiste vorm niet gevonden worden. In ieder geval 
moest voorkomen worden dat het de richting zou uitgaan van de oude achttiende-eeuwse 
genootschappen, want die hadden eigenlijk nauwelijks nog een functie, behalve dan het 
genereren van fondsen.

De basis van Cohens belangstelling voor het verleden van de chemische wetenschap 
ligt overigens ook in het verzamelen. Om zijn nieuwe, in 1904 opgeleverde laboratorium 
bewoonbaar te maken legde hij een verzameling historische prenten en portretten van 
scheikundigen aan, die de wanden en gangen van het laboratorium sierden. In een van de 
herdenkingsartikelen na zijn dood wordt gesproken over een aantal van 1200 portretten.

Ernst Cohen is onmiskenbaar van belang geweest voor de wetenschapsgeschiedenis in 
Nederland. De vraag is of we hem ook als wetenschapshistoricus moeten zien en zo ja, wat is 
dan in die zin zijn betekenis? Een aanwijzing voor zijn wetenschapshistorische opvattingen 
ligt al besloten in de hierboven genoemde portrettenverzameling. Ging het daarmee om een 
‘grote-mannen-geschiedenis’? In zekere zin wel. Bij de typische Bildungsbürger Cohen is 
een citaat in het Engels, Frans of Duits altijd bij de hand en zo geeft hij, als hij schrijft over 
het ontstaan van zijn historische belangstelling, een citaat van Goethe uit diens Faust: ‘…
es ist ein Gross Ergötzen/ Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen / Zu schauen, wie vor 
uns ein weiser Mann gedacht’. Cohen stelde de portretten van deze wijze mannen ook ter 
beschikking van scholen ‘en hoopte […] ook in die milieus de belangstelling voor de historie 
van de wetenschap aan te wakkeren’. Grote mannen als grote voorbeelden (mannen inder-
daad, van vrouwen in de wetenschap was Cohen niet zo gecharmeerd). Het biografische 
genre als voorbeeldfunctie past in een laat negentiende-eeuwse vorm van wetenschapsge-
schiedenis. Ook in de bibliografie van Cohen vinden we die belangstelling voor de groten 
terug: Boerhaave, Fahrenheit, Faraday, Van ‘t Hoff. Over de laatste publiceerde hij in 1912 
bij Engelmann in Leipzig een biografie van ruim zeshonderd bladzijden. Veel van zijn his-
torische werk vinden we ook terug in de vorm van necrologieën van bekende vakgenoten 
in de rubriek ‘Chemisch-Historische Aantekeningen’ in het vooral door vakgenoten gelezen 
Chemisch Weekblad. 

Toch kan het historische werk van Cohen niet zomaar weggezet worden in de hoek van 
negentiende-eeuws hobbyisme met een moreel randje. Wat bijvoorbeeld ontbreekt is de 
daarmee vaak gepaard gaande nationalistische inslag. De grote-mannen-wetenschapsge-
schiedenis was niet alleen bedoeld als aansporing tot hard werken en onbaatzuchtig gedrag, 
maar had vaak ook tegelijkertijd het doel om de nationale trots aan te wakkeren: ‘onze’ 
Huygens, ‘onze’ Van Leeuwenhoek en ‘onze’ Boerhaave. Daar had Cohen om verschillende 
redenen geen boodschap aan. In de eerste plaats was hij teveel een wereldburger om zich aan 
chauvinistische gevoelens over te geven. Of dat nu vrij onschuldig lokaal-patriottisme was 
of rabiaat nationalisme, dat was niet des Cohens. In de tweede plaats had dit iets te maken 
met zijn vakuitoefening. Zoals gezegd was hij iemand van het experiment. Wilde specula-
ties tref je bij hem niet aan: er moet empirisch bewijs op tafel liggen. Beide eigenschappen 
zien we bijvoorbeeld terug in zijn geschriften over Boerhaave, met name in Herman Boer-
haave en zijne Beteekenis voor de Chemie uit 1918. De vraag die hij zich stelt is of Boerhaave 
de plaats in de geschiedenis van de scheikunde verdient die hem door sommigen wordt 
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toegedicht. Was Boerhaave een van de grote voorlopers van de moderne chemie? Cohens 
antwoord is ‘nee’ op grond van de feiten. Zonder de medicus en de docent Boerhaave tekort 
te doen komt hij tot de conclusie dat het vooral anderen, buitenlanders zijn geweest die de 
belangrijke stappen hebben gezet. Wat Boerhaave betreft: ‘Oorspronkelijk is hij nergens, 
daarvoor steunt hij teveel op Sydenham, op Pitcairne, op Boyle en volgt deze laatste blin-
delings…’. 

Dat is geen snelle conclusie, maar is gestoeld op minutieuze lezing van het werk van 
Boerhaave, vooral zijn ‘handboek’ Elementa Chemiae, waarbij Cohen van sommige van 
de daarin beschreven proeven laat zien dat ze al veel ouder zijn. Cohen laat zich dus niet 
sturen door chauvinistische gevoelens. Hij oordeelt op basis van feiten en dat is al van 
groot belang. Die feiten vindt hij in de bronnen (‘nader onderzoek laat zien…’ is een vaak 
voorkomende frase) en in die bronnen ligt meteen ook een beetje het probleem van de 
geschiedschrijver Cohen. Hij wil de bronnen ‘laten spreken’ en dat betekent vaak dat die 
bronnen soms het verhaal gaan overnemen. Het zit de interpretatie, die juist zo van belang 
is in de wetenschappelijke geschiedschrijving, wat in de weg. Een mooi voorbeeld daarvan 
is zijn boekje Das Lachgas uit 1907, dat als ondertitel heeft ‘eine chemisch-kultur-historische 
Studie’. Dat klinkt als een nouveauté, als een vorm van geschiedenis die op dat moment 
eigenlijk nog maar in de kinderschoenen stond. Er staan ook heel interessante aanzetten in, 
maar misschien wel zonder dat Cohen het in de gaten had. Wat in ieder geval opvalt is dat 
het uitgangspunt de bronnen zijn, namelijk zijn eigen verzameling karikaturen en prenten. 
Ook hier trouwens weer ellenlange citaten.

De betekenis van Ernst Cohen voor de wetenschapsgeschiedenis is onmiskenbaar. Hij 
heeft belangstelling gewekt, heeft georganiseerd, materiaal verzameld en ruimte geschapen 
voor geschiedenis op plaatsen waar die niet altijd vanzelfsprekend is. Waar hij zich waagt 
aan geschiedschrijving is hij precies en nauwkeurig en baseert hij zich op bronnen. Het ont-
breekt echter vaak aan historische context en dat maakt dat zijn werk toch duidelijk sporen 
draagt van de amateur die hij op historisch gebied toch eigenlijk was.

Literatuur
– Ernst Cohen, Na driekwart eeuw. Levensherinneringen (ed. Frits Broeyer en Leen Dorsman) (Utrecht 2013). Deze 

memoires bevatten ook de tekst van een afzonderlijk autobiografisch manuscript over Cohens internering 
in 1943 in de Amsterdamse strafgevangenis en in kamp Vught. Wonderlijk genoeg werd hij uit de laatste vrij-
gelaten. Hij dook niet onder en werd in 1944 alsnog opgepakt. Cohen werd op 6 maart 1944 vermoord in 
Auschwitz.

– Voor verdere literatuur over Cohen, zie de ‘Bibliografie betreffende de Geschiedenis van de Universiteit Utrecht’ 
(BiGUU) op: http://bibe.library.uu.nl/zoek/buu/
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Dirk Schoute (1873–1963), chirurg, gedreven 
organisator, medisch-historisch onderzoeker 
en ontvanger van Gewina’s eerste erepenning

HUIB ZUIDERVAART*

‘Een historicus heeft veel geduld nodig en dus veel tijd, en verder een ordenend verstand en een 
goed geordend geheugen’.
(Uitspraak van D. Schoute, opgetekend door A. Schierbeek)

Bij de oprichting van de ‘Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde’ 
(in dit stuk gemakshalve tot Gewina afgekort) was Dirk Schoute een man van het eerste 
uur. Volgens zijn biograaf Schierbeek behoorde Schoute in die tijd zelfs tot de meest actieve 
leden.1 Geschiedenis was echter allerminst zijn eerste professie. Schoute was bovenal chirurg 
en als zodanig was hij sinds 1902 werkzaam in het Zeeuwse Middelburg, vanaf 1909 verbon-
den aan een drukke praktijk in het locale Gasthuis. Hij was overigens geen Zeeuw. 

Dirk Schoute was in 1873 in Nijmegen geboren als oudste zoon van de wiskundige Pieter 
Hendrik Schoute (1846–1913) en diens echtgenote Mathilde Pekelharing. Zijn vader was op 
dat moment docent aan de HBS in Nijmegen, een standplaats die een jaar later voor Den 
Haag zou worden verruild. De jonge Dirk was vernoemd naar zijn grootvader, de cho-
coladefabrikant Dirk Schoute uit Wormerveer. Papa Schoute had als jongste zoon niet de 
verplichting gehad om het familiebedrijf over te nemen (dat deden zijn oudere broers al), 
waardoor hij de kans had gekregen om eerst aan de recent opgezette Delftse hogeschool 
civiele techniek te studeren, en vervolgens wiskunde in Leiden. In 1881 werd hij hoogleraar 

* Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), Den Haag. E-mail: huib.zuidervaart@huygens.
knaw.nl.

1 Bronnen: G. van Rijnberk, ‘Dr. D. Schoute, veertig jaar arts (1900–1940)’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
84 (1940) 4330; Th. H. Schlichting, ‘De betekenis van Dr. Dirk Schoute voor de beoefening der Historia Medica 
in Nederland’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 98 (1954) 27–29; A. Schierbeek, ‘Dirk Schoute (1873–1953)’, 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1953–1955 (Leiden 1955) 78–80; J.Z.S. Pel, 
‘De vestiging van de eerste medische specialisten in Middelburg I (dr. Dirk Schoute)’, Zeeuws Tijdschrift 31:4 
(1981), 118–123; I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Een souvenir voor Dirk Schoute’, Zeeland 7 (1998) 168; Pim van Geuns, 
De familie Schoute 1650-heden. Handelaren in olie, fabrikanten van cacao, beoefenaren der wetenschap (Reeuwijk 
/ Wormerveer 2008). 
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analytische en hogere meetkunde in Groningen. In die stad zou zoon Dirk de middelbare 
school doorlopen en zou hij de basis leggen voor een levenslange vriendschap met Johan 
Huizinga, de latere cultuurhistoricus. Schoute’s eigen belangstelling voor geschiedenis zal 
door die vriendschap stellig mede vorm hebben gekregen.2 Beide mannen kwamen voort 
uit een doopsgezind milieu ‘waar men over vele zaken sprak en waarin voor vele dingen 
belangstelling was, maar niet voor wijsbegeerte en niet voor sociale strevingen’.3 

De brede belangstelling die hij van thuis had meegekregen, gepaard aan een groot orga-
nisatietalent met excellente sociale vaardigheden, zou Schoute tijdens zijn leven op vele 
terreinen inzetten. In het Middelburgse Gasthuis zou hij de grote drijfveer zijn achter een 
ingrijpende modernisering, zowel qua inrichting en apparatuur, als qua werkwijze en orga-
nisatie.4 Die betrokkenheid ging zelfs zo ver dat Schoute’s gefortuneerde echtgenote aan 
het Gasthuis een volledig uitgeruste ziekenauto schonk, waarbij Schoute zelf de (negatief 
uitvallende) exploitatie voor zijn rekening nam.5 In Zeeland zou Schoute verder jarenlang 
voorzitter zijn van diverse wetenschappelijke en culturele organisaties, waaronder de afde-
ling Walcheren van de Nederlandse Vereniging van Genees- en Heelkundigen, het Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen en het Natuurkundig Gezelschap. 

Ook binnen Gewina mocht Schoute zijn talenten inzetten. In 1922 werd hij penning-
meester. Wat hij aantrof schijnt niet geweldig te zijn geweest. Ofwel zoals Schierbeek het 
uitdrukte: ‘Het bestuur van die Vereeniging was ongetwijfeld van de hoogste idealen bezield, 
maar het had niet goed op de financiën gelet, zodat er enige jaren zelfs geen contributie was 
geïnd’.6 Schoute kreeg nu volmacht om de financiën ‘naar beste krachten in orde te brengen’, 
met als resultaat dat hij een jaar later kon verklaren, dat de toestand ‘zo niet rooskleurig, 

2 Dirk Schoute, ‘Huizinga’s jeugdjaren’, De Gids 111 (1948) 190–214. 
3 Uitspraak van Schoute, aangehaald door Schlichting (n. 1). 
4 J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg (Middelburg 1990) 263–267. 
5 Ibidem. De schenking van de ziekenauto vond plaats in 1915. Het moet hier dus gaan om Schoute’s tweede echt-

genote Elisabeth Catharina Pieternella Massee (1869–1949) uit Goes, met wie Schoute in 1912 was hertrouwd. 
Zijn eerste echtgenote, Martje Bonthuis uit Zuidhorn, met wie hij in 1902 te Groningen in het huwelijk was 
getreden, en uit welke verbintenis één dochter was geboren, was begin 1911 op 33-jarige leeftijd overleden. 

6 Schierbeek, ‘Schoute’ (n. 1) 79. 

Dirk Schoute als heelkundige te Middelburg (ca. 1913)
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dan toch niet meer zorgwekkend’ was. Volgens Schierbeek had hij dat onder meer bereikt 
door met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een gunstig contract af te sluiten, 
waarbij was geregeld dat historische artikelen van Gewina-leden in dat tijdschrift werden 
gepubliceerd en vervolgens werden gebundeld onder de titel Bijdragen tot de Geschiedenis 
der Geneeskunde.7 Schoute zelf stelde dit initiatief overigens op naam van Prof. Gérard van 
Rijnberk, de toenmalige hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Geneeskunde.8

In 1927 stopte Schoute op 48-jarige leeftijd met zijn werk in Middelburg. Het Gasthuis, 
dat vooral dankzij Schoute’s inspanningen korte tijd een toonaan gevende rol in de Neder-
landse geneeskundige wereld had kunnen spelen, kon de opkomende competitie van andere 
ziekenhuizen niet meer aan.9 Enigszins teleurgesteld, maar financieel onafhankelijk dankzij 
het fortuin van zijn vrouw, nam hij ontslag en verhuisde hij naar Wassenaar (en later naar 
Soest), waar hij zich geheel aan geschiedkundige studies kon wijden. Op dat gebied had hij 
inmiddels een beperkte, maar duidelijke ervaring opgebouwd. 

Qua geschiedschrijving was Schoute allereerst geprikkeld door wat hij in zijn directe 
omgeving tegenkwam. Als heelkundige in Middelburg ging zijn eerste historisch getinte 
studie dan ook over het plaatselijke chirurgijnsgilde, dat ooit aan hetzelfde Gasthuis was 

7 In 1963 karakteriseerde G.A. Lindeboom deze Bijdragen als ‘een bont mozaïek van waardevol, doch onvoldoende 
geordend materiaal omtrent het medisch verleden van Nederland’. Zie: G.A. Lindeboom, ‘De beoefening van de 
geschiedenis der geneeskunde’, in: B.P.M. Schulte, Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, 
wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland, 1913–1963 (z.p. 1963) 9–18, m.n. 14. 

8 D. Schoute, ‘Professor doctor G. van Rijnberk. Patronus Studiosorum Historiae Medicinae Neerlandicae,  
1913–1938’, NTvG 82 (1938) 3339–3340. 

9 Kool-Blokland, De zorg gewogen (n. 4) 267. 

Heroprichtingsvergadering van de ‘Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde’ op 19 
oktober 1919 te Gorinchem, met Dirk Schoute prominent op de eerste rij (derde persoon van links). Foto Museum 
Boerhaave, Leiden
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verbonden als waar hij zelf werkte. Die studie verscheen in 1913, het jaar waarin Gewina 
werd opgericht, hetgeen zijn vroege belangstelling voor deze vereniging verklaart. Voor zijn 
Schets van het Middelburgse Chirurgijnsgilde mogen we hem trouwens dankbaar zijn, want 
in 1940 is dit archief door oorlogshandelingen vernietigd. Mede dankzij Schoute is er over 
het reilen en zeilen van dit gilde tenminste nog het nodige bekend.

Schoute’s eerste kennismaking met archiefonderzoek heeft een blijvend stempel op hem 
gedrukt. Primaire bronnen zouden hem zijn leven lang aantrekken. De onderwerpen voor 
zijn volgende geschiedkundige geschriften ontleende hij opnieuw aan zijn directe omge-
ving. In 1917 volgde een studie over zijn eigen werkgever: De levensloop van een Ziekenhuis, 
de geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg. Ook stelde hij twee korte biografieën samen 
van Zeeuwse medici uit de negentiende eeuw. Als voorzitter van het Middelburgse Natuur-
kundig Gezelschap schreef hij in 1920 – opnieuw na grondig archief onderzoek – eveneens 
een beknopte geschiedenis. 

Ondertussen was hij, dankzij zijn studie over het Zeeuwse Chirurgijnsgilde (waar veel 
scheepschirurgijns waren opgeleid) op het spoor gezet van de Verenigde Oostindische 
Compagnie. Voor deze organisatie waren scheepschirurgijns immers van vitaal belang 
geweest. Bij gebrek aan opgeleide artsen droegen de chirurgijns zorg voor de gezondheid 
van al het VOC-personeel, zowel aan boord van de schepen als in de diverse factorijen in 
Azië en Afrika. Het onderwerp pakte hem dusdanig dat Schoute, na zijn vertrek uit Zeeland, 
er speciaal voor naar het toenmalige Batavia reisde, om daar de archieven te raadplegen die 
hij in Nederland miste. In zijn levensbericht geeft Schierbeek een mooi beeld van Schoute’s 
grote passie voor archief onderzoek: 

Geen moeite was hem teveel om het materiaal bijeen te brengen en het staat me nog levendig voor 
de geest met welk een trots en enthousiasme hij mij in 1931 te Batavia een aantal bescheiden liet zien, 
die hij daar in de archieven had ontdekt. Hij had toen voor een aantal maanden domicilie gekozen 
te Batavia, omdat de in Nederland aanwezige archieven hem te weinig boden!10

Die noeste arbeid zette Schoute om in een drietal lijvige boeken: (1) De geneeskunde in 
dienst der O.-Ind. Compagnie in Nederlandsch Indië, (Amsterdam 1929); (2) De Geneeskunde 
in Nederlandsch-Indië gedurende de 18de eeuw (Batavia 1936) en (3) Occidental therapeutics 
in the Netherlands East Indies during three centuries of Netherlands settlement (Batavia 1937).

Juist in deze jaren keerde Schoute terug bij Gewina, waar hij van 1935 tot 1940 de voor-
zittershamer hanteerde. In deze jaren was hij ook een van de drijvende krachten achter de 
grote Boerhaave-herdenking van 1938. In de Aula van de Leidse Universiteit sprak hij de 
herdenkingsrede uit die later in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels) zou worden 
uitgegeven. Zijn academische connecties benutte Schoute ook in een poging om de geschie-
denis van de geneeskunde als vak op het universitair curriculum geplaatst te krijgen.11  Maar 
dat was toen duidelijk nog een brug te ver. Meer succes had de door Schoute in 1937 opge-
zette ‘Schakelcommissie’, waarbij Gewina – toen ‘een krachtige, bloeiende vereeniging van 
nagenoeg twee honderd leden’ – de gezamen lijke kennis van de leden ter beschikking stelde 
aan het onderwijs voor studenten. Deze Schakel commissie, die volgens het later opgestelde 

10 Schierbeek, ‘Schoute’ (n. 1) 81. 
11 Ibidem 79. Het onderwerp had al eerder Schoute’s pen in beweging gebracht. Zie D. Schoute, ‘Over de geschie-

denis der geneeskunde in Nederland’, NvTG 62 (1918) 945–952.
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reglement als oogmerk had ‘het aanmoedigen tot historische voordrachten en cursussen 
voor de studenten onzer Universiteiten en Hoge scholen, en het verlenen van haar tussen-
komst bij het organiseren van dergelijke voor drachten en cursussen’, heeft met wisselend 
succes tot in de jaren 1980 bestaan.12 

Voor al zijn inspanningen en publicaties kreeg Schoute bij zijn aftreden als Gewina-voor-
zitter – als eerste – de in 1940 ingestelde Gewina-erepenning uitgereikt. Die penning zou hij 
later, samen met een deel van zijn historische bibliotheek, schenken aan het in 1928 mede 
door Gewina opgerichte Instituut voor de Geschiedenis der Genees- Natuur- en Wiskunde, 
dat in 1948 is opgegaan in het Leidse Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuur-
wetenschap pen, het huidige Museum Boerhaave. 

Al met al is Schoute tekenend voor het Gewina van zijn tijd, dat na de oprichting al snel 
werd gedomineerd door artsen die in de geschiedenis van hun vak geïnteresseerd waren; 
of om het in Schoute’s eigen woorden te zeggen: ‘de beoefenaren van de geschiedenis der 
natuur- en wiskunde laten in onze vergaderingen niets meer van zich horen’.13 Bij zijn eigen 
geschiedbeoefening ging het hem nimmer om de grote namen in de wetenschap, maar 
vooral om wat gewone mensen aan de ontwikkeling van zijn vakgebied hadden bijgedra-
gen, blijkbaar – zoals zijn biograaf Theo H. Schlichting het uitdrukte – ‘vanuit een diep 
besef, dat belangrijk werk in trouw en beschei denheid wordt volbracht’.14 Die bescheiden-
heid legde Schoute ook zelf aan de dag. Zo had hij zijn eerste publicatie, de Schets van het 
Middelburgse Chirurgijnsgilde in beperkte oplage laten drukken en alleen onder vakgenoten 
verspreid. Geen enkele bibliotheek had een exemplaar gekregen. Het tekent echter de man 
dat hij al in juli 1940 een oproep deed in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde om 
dat verzuim goed te maken. Nu ‘het zoo oude en gave archiefje’ van de chirurgijns bij het 
bombardement van Middelburg op 17 mei 1940 voorgoed was verdwenen, hoopte hij enige 
exemplaren van zijn Schets terug te krijgen ‘ter plaatsing in onze bibliotheken’. Afdrukken 
van vijftig door Schoute gemaakte lantaarnplaatjes van inmiddels vernietigde archiefstuk-
ken, ‘goed verpakt en onder duinzand geborgen, beveiligd tegen bomgevaar’, zouden na de 
Tweede Wereld oorlog aan het Zeeuws Genootschap worden geschonken.15 

Archief: 
Een beperkt archiefje van Dirk Schoute (ca. 1927–1934) is aanwezig bij Museum Boerhaave te Leiden. 

12 D. Schoute, ‘Universitair onderwijs in de geschiedenis der geneeskunde’, NvTG 81 (1937) 5815–5816.
13 D. Schoute, [verslag Gewina-bijeenkomst], NvTG 66 (1922) 1986–1987.
14 Schlichting, ‘Betekenis’ (n. 1) 81. 
15 Nu te raadplegen in het Zeeuws Archief te Middelburg, Zie: D. Schoute, ‘Een vriendelijk verzoek, NTvG 84 

(1940) 2750 en idem, ‘Uit boeken die verloren gingen’, NTvG 85 (1941) 3620–3621. Zie ook het op afdrukken van 
Schoute’s lantaarnplaatjes gebaseerde artikel van Lo van Driel, ‘Jezus en de overspelige vrouw. Een 16e-eeuws 
processiespel van de Middelburgse chirurgijns’, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 19 (2000) 43–86.
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Friedrich Wilhelm Tobias Hunger (1874–1952). 
Biograaf van botanische helden en  
‘anti-vaderlander’

ESTHER VAN GELDER*

* Descartes Centre, Universiteit Utrecht / Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), Den Haag. 
E-mail: esther.van.gelder@huygens.knaw.nl.

F.W.T. Hunger geportretteerd tijdens een studiereis 
in Nederlands-Indië. Pasteltekening door Koos van 
Nie, 1921, Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 127 
F.W.T. Hunger. 1907–1924, nr. 36.

De botanicus Friedrich Wilhelm Tobias Hunger (Amsterdam 1874 – Voorschoten 1952) was 
misschien wel de meest productieve onderzoeker op het gebied van de geschiedenis van de 
natuurlijke historie in Nederland. Hij schreef een nog altijd zeer gewaardeerde biografie 
over de zestiende-eeuwse plantenkenner Carolus Clusius, wijdde vele artikelen aan Neder-
landse natuuronderzoekers, onder wie Rembertus Dodonaeus, Bernardus Paludanus en 
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Herman Boerhaave, en editeerde mede het Itinerario van Jan Huygen van Linschoten. Ook 
gaf hij een destijds baanbrekende facsimile uit van het door hem geïdentificeerde origi-
nele handschrift van het ‘herbarium van Pseudo-Apuleius’ uit 1481, wat hem bekendheid 
bezorgde bij bio-historici als Charles Singer en Agnes Arber. 

Hungers werk wordt gekenmerkt door een sterk biografische en historische aanpak: 
Hunger was een archiefrat en had een enorme kennis van talen, paleografie en de cul-
tuurgeschiedenis van de Renaissance. Hij schreef het liefst over het leven en werk van de 
vaderlandse helden van de wetenschap, een vrij typische aanpak voor die tijd, zoals onder 
anderen Van Berkel heeft betoogd.1

Mijn eerste kennismaking met het werk van Hunger was in 2005, toen ik als promo-
vendus begon in het Clusiusproject van de Universiteit Leiden. Niet alleen werd Hungers 
vuistdikke, tweedelige monografie over Clusius de bijbel van ons project, we maakten ook 
dankbaar gebruik van zijn onderzoeksarchief in de Universiteitsbibliotheek Leiden, met 
vele transcripties van brieven en materiaal voor een derde deel van de Clusiusbiografie. 
Die dankbaarheid kreeg echter een nare bijsmaak, toen steeds weer werd benadrukt dat de 
man ‘fout was in de oorlog’. Wat dat precies inhield was niet duidelijk, maar het was genoeg 
om voorzichtig met onze lof om te springen. De biograaf van de vaderlandse helden van 
de plantkunde was schijnbaar verworden tot wat in zijn tijd als ‘anti-vaderlander’ werd 
bestempeld… 

Hunger werd in 1874 in Amsterdam geboren als zoon van een tabakshandelaar. Na 
een studie en promotie in de botanie in Leiden en diverse onderzoeksfuncties in Jena 
en Brussel, werd hij in 1899 naar Indië beroepen. Met zijn kersverse echtgenote ver-
trok hij naar Java, ‘belast met het onderzoek van levensvoorwaarden, bouw en ziekten 
der tropische cultuurgewassen bij ‘s Lands Plantentuin te Buitenzorg’.2 Met een kleine 
onderbreking van een jaar, verbleef Hunger daar tot 1911, waarvan de laatste vijf jaar als 
directeur van het Algemeen Proefstation. Misschien werd daar Hungers interesse in de 
geschiedenis van de plantkunde en tuinbouw gewekt. Naast vele artikelen over de ver-
betering van tropische cultuurgewassen, schreef hij er ook een omvangrijk werk over de 
geschiedenis en cultuur van de kokospalm. Ook begon hij hier een biografische studie 
naar zijn illustere voorganger, de Pruisisch-Nederlandse natuuronderzoeker en reiziger 
Franz Wilhelm Junghuhn.

Eenmaal terug in Nederland bouwde Hunger een stevige reputatie op in de geschiede-
nis van de geneeskunde en de botanie, eerst vanuit Amsterdam en later vanuit zijn huis, de 
Clusiushoeve in Voorschoten. Tussen 1917 en 1923 was hij privaatdocent in de geschiedenis 
van de biologie aan de Universiteit Leiden. In zijn openingscollege besteedde hij aandacht 
aan planten in de oude Egyptische cultuur en ook zijn latere colleges gingen over de natuur-
kennis van de oude Syriërs of Babyloniërs.3 In de winter van 1932–1933 was hij eveneens lid 
van de Historische Groep, een groep docenten onder leiding van Johan Huizinga die aan de 
Universiteit Leiden onderwijs over wetenschap en wereldbeeld rond 1700 verzorgde. Deze 
onderwerpen, en zijn publicaties over Renaissancebotanie, laten zien dat Hunger – in de 

1 K. van Berkel, ‘Natuurwetenschap en cultureel nationalisme in negentiende-eeuws Nederland’ in: Idem, Citaten 
uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis (Amsterdam 1998) 221–239. Zie ook: 
B. Theunissen & R.P.W. Visser, ‘History of Biology in the Netherlands. A historical sketch’, Tractrix 2 (1990) 
141–157.

2 De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad (4 september 1899) (dag).
3 Universitaire Bibliotheek Leiden, BPL 2596 Hunger, nr. 27 (aantekeningen colleges).
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lijn van het negentiende-eeuwse cultureel nationalisme en het gedachtegoed van Huizinga 
– een brede cultuurhistorische interesse had, en de geschiedenis van de natuurwetenschap 
als een vorm van beschavingsgeschiedenis beschouwde. 

Vanuit diezelfde overtuiging was Hunger ook betrokken bij de actieve wetenschapshis-
torische gemeenschap in Leiden tijdens het Interbellum. Sinds 1917 was hij als regelmatig 
spreker en bestuurslid actief in de piepjonge Vereeniging voor de Geschiedenis der Genees-, 
Natuur-, en Wiskunde (het latere Genootschap Gewina). In 1936 werd hij, op 62-jarige leef-
tijd, benoemd tot directeur van het Instituut voor de Geschiedenis der Genees-, Natuur-, en 
Wiskunde in Leiden, dat in feite de bibliotheek en onderzoeksverzameling van het Genoot-
schap vormde. Als bestuurslid en directeur organiseerde hij tal van herdenkingsactiviteiten 
rondom belangrijke figuren uit de Leidse wetenschapsgeschiedenis, zoals in 1926 over Clu-
sius en in 1938 over Boerhaave. 

Hunger combineerde een destijds typische elitaire interesse voor de helden van de vader-
landse wetenschap met een opvallende belangstelling voor het materieel erfgoed van de 
wetenschap. Zo was hij als adviseur betrokken bij de oprichting van het Nederlands Histo-
risch Natuurwetenschappelijk Museum (het latere Museum Boerhaave) in Leiden in 1928. 
Zelf stelde hij meerdere exposities over de geschiedenis van de botanie samen, waarvoor 
deze bibliofiel zijn eigen kostbare verzameling botanische boeken graag uitleende. Met 

Bijeenkomst van de Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde in het Wijnhuis te Zutphen 
in juni 1925. Hunger (tweede rij, tweede van links) hield hier een lezing over Indonesische volksgeneeskunde. 
(Foto Museum Boerhaave, Leiden)
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name zijn collectie botanische incunabelen was wereldvermaard. Toen ze in 1951 en 1952 
geveild werd, stonden buitenlandse verzamelaars in de rij.4

Hungers ontembare werklust is misschien ook wel de bron van zijn blikvernauwing tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Tot in 1943 onderhield hij bijvoorbeeld nauwe contacten met zijn 
collega’s in Duitsland en Oostenrijk. Hij was in die tijd druk bezig met de voorbereiding van 
het derde deel van zijn Clusius-biografie, waarin hij aandacht wilde besteden aan de vrou-
wen in het netwerk van de botanicus. Voor de 25 botanische brieven in Weens dialect van 
een adellijke dame zocht hij hulp bij Robert Teichl, de ‘Generalstaatsbibliothekar’ en plaats-
vervangend directeur van de Nationalbibliothek in Wenen. Teichl verwees naar zijn collega 
Albert Massiczek, een jonge historicus en onderofficier die vanwege het verlies van een oog 
in de blindendienst van de bibliotheek werkzaam was. Tegen betaling bezorgde deze Mas-
siczek een compleet geannoteerde transcriptie en hertaling in modern Duits van de moeilijk 
leesbare brieven. Zowel Teichl als Massiczek zijn na de oorlog vanwege hun lidmaatschap van 
de NSDAP uit hun functie ontheven.5

Deze contacten met Duitse collega’s waren niet openbaar en misschien ook niet zo 
uitzonderlijk in de wetenschappelijke gemeenschap aan het begin van de oorlog. Andere 
bedenkelijke acties van Hunger trokken echter wel degelijk de aandacht. In 1941 veroor-
zaakte zijn deelname aan een Paracelsusherdenking in Salzburg grote opschudding binnen 
het Genootschap. Officieel zou Hunger daar staan namens het Genootschap en het Instituut, 
maar ook namens het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
Slechts één dag voor zijn vertrek naar Salzburg lichtte hij het bestuur van Gewina hierover 
in, met het argument dat weigeren opgevat zou worden als een belediging door de bezet-
ter (van wiens subsidie het Instituut deels afhankelijk was). Hoewel het bestuur hiermee 
instemde, werd later met ontstentenis vernomen dat er vanaf het Paracelsuscongres een 
telegram aan de Führer was gestuurd.6 

Direct na de oorlog ontspon zich een strijd binnen het bestuur van Gewina over ver-
meende ‘pro-Duitse of anti-vaderlandse’ leden. Johann Theunisz, iemand met wie Hunger 
nauw had samengewerkt in hun beider onderzoek naar Clusius en Paludanus, bleek NSB-er 
geweest te zijn en werd als lid geroyeerd. Moeilijker lag ‘de zaak Hunger’, zoals het in brieven 
tussen bestuursleden ging heten. Hunger had blijkbaar een ‘olifantshuid’ en bleef, ondanks 
de aantijgingen over zijn ‘pro-duitsheid’ en het ‘snoepreisje’ naar Salzburg, gewoon op 
bijeenkomsten van het Genootschap verschijnen. Kritiek over zijn functioneren als Insti-
tuutsdirecteur – hij zou geweigerd hebben een catalogus van de verzameling op te stellen 
– legde hij naast zich neer. Hungers ontslag als directeur werd uiteindelijk versneld doordat 
het Academisch Ziekenhuis in 1946 zijn gastheerschap voor het Instituut opzegde, waar-
schijnlijk vanwege de dubieuze contacten van Hunger met de president-curator van de 
Universiteit, de Duits-gezinde burgermeester van Leiden en N.S.B.-lid van het eerste uur 

4 M. Hertzberger, Early herbals from the library of Dr F.W.T. Hunger, Voorschoten: to be sold by auction Nov. 7, 1951 
(Amsterdam 1951); Idem, Herbals: early books on botany, history of science etc. from the library of the late Dr F.W.T. 
Hunger: to be sold by auction Nov. 4, 1952 (Amsterdam 1952).

5 Over Teichl werd bijvoorbeeld bekend dat hij geconfisqueerd Joods boekbezit doorverkocht aan bibliotheken. 
Massiczek werd later een redelijk bekend figuur in Wenen, die het berouw over zijn Nazi-verleden publiekelijk 
beleed in boeken en artikelen.

6 Leidsch dagblad (18 september 1941) (dag); Noord-Hollands archief Haarlem, Archief Genootschap voor 
Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (GeWiNa) te Utrecht, 1913–1996, 
inv. nr. 6: Vergaderingen 1940–1946.
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Raimond N. de Ruijter van Steveninck. De overheveling van het Instituut naar de collectie 
van (het latere) Museum Boerhaave en de verdwijning van Hunger als lid, gebeurde in alle 
stilte.7

Desalniettemin is Hungers werk vanwege de grote historische betrouwbaarheid nog 
steeds van grote waarde voor het huidige onderzoek naar de geschiedenis van de natuurlijke 
historie. Zijn onvoltooide biografieën van de Vlaamse arts-botanicus Rembertus Dodo-
naeus en de Pruisisch-Nederlandse natuuronderzoeker Franz Wilhelm Junghuhn in het 
Nationaal Archief, en die van de humanistische arts Boudewijn Ronsse in de Universiteits-
bibliotheek Leiden, zouden als grondstof kunnen dienen voor verder onderzoek naar deze 
personen.

Hungers kernpublicaties:
— Cocos nucifera. Handboek voor de kennis van den cocos-palm in Nederlandsch-Indië, zijne geschiedenis, 

beschrijving, cultuur en producten (2e dr., Amsterdam 1920).
— Charles de l’Escluse (Carolus Clusius). Nederlandsch kruidkundige, 1526–1609 (2 dln.; Den Haag 1927–1942).
— Met C.P. Burger (ed.), Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579–1592. Deel 3 (Den 

Haag 1934).
— The herbal of Pseudo-Apuleius from the Ninth-century Manuscript in the Abbey of Monte-Cassino (Codex 

Casiniensis 97) together with the First Printed Edition of Joh. Phil. de Lignamine (editio Princeps Romae 1481) 
both in facsimile (Leiden 1935).

— En vele artikelen, met name in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Janus.

Archieven (selectie)
Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 2596 Hunger (Papieren en correspondentie van F.W.T. Hunger betreffende 

botanica, Clusius, Paludanus etc.).
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 127 F.W.T. Hunger, 1907–1924 (papieren over zijn onderzoek en verblijf in 

Batavia, ontwerp biografieën Junghuhn en Dodonaeus).
Noord-Hollands archief Haarlem: Archief Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuur-

wetenschappen en Techniek (GeWiNa) te Utrecht, 1913–1996 (deelname aan vergaderingen; discussie over 
‘de zaak Hunger’ na de oorlog).

Geraadpleegde literatuur
Historische krantendatabase Koninklijke Bibliotheek: http://kranten.kb.nl/ 
D. Burger (ed.), Overzicht van de eerste 25 jaren (1913–1938) van de Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, 

Natuur-, en Wiskunde, sinds 1928: Genootschap voor Geschiedenis der Genees-, Natuur-, en Wiskunde gevestigd 
te Leiden (Amsterdam 1938).

— Gedenkboekje bij het 35-jarig bestaan van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en 
Natuurwetenschappen te Leiden (Amsterdam 1948).

W. Otterspeer, ‘Begin en context van het Museum Boerhaave’ in: 75 jaar Museum Boerhaave (Leiden 2006).
Th.J. Stomps, ‘F, W. T. Hunger (1874–1952)’, Berichten der Deutschen botanischen Gesellschaft 48/1 (1955).
B. Theunissen & R.P.W. Visser, ‘History of Biology in the Netherlands. A historical sketch’, Tractrix 2 (1990) 141–157.
J.A. Volgraff, ‘Friedrich Wilhelm Tobias Hunger’, Archives internationales d’histoire des sciences 31 (1952) 361–362.

7 Ibidem. Dit verklaart meen ik ook waarom zijn kostbare botanische boekenverzameling geveild is, en niet 
(deels) geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Leiden of het mede door hem gestichte Museum Boerhaave.
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Martinus Antonie van Andel (1878–1941) en 
de volksgeneeskunde: ‘Lost in Translation’?

STEPHEN SNELDERS*

Het werk van de Gorinchemse huisarts en historicus Martinus Antonie van Andel (1878–1941) 
is nog steeds verplichte literatuur – voor iedereen die een bredere blik heeft op de geschiede-
nis van de geneeskunde in Nederland dan de ontwikkeling van de academische wetenschap 
en haar successen en mislukkelingen. Van Andel was een van de drijvende krachten achter de 
in 1913 opgerichte Vereeniging (later Genootschap) voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- 
en Wiskunde.1 Maar zijn belang voor de hedendaagse medisch-historicus ligt in de eerste 
plaats op een ander gebied. Meer dan een eeuw geleden was Van Andel een pionier op het 
gebied van onderzoek naar wat hij noemde ‘volksgeneeskunde’. Daarin toonde hij een open-
heid van geest en een zin voor empirische waarneming die vaak verrassend aandoet voor een 
academisch gevormde arts. In de verzameling, ordening en interpretatie van zijn gegevens 
toonde hij zich echter evenzeer die academisch gevormde arts als de historicus. 

Van Andel was een product van de medisch-historische school van Peypers en Van Leer-
sum. Hendrik Peypers (1852–1904) zou de eerste Nederlandse hoogleraar in de geschiedenis 
van de geneeskunde hebben moeten worden, maar dat werd verhinderd door zijn vroege 
dood. De inleiding tot zijn studie over de geschiedenis van syfilis uit 1895 was een program-
matische verklaring van het belang van de geschiedenis der geneeskunde, ook en juist in 
het medisch onderwijs. Niet alleen was kennis van de historia medicinae voor Peypers van 
belang voor de algemene vorming van de arts, als ‘beschavingsarbeid’, en om ‘bekrompen 
opvattingen’ tegen te gaan. Die kennis was ook van praktisch belang. Therapieën kwamen 
vaak weer terug in de geneeskunde, en bij epidemiologische en geografisch-pathologische 
studies was kennis van de geschiedenis eveneens van belang. ‘De beoefening der historie 
toch is wel instaat de phantasie te prikkelen, de vaak in de wetenschap geminachte phan-
tasie, het zoo onmisbare ingrediënt voor de gewichtigste ontdekkingen’.2 Zoals de artsen 

* Julius Center, UMC Utrecht. E-mail: s.a.m.snelders@umcutrecht.nl.
1 D. Burger, Gedenkboekje bij het 35-jarig bestaan van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde 

en Natuurwetenschappen (Amsterdam 1948) 3; A.M. Luyendijk-Elshout, ‘Martinus Antonie van Andel’, Biogra-
fisch Woordenboek van Nederland I (’s-Gravenhage 1979) 12–13.

2 H.F.A. Peypers, Lues medii aevi. Historisch-polemische bijdrage tot de geschiedenis der syphilis (Amsterdam 1895) 
xiii.
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in de Nederlandse kolonies overzee, die daar arriveerden zonder veel praktische of theo-
retische kennis van tropische ziekten, er goed aan zouden doen om de Indische ziekten en 
geneeswijzen te bestuderen, zo pleitte Peypers ook voor historische studie van de volksge-
neeskunde. Veel van onze belangrijkste geneesmiddelen waren volgens hem immers door 
toevallige observatie in die volksgeneeskunde (dus als historische therapie) ontstaan.3 Met 
deze denkbeelden stond Peypers in een traditie in de Nederlandse geneeskunde die eeuwen 
terug ging. Van Andel zelf zou in een in 1937 gepubliceerde selectie uit het werk van de 
zeventiende-eeuwse arts Willem Piso diens passage opnemen over het belang de Brazili-
aanse indianen te bestuderen, die ‘zeer vele edele en geheime, onbekende geneesmiddelen 
en tegengiften aan hun nakomelingen hebben overgeleverd’.4

Volksgeneeskunde, zowel van het eigen volk als van andere, exotische volkeren, moest 
bestudeerd worden, maar zij was volgens Peypers als een ‘ruwe moeder’, die door haar 
beschaafde zoon, de schoolgeneeskunde, met minachting werd bekeken.5 Van Andel zou 
deze woorden ter harte nemen. Maar de paradox die zijn werk kenmerkte is al bij Peypers 
(en zelfs al bij Piso) te bespeuren. De volksgeneeskunde moest volgens hen serieus genomen 
worden vanwege haar talrijke empirische therapeutische vondsten. Historisch-empirische 
studie was daarom aangewezen. Maar er is geen sprake van dat die volksgeneeskunde als 

3 Peypers, Lues (n. 2) i–xxi.
4 M.A. van Andel, ‘Inleiding’, in: G. Piso, ‘Capita nonnulla’, Opuscula Selecta Neerlandicorum de Arte Medica 14 

(1937) xxii.
5 Peypers, Lues (n. 2) x.

Martinus Antonie van Andel (1878–1941)
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een gelijkwaardige tegenhanger van de academische geneeskunde werd gezien, dat de con-
cepten, ideeën en percepties achter verschillende vormen van geneeskunde als een valide 
wijze van kennisverwerving worden beschouwd. Zoals Van Andel Piso vertaalde, het was 
aan de wetenschappelijk gevormde arts om het kaf van het koren te scheiden.6 Het ‘begrij-
pen’ bleef daarmee een los ‘vertalen’, waarbij de lezer zich af zou kunnen en moeten vragen 
wat er verloren is gegaan in die vertaling.

Na afronding van zijn studie geneeskunde in 1905 werd Van Andel huisarts in zijn 
geboorteplaats Gorinchem. Daarnaast begon hij een promotieonderzoek naar de volksge-
neeskunde dat een praktische uitwerking was van de door Peypers verwoorde ideeën. Van 
Andels promotor was Evert van Leersum (1862–1938), die de stoel had gekregen die eigenlijk 
voor Peypers was bedoeld. In 1904 werd Van Leersum in Leiden hoogleraar in de farmaco-
logie, farmacognosie en de geschiedenis der geneeskunde. In zijn oratie betreurde ook hij 
dat de arts van zijn tijd geen enkele belangstelling voor of kennis van de geschiedenis van 
zijn vak had, ja meende dat de geneeskunde in het midden van de negentiende eeuw ont-
staan was. Naast een utilitair belang, zoals in de kennis van geneesmiddelen waarvan vele 
in vroeger tijden op empirische wijze gevonden waren, benadrukte Van Leersum het belang 
van de historia medicinae voor het geneeskundig onderwijs. Dat onderwijs was immers 
volgens hem vervallen tot een ‘speciaal onderricht, in vak-onderwijs’: een beroepsopleiding 
zouden wij zeggen. Zonder algemene ontwikkeling, waaraan de geschiedenis een essentiële 
bijdrage te leveren had, was de geneesheer niet opgewassen tegen de eisen van zijn vak. ‘Het 
is [immers] geen redeloos vee, voor welks lichamelijk welzijn de geneeskundige te waken 
heeft’. De geneesheer had mensenkennis nodig, zoals de ouden al goed wisten, en om het 
tegenwoordige leven te leren kennen moest men bij het verleden in de leer gaan.7 Ook bij 
Van Leersum zien we de paradox van enerzijds achting en interesse voor de empirische 
waarnemingen en de therapieën van de voorouders, en anderzijds een onuitgesproken maar 
duidelijk aanwezig geloof in de waarheid van het eigen conceptuele denkraam. Dit citaat 
was tekenend, ook voor het werk van zijn leerling Van Andel: ‘Tot welke merkwaardige 
vondsten het instinct van den natuurmensch leiden kan, bewijst wel […] de Siljoek-neger, 
die in de hem omringende flora juist die plantensoort heeft weten op te sporen, welke zich, 
in tegenstelling met hetgeen wij gewoon zijn waar te nemen, door een bizonder hoog natri-
umgehalte kenmerkt’.8

Vanuit de beschouwingen van Peypers en Van Leersum is het niet verrassend te zien 
dat de man die hun programma in de praktijk ging brengen, Van Andel, in onze ogen 
geschiedenis met culturele antropologie lijkt te vermengen. In 1909 promoveerde hij in 
Leiden op ‘Volksgeneeskunst in Nederland’, een onderzoek dat de basis zou vormen voor 
tal van andere publicaties in de daaropvolgende decennia en ook al de opmaat vormde 
voor het in 1928 verschenen verzamelwerk Klassieke wondermiddelen.9 Voor zijn dissertatie 
gebruikte Van Andel drie soorten bronnen: ‘persoonlijk uit den mond van het volk verno-
men feiten’; schriftelijke mededelingen uit geheel Nederland, met name uit een circulaire 

6 Van Andel, ‘Inleiding’ (n. 4) xxii. Vgl. Stephen Snelders, Vrijbuiters van de heelkunde. Op zoek naar medische ken-
nis in de tropen 1600–1800 (Amsterdam 2012) 18–19, 75.

7 E.C. van Leersum, De arts en de geschiedenis zijner wetenschap (Leiden 1904) m.n. 30–32.
8 Ibidem 18.
9 Voor een bibliografie van Van Andels werk, zie: D. Schoute, ‘Martinus Antonie van Andel’, Jaarboek van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1941–1942 (1942) 38–45. Zie ook: M.A. van Andel, Klassieke wonder-
middelen (Gorinchem 1928).
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die hij zond naar schoolhoofden en waarop hij 200 antwoorden kreeg; en een studie van 
de gepubliceerde literatuur.10 Volksgeneeskunde definieerde Van Andel als ‘alles wat het 
volk, steunende op mondelinge of schriftelijke overlevering, op eigen initiatief en op eigen 
verantwoording aanwendt, om ziekten of verwondingen te genezen, dus zonder daarbij 
medische hulp of medische voorlichting in te roepen’.11 Het resultaat was een bonte en 
uitgebreide verzameling therapieën van een volksgeneeskunst die in Van Andels tijd, toen 
medische voorzieningen minder wijdverbreid waren dan tegenwoordig, nog springlevend 
was. Van Andel benadrukte dat het verschil tussen volks- en schoolgeneeskunde in vroeger 
tijden veel geringer was. Daarbij probeerde hij die volksgeneeskunde wel weer af te bake-
nen van ‘magische’ voorstellingen, zoals het geloof in heksen en weerwolven. Maar het 
verschil is niet altijd duidelijk, omdat Van Andel wel middeltjes tot de volksgeneeskunde 
rekende die duidelijk van magische en religieuze aard zijn, zoals het dragen van amuletten 
en het aanroepen van heiligen. Van Andels classificatie, waarin hij de therapie ordende 
naar 44 aandoeningen volgens de classificatie van de schoolgeneeskunde, bevordert ons 
inzicht in de praktische kant van de volksgeneeskunde, maar helpt minder om die concep-
tueel te begrijpen.12

Dit doet niets af aan Van Andels verdiensten. Zijn aandacht voor de praktijk deed hem tot 
afgewogen en historiserende oordelen komen, zoals ook later in zijn artikelen over gezond-
heidsbeleid in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden, en in zijn geschiedenis van 
Nederlandse chirurgijns. Werken die mede daarom voor de moderne medisch-historicus 
nog van belang zijn.13

10 Martinus Antonie van Andel, ‘Volksgeneeskunst in Nederland’ (diss. Leiden 1909) 8–14.
11 Ibidem 8.
12 Vgl. Stephen Snelders en Frans J. Meijman, De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe (Amsterdam 2009) 

78–109.
13 Bijvoorbeeld: M.A. van Andel, ‘Public hygiene in a medieval Dutch town’, Janus 18 (1913) 626–638; Idem, 

‘Plague regulations in the Netherlands’, Janus 21 (1916) 410–444; Idem, Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en 
kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400–1800) (Amsterdam 1941).
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Cornelis de Waard (1879–1963):  
een onvermoeibaar bronnenonderzoeker

HUIB ZUIDERVAART*

Cornelis de Waard (1879–1963) aan het begin en midden in zijn carrière

‘De Waard? Van hem kwam ik in Londen in de archieven nog regelmatig sporen tegen. Als hij dat relevant 
vond, maakte hij vaak met potlood aantekeningen op een omslag’. 

(Albert Van Helden tegen de auteur, voorjaar 2013)

In 1988 verscheen het achttiende en laatste deel van de Correspondance du P. Marin Mer-
senne, een seriewerk dat door de Franse wetenschapshistoricus Bernard Rochot al eerder 
was gekenmerkt als ‘certain un travail gigantesque’.1 Het ging hier om de afronding van de 

* Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), Den Haag. E-mail: huib.zuidervaart@huygens.
knaw.nl.

1 Bernard Rochot, ‘Cornelis De Waard. 1879–1963’, Revue d’histoire des sciences et de leurs applications 16:3 (1963) 253–256. 
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uitgave van een briefwisseling die van groot belang is voor de kennis van de zogenaamde 
‘Republiek der Letteren’ van de vroege zeventiende eeuw.2 Ondanks het feit dat Cornelis 
de Waard al in 1963 op hoge leeftijd was overleden, verscheen dit laatste deel nog steeds – 
mede – op zijn naam, waarmee De Waard bij mijn weten een van de schaarse wetenschaps-
historici is, van wie er tot ver na zijn dood nog nieuw werk is uitgebracht. 

Het tekent zowel de passie als de werkkracht van deze Vlissingse HBS-leraar dat hij gedu-
rende zijn werkzame leven vrijwel al zijn vrije tijd aan het blootleggen van belangwekkend 
wetenschapshistorisch bronnenmateriaal heeft gewijd. Qua achtergrond was De Waard daar-
toe perfect toegerust. Zijn vader was een voormalige beroepsmilitair, die aan het eind van de 
negentiende eeuw in Middelburg door de historicus Robert Fruin tot archivaris was opge-
leid. Vader De Waard zou het provinciaal archief aldaar tot 1921 dienen, waarbij deze ‘stille 
en bescheiden werker’ een reputatie opbouwde als een voorbeeldige, uiterst precieze inven-
tarisator. De door De Waard Sr. verzorgde inventarissen werden als model aan anderen ten 
voorbeeld gehouden.3 Zijn gelijknamige zoon moet daarvan het nodige hebben meegekregen. 
Hij bezocht in Middelburg de lagere school en het Gymnasium.4 In 1898 ging hij wis- en 
natuurkunde studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 1903 deed De 
Waard kandidaatsexamen, waarna hij een betrekking aanvaarde als docent aan de HBS in Den 
Haag. Na zijn doctoraal examen in 1913 verruilde hij deze plek voor Winschoten, om een jaar 
later naar zijn geliefde Walcheren terug te keren, dit keer als docent wis- en natuurkunde op 
de Rijks-HBS in Vlissingen.5 Daar zou hij zijn hele verdere leven blijven wonen. Weer een jaar 
later trouwde hij met Helena Christina Schwarz (1889–1980), die hij vermoedelijk tijdens zijn 
Amsterdamse studietijd had leren kennen. Het echtpaar zou twee kinderen krijgen. 

In 1905, nog tijdens zijn studie, deed De Waard in de Provinciale Bibliotheek van Zeeland 
een ontdekking die een groot deel van zijn leven zou bepalen. Een handschrift dat in 1878 
door de bibliotheek op een veiling was gekocht, enkel omdat het van een geboren Zeeuw 
was, bleek de aantekeningen te bevatten van de in Middelburg geboren natuurfilosoof Isaac 
Beeckman (1588–1637). Deze notities en dagboekaantekeningen uit de periode 1604–1634 
bevatte een schat aan informatie die van groot belang bleek te zijn voor de geschiedenis van 
de natuurwetenschappen. Het manuscript bevatte oorspronkelijke ideeën over vrijwel alle 
natuurfilosofische onderwerpen die in de vroege zeventiende eeuw werden bediscussieerd, 
en stond vol met aantekeningen uit gesprekken en brieven gewisseld met tal van voor-
aanstaande Europese geleerden. Dit ‘Journaal’ zou De Waard op het spoor zetten van de 
wetenschaps geschiedenis, daartoe stellig gestimuleerd door zijn Amsterdamse leermeester 
de wiskundige Diederik Johannes Korteweg, die op dat moment meewerkte aan de uitgave 
van Huygens’ Oeûvres Complètes.6 Omdat Beeckman in de jaren vóór 1620 intensief con-
tact met René Descartes bleek te hebben gehad, bracht Korteweg de Franse editeurs van 

2 Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux minime: publiée et annotée par Cornelis de Waard; avec la collabo-
ration de Armand Beaulieu; édition entreprise sur l’initiative de madame Paul Tannery et continuée par le C.N.R.S, 
Editions du Centre national de la recherche scientifique, 18 vols. (Paris 1932–1988). 

3 L. Lasonder, ‘C. de Waard †’, overdruk uit de Middelburgsche Courant 15 maart 1927. 
4 Gegevens in deze impressie zijn gebaseerd op het lemma ‘Cornelis de Waard (1879–1963)’ door H.A.M. Snelders, 

in het Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (1985) 608 en op brieven en aantekeningen, onder meer van Pico 
J. van der Feen, in een beknopt dossier ‘De Waard jr.’ in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. 

5 Vgl. A.M. van Loo-Ditmar, ‘Cornelis de Waard: leraar aan de Hogere Burgerschool’, Den Spiegel. Tijdschrift van 
de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen 13:3 (1995) 21–22. 

6 Korteweg editeerde tussen 1908 en 1925 vijf delen van Huygens’ Oeûvres Complètes. 
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Descartes’ verzamelde correspondentie direct op de hoogte van De Waards vondst. Nog 
datzelfde jaar publiceerde De Waard in het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn eerste bijdrage 
over ‘Een correspondentie van Descartes uit de jaren 1618 en 1619’. 

Gestimuleerd door wat hij in Beeckmans handschrift aantrof, schreef De Waard in 1906 
een grondige studie over De Uitvinding der Verrekijkers. Dit thema bevatte een sterk Zeeuwse 
component, omdat de Franse geleerde Pierre Borel in 1656 twee Middelburgse brillenslijpers, 
te weten Zacharias Janssen en Hans Lipperhey, had aangewezen als de eerste uitvinders van in 
elk geval de verrekijker en mogelijk ook van de microscoop. De vermeende prioriteitenstrijd 
tussen deze twee Middelburgse bijna-buren had in de negentiende eeuw heel wat pennen in 
beweging gebracht, waaronder die van Hendrik Japikse: jaren lang De Waards natuurkunde-
docent aan het Middelburgse Gymnasium.7 Japikse’s passie voor het onderwerp zal wellicht 
bij De Waard een snaar hebben geraakt. In elk geval bevatte Beeckmans ‘Journaal’ over de ont-
staansgeschiedenis van de verrekijker nieuwe informatie, en daarbij stellig gesteund door zijn 
vader, de archivaris, ondernam De Waard jr. daarop in de Zeeuwse archieven een speurtocht 
naar elk brokje informatie dat hij over deze twee Middelburgse ambachtslieden kon vinden. 

Hoewel De Waards voornaamste conclusies ruim een eeuw later geen stand meer kunnen 
houden, was dit boek een zeer degelijk werkstuk waarin hij alle toen beschikbare primaire 
bronnen bij elkaar bracht en de betekenis ervan probeerde te duiden. Met het boek werd 
ook zijn onderzoeksagenda voor de komende decennia gezet. Het boek was bovendien teke-
nend voor de precisie waarmee De Waard gedurende heel zijn leven primaire bronnen te 
lijf ging. Dankzij die werkwijze zijn de meeste van De Waards bijdragen aan het Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek uit de jaren 1911–1917 nog steeds bijzonder bruikbaar. 
De Waard schatte zijn lezers trouwens erg hoog in. Zijn De Uitvinding der Verrekijkers is 
een boek waarin de jeugdige De Waard bij zijn lezers op zijn minst passieve kennis veron-
derstelde van het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Latijn en Grieks. Elk citaat werd in de 
grondtaal weergegeven zonder poging tot vertaling. De Waard gaf het boek dan ook niet 
voor niets de volgende ondertitel mee: Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. 

In de volgende decennia werkte De Waard stug door aan een transcriptie van Beeckmans 
‘Journaal’. Tot de voorgenomen uitgave wilde het maar niet komen, maar dankzij een plei-
dooi van E.J. Dijksterhuis in het tijdschrift De Gids, ter gelegenheid van Beeckmans 300-ste 
sterfdag in 1937, kon daarmee toch een begin worden gemaakt. Het eerste deel verscheen 
in 1939 en ondanks de bijna-vernietiging van Beeckmans handschrift in mei 1940 kon de 
uitgave in 1953 met een vierde deel worden voltooid.8

Al ruimschoots vóór die tijd was De Waard een ervaren editeur geworden. Nagenoeg 
iedere schoolvakantie bracht hij door in archieven in binnen- en buitenland. De daar gedane 
vondsten hadden De Waard inmiddels een reputatie van grondig onderzoeker opgeleverd. 
Zijn vondst van tot dan toe onbekende brieven van de wiskundige Pierre de Fermat (1601–
1665) had in 1922 al geleid tot een supplementdeel op Fermats Oeuvres. In 1932 was verder 
het eerste deel verschenen van de Correspondance du P. Marin Mersenne, Religieux Minime, 
waarvoor het initiatief was genomen door de weduwe van de al in 1904 overleden Franse 
tabaksproducent en wiskundige Paul Tannery. Deze had voor zijn dood aan Mersenne’s 

7 H. Japikse, Het aandeel van Zacharias Janse in de uitvinding der verrekijkers (Middelburg 1890). 
8 Zie over deze editie nader het proefschrift van Klaas van Berkel, Isaac Beeckman (1588–1637) en de mechanisering 

van het wereldbeeld (Utrecht 1983), recentelijk sterk bewerkt in het Engels uitgegeven als idem, Isaac Beeckman 
on Matter and Motion. Mechanical Philosophy in the Making (Baltimore 2013). 
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brieven gewerkt, en zijn weduwe (die hem tot 1945 zou overleven) heeft veel moeite gedaan 
om de intellectuele erfenis van haar man gepubliceerd te krijgen. In feite werd Mersenne’s 
correspondentie nagenoeg in zijn geheel door De Waard geëditeerd en geannoteerd. Naast 
de ontsluiting van bronnen publiceerde De Waard ook andere studies. Lezenswaardig is 
nog altijd zijn Expérience barométriques, ses antécédents et ses explications uit 1936, door 
Dijksterhuis gekenschetst als ‘een zeer uitvoerig overzicht van de bonte verscheidenheid 
van opvattingen, die elkander in den loop der tijden over de fundamenteele kwesties van 
plenum en vacuüm en wat daarmede samenhangt, hebben afgewisseld’.9 Met dit boek was 
De Waard in staat om zelfs de grondige Dijksterhuis te verbazen, zoals mag blijken uit de 
volgende opmerking waaruit een duidelijke bewondering spreekt: 

Dat [alles] vereischt een diepgaande kennis van de omvangrijke hiervoor benoodigde literatuur, die 
zoowel op physisch en medisch als op philosophisch terrein te zoeken is. leder, die met het Oeuvre 
van den schrijver eenigszins vertrouwd is, zal weten, hoe ver zijn beheersching daarvan gaat; toch 
zal men, dit werk lezend, telkens weer verstomd staan over de ongeloofelijke verscheidenheid van 
meerendeels zeer moeilijk op te sporen geschriften, die hij voor zijn doel heeft moeten bestudeeren.10

Cornelis de Waard overleed op 6 mei 1963 na een lang werkzaam leven. De laatste vijf jaar 
was hij door ziekte verhinderd geweest om aan zijn geliefde Mersenne-correspondentie te 
werken; dat werd nu door anderen afgemaakt. Op zijn 80-ste verjaardag was hij nog gehul-
digd en was hij koninklijk onderscheiden. Namens de Nederlandse wetenschapshistorici 
was Reyer Hooykaas er speciaal voor naar Vlissingen gereisd.11 De Waard liet zich deze aan-
dacht maar wat aanleunen. In Zeeland leek hij zich niet zo gewaardeerd te voelen. Zijn 
verhouding tot de Provinciale Bibliotheek van Zeeland (waar zijn carrière ooit begon met 
de ontdekking van Beeckmans manuscript) was in elk geval ambivalent, getuige de opmer-
king van zijn weduwe in een kattebel bij de aanbieding van een nieuw verschenen deel 
van Mersenne’s correspondentie. Vijf jaar na de dood van haar man bood zij het boek aan 
‘ondanks de tegenzin van mijn man’, maar niettemin ‘omdat mijn man [uiteindelijk] ook 
veel te danken had aan de[ze] bibliotheek’.12

Bibliografie
B.A. van Proosdij, ‘Liste de travaux de Cornelis de Waard’, Janus. Revue internationales de l’histoire des sciences, de 
la Médicine, de la Pharmacie et de la Technique 47 (1958) 128–131.

   9 E.J. Dijksterhuis, boekbespreking, De Gids 100 (1936) 393–394.
10 Ibidem.
11 R. Hooykaas, ‘M. Cornelis de Waard octagénaire’, Janus. Revue internationales de l’histoire des sciences, de la 

Médicine, de la Pharmacie et de la Technique 47 (1958) 214, pl. VI. 
12 H.C. De Waard-Schwarz aan de bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, 20 februari 1968 (In 

dossier genoemd in noot 2).

*Persoonlijke noot
De Waard heb ik nooit gekend, maar als leraar natuurkunde, werkzaam op Walcheren tussen 1979 en 2000, die net 
als hij in schoolvakanties vaak met archiefstudies bezig was, heb ik zijn adem als het ware nog in mijn nek gevoeld; 
dit nog eens temeer waar ik in het kader de viering van 400 jaar telescopie (gevierd in 2008), samen met anderen, in 
De Waards voetsporen ben getreden. Daardoor heb ik zijn grondige werk van nabij leren kennen en bewonderen. 
Ik voel me dan ook zeker schatplichtig aan hem en eer hem graag met deze bijdrage aan het jubileumboek ‘100 
jaar Gewina’ (HJZ).
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George Sarton (1884–1956)

GEERT SOMSEN*

George Alfred Léon Sarton (Gent, 1884 – Cambridge, Massachusetts, 1956) is mogelijk de 
belangrijkste wetenschapshistoricus die de Lage Landen ooit heeft voortgebracht. Hij creëerde 
in veel opzichten het vakgebied en gaf het internationale uitstraling, mede omdat hij het groot-
ste deel van zijn loopbaan doorbracht in de Verenigde Staten. Hij richtte het toonaangevende 
tijdschrift Isis op en leidde dat gedurende veertig jaren. Hij stond aan de wieg van de History of 
Science Society. Hij startte Osiris, begon de cumulative bibliography en schreef een handvol boe-
ken waaronder het monumentale overzichtswerk Introduction to the History of Science (5 delen; 
1927–1948). Niet voor niets heet de belangrijkste oeuvreprijs in de wetenschapsgeschiedenis al 
jarenlang de ‘Sarton medal’.

Veel van de bestaande infrastructuur van het vak is aan Sarton te danken, maar inhou-
delijk is zijn werk nauwelijks met de tegenwoordige geschiedschrijving te vergelijken. De 
huidige aandacht voor contextualisering en wetenschappelijke praktijken was hem volko-
men vreemd. En ook de ideeënhistorische benadering, die het vak ten tijde van Dijksterhuis 
en Koyré kenmerkte, is van na zijn tijd; begrippen als wereldbeeld en wetenschappelijke 
revolutie komen bij Sarton niet voor. Zijn werk stond in een oudere, positivistische traditie. 
Wetenschap was de ontdekking van onvervreemdbare feiten, die juist niet gekleurd wer-
den door het perspectief van hun ontdekkers. Sarton sloot zich hierin volledig aan bij het 
gedachtegoed van Auguste Comte.

Hij gaf echter een bijzondere draai aan het positivisme doordat hij er vergaande histo-
rische consequenties aan verbond. Wetenschapsgeschiedenis was voor Sarton geen gewone 
geschiedenis, zomin als Bijbelse geschiedenis dat is voor de gelovige Christen. De reden 
daarvoor was dat wetenschap zich cruciaal van elke andere menselijke activiteit onder-
scheidde door haar cumulatieve karakter. Terwijl in de kunst de ene stroming de andere 
altijd verdrong, voegden wetenschappelijke ontdekkingen zich steeds bij het corpus van 
bestaande kennis. En waar de cultuur van de Babyloniërs reeds lang was verdwenen, gold 
hun wiskunde nog altijd. Alleen in de wetenschap was sprake van werkelijke vooruitgang en 
wetenschapsgeschiedenis kon dat laten zien. Tegelijk kon het vak tonen hoe wetenschappe-
lijke kennis mensen door de eeuwen heen verenigde, juist door het tijdloze karakter ervan.

* Universiteit Maastricht. E-mail: g.somsen@maastrichtuniversity.nl.
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Eenzelfde eenheid zag Sarton tussen de volkeren. Wetenschappelijke waarheid stoorde zich 
niet aan landsgrenzen en ontdekkingen van over de hele aarde droegen aan de universele 
kennis bij. Sartons blikveld was opmerkelijk ‘globaal’. In zijn werk besprak hij Chinese, Per-
zische en Ethiopische bijdragen te midden van die uit Griekenland, Italië en Duitsland. Hij 
moest niets hebben van het idee van wetenschap als een Europese uitvinding. Hiermee gaf 
hij het vak ook een uitgesproken pacifistische strekking. Wetenschapsgeschiedenis toonde 
de ontwikkeling van datgene wat de mensheid verbond, een terrein waarop geen sprake was 
van strijd tussen de naties maar van vrije uitwisseling en gezamenlijke inspanning. Weten-
schap was ‘la grande pacificatrice’, haar geschiedschrijving ‘une grande œuvre de progrès et 
de paix’.1 Terwijl gewone historici zich steeds concentreerden op politiek en oorlog, open-
baarde Sarton een ‘Secret History’: een onderliggend en veel belangrijker historisch proces 
van eendracht en vooruitgang.2

Sarton zou deze boodschap een leven lang blijven uitdragen, ondanks de beide wereld-
oorlogen en de gedwongen emigratie die hij als gevolg van de eerste ondervond. Hij was 
ontegenzeggelijk een idealist en bracht zijn verhaal met grote passie en aanstekelijk enthou-
siasme. Zijn programmatische artikelen en voordrachten wisten velen te begeesteren. Toch 
werd hij ook vaak als enigszins naïef gezien en het lukte hem met moeite om materiële 
steun voor zijn plannen te krijgen. De eerste jaren financierde hij zijn project met een erfe-
nis. Maar nadat die op was en hij naar de VS vertrok, moest hij elders voet aan de grond zien 
te krijgen. Dat lukte uiteindelijk, met een werkplek op Harvard en een onderzoeksbeurs van 
het Carnegie Institution, maar hij moest er jarenlang hard voor lobbyen.

Sarton begon zijn wetenschapshistorische onderneming (met Isis) in hetzelfde jaar 
dat Gewina werd opgericht. Maar met het ‘Genootschap voor Geschiedenis der Genees-, 
Natuur-, en Wiskunde’ heeft hij nooit veel te maken gehad. Hij vestigde zich twee jaar later 
al in de Verenigde Staten en zijn oriëntatie was in het algemeen internationaal. Toch heeft 
zijn geboorteland België een cruciale rol in zijn werk gespeeld – en wel op twee manieren.

1 George Sarton, ‘L’Histoire de la Science’, Isis 1 (1913) 43.
2 George Sarton, The Life of Science. Essays in the History of Civilization (New York 1948) 61–64.

De Sarton medaille van de Universiteit Gent
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Ten eerste was zijn internationalisme zelf een product van vaderlandse bodem. Sartons 
geloof dat wetenschap samenwerking en vrede bevorderde kwam in het België van het belle 
époque allerminst uit de lucht vallen. In het algemeen was het land (nog meer dan nu) een 
centrum voor internationalistische initiatieven en organisaties. En in het bijzonder vormde 
wetenschap de kern van een van de grootste internationale ondernemingen: het Munda-
neum van Paul Otlet en Henri Lafontaine. Dit was een informatiesysteem (een soort uni-
versele kaartenbak) waarin alle kennis van over de hele wereld samengebracht zou worden. 
De oprichters ontwikkelden daartoe een classificatiesysteem, knoopten overal contacten 
aan en organiseerden terugkerende wereldcongressen om hun plan te ondersteunen. Het 
was op zo’n Congrès Mondial dat de jonge Sarton zijn historische project lanceerde.

Dat project sloot dan ook precies aan op het programma van zijn landgenoten. Wat 
hij onder andere met hen deelde was een bibliografische inslag. Zoals Otlet en Lafontaine 
publicaties catalogiseerden, zo inventariseerde Sarton waar, wanneer en door wie ontdek-
kingen gedaan waren – dat was het wezen van zijn geschiedschrijving. Het eindproduct, 
de meerdelige Introduction, was bovenal een naslagwerk, een historische inventaris van 
bijdragen aan het corpus van universele kennis. Sartons geschiedschrijving was een histori-
ografische pendant van het Belgische internationalisme.

Maar er is nog een manier waarop zijn Belgische afkomst Sartons werk vorm zou geven. 
Dit had te maken met de Eerste Wereldoorlog en de hoofdrol die België daar (ongewild) 
in speelde. Toen Sarton in april 1915 in de VS arriveerde, kende iedereen het lot van zijn 

George Sarton op ongeveer zestigjarige 
leeftijd. Uit: Paul Van Oye, George 
Sarton. De Mens en zijn werk uit brieven 
aan vrienden en kennissen (Brussel 1965)
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land als onschuldig slachtoffer van de Duitse invasie. ‘Remember poor little Belgium’ was 
een veelgehoorde propagandaslogan, die Britse mannen aanspoorde in dienst te gaan en 
Amerikanen aanmoedigde kleur te bekennen. De VS hield zich neutraal, maar er woedden 
hevige discussies over de opstelling van het land in het wereldgebeuren. De consensus ver-
schoof daarbij van onpartijdigheid naar ingrijpen aan geallieerde zijde, wat uiteindelijk ook 
gebeurde. Wat bleef was het idee dat de VS, ook na oorlogsdeelname, boven de partijen zou 
staan en het oude, twistzieke Europa zou leiden naar een nieuwe, vreedzame wereldorde. 
Zulk internationalisme kenmerkte president Wilsons buitenlandse politiek, inclusief zijn 
leiderschap bij de oprichting van de Volkenbond in 1919.

In dit klimaat vond Sartons pacifistische project plotseling weerklank. Tot die tijd hadden 
zijn plannen weinig substantiële steun gevonden maar in Wilsoniaans Amerika zou dat ver-
anderen. Sartons wetenschap vertegenwoordigde precies het soort van hogere beschaving, 
verheven boven de strijd der volkeren, dat Amerika bezig was zichzelf aan te meten. En zijn 
‘Secret History’ toonde juist die opmars van vrede en samenwerking die de VS in de wereld 
hoopte aan te voeren. In een omgeving waarin internationalisme officieel beleid was gewor-
den, werd Sartons pacifisme opeens iets om serieus te nemen.

En Sarton zelf, op zoek naar financiering voor zijn project, verbond ook steeds zijn 
wetenschapsgeschiedenis aan de actuele internationale politiek. In het eerste naoorlogse 
nummer van Isis bepleitte hij meteen de noodzaak van het vak, juist nu er een nieuwe vrede 
opgebouwd diende te worden. En tijdens de oorlogsjaren schreef hij vele opiniestukken en 
krantenartikelen waarin hij een oorlogseinde zonder revanche bepleitte. Zijn Belgische iden-
titeit kwam daarbij goed van pas, want daarmee representeerde hij het oorlogsleed en klonk 
zijn verzoenende toon des te beschaafder. Ook medestrijders voor de wetenschapsgeschiede-
nis zagen zijn ‘Belgian origin’ als een onschatbaar hulpmiddel om hun plannen te realiseren.

De meest vergaande van die plannen was een Institute for History of Science and Civiliza-
tion dat er uiteindelijk net niet zou komen. Wel kreeg Sarton een post aan Harvard University, 
gefinancierd door de Carnegie Institution of Washington. En ook de directeur daarvan was 
onder de indruk geraakt van zowel Sartons ‘scholarship’ als zijn vredesactivisme. Vanaf zijn 
nieuwe positie zou Sarton de wetenschapsgeschiedenis gaan uitbouwen en dat deed hij 
vrijwel volledig op een internationaal plan. Maar zijn afkomst uit de Lage Landen had zijn 
vormgeving van het vak wel degelijk bepaald en ook een beslissende zet gegeven.

Sartons belangrijkste publicaties:
 – Introduction to the History of Science 5 vols. (Baltimore etc. 1927–1948)
 – The History of Science and the New Humanism (Cambridge, Mass. 1937)
 – The Life of Science (New York 1948)
 – Horus. A Guide to the History of Science (Waltham, Mass. 1952)
 – Sarton on the History of Science (Ambridge, Mass. 1962), red. Dorothy Stimson

Door Sarton opgerichte tijdschriften:
 – Isis (vanaf 1913)
 – Osiris (vanaf 1936)

Archief:
Houghton Library, Harvard University
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Pieter H. van Cittert (1889–1959) en  
Johanna G. van Cittert-Eymers  
(1903–1988): natuurkundigen, museologen 
en wetenschapshistorici avant la lettre

JAN C. DEIMAN*

Pieter van Cittert en zijn vrouw Truus van Cittert-Eymers (gehuwd 1938) waren beiden 
opgeleid en werkzaam als natuurkundigen aan het vooroorlogse Natuurkundig Labora-
torium van de Universiteit Utrecht, onder hoogleraar Leonard Salomon Ornstein (1896–
1940). Onder Ornstein veranderde het laboratorium van een tamelijk stoffig, in zichzelf 
gekeerd instituut, in een sterk op de buitenwereld en op de in Nederland opkomende indu-
strie gerichte instelling met een belangrijke internationale uitstraling.1

In het laboratorium verrichtte Van Cittert, die was gepromoveerd in 1918, optisch onder-
zoek. Hij ontwikkelde de in die tijd belangrijke dubbelmonochromator, die door de firma 
Kipp in Delft in productie werd genomen. Op theoretisch gebied formuleerde hij in 1934 het 
begrip ‘koherentie’, door Frits Zernike werd het in 1938 mathematisch eleganter en eenvou-
diger geformuleerd; het staat nu bekend als het ‘Van Cittert-Zernike theorema’. Ornstein 
belastte Van Cittert ook met het beheer van de sterk groeiende collectie moderne instru-
menten in het laboratorium, hij hield hier de bijnaam ‘Pietje precies’ aan over.2

Truus Eymers begon haar studie natuurkunde in 1923, toen de veranderingen in het 
laboratorium al in volle gang waren. Zij promoveerde in 1935 cum laude op een dissertatie 
over de verlichting voor een schilderijententoonstelling, met als praktische toepassing de 
verlichting voor het toen in aanbouw zijnde Gemeentemuseum in Den Haag. Zelf vertelde 
ze me later dat ze het maar eng vond, daar boven op de balken van het in aanbouw zijnde 
museum te moeten lopen, terwijl de architect Hendrik P. Berlage, die toen al 78 was, er 
weinig moeite mee had. 

* Voorheen Utrechts Universiteitsmuseum. Nu te Bali (Indonesië). E-mail: jancdeiman@gmail.com.
1 H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele natuurkunde in Utrecht onder W.H. 

Julius en L.S. Ornstein 1896–1940 (diss. Utrecht 1994). 
2 Ibidem 57. 
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Als wetenschapshistorici zijn de Van Citterts te karakteriseren als ‘self-made’, niet verwon-
derlijk want in hun tijd stond de geschiedenis van de natuurwetenschap nog in haar kinder-
schoenen, zo zij als discipline al bestond. Mijnheer en mevrouw Van Cittert waren mensen 
die zich al vroeg realiseerden dat ook wetenschap een historische dimensie heeft en dat je 
om wetenschapsgeschiedenis te bedrijven kunt beginnen iets aan het bronnenmateriaal te 
doen. Het waren geen bouwers van grote theorieën, maar praktisch ingestelde mensen die 
voorwerpen, archivalia en boeken verzamelden en daarmee een museum inrichtten. In hun 
publicaties proberen ze die voorwerpen in een breder verband te plaatsen: eerst Van Cittert 
met zijn catalogi en artikelen, later gevolgd door mevrouw Van Cittert, die eigenlijk al een 
stap verder gaat in haar publicaties over Albertus van Beek (1958) en over het Natuurkundig 
Gezelschap (1977).3

Hun belangrijkste en blijvende bijdrage aan de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis 
bestaat ongetwijfeld uit het aan de vergetelheid ontrukken en beheren en ontsluiten van 
de waardevolle collectie natuurkundige instrumenten, die Van Cittert en Ornstein in 1918 
op een zolder in het Natuurkundig Laboratorium aan de Bijlhouwerstraat ontdekten. De 
ruim duizend instrumenten uit de achttiende en de negentiende eeuw bleken grotendeels 
afkomstig te zijn van het in 1777 opgerichte en vrijwel vergeten Natuurkundig Gezelschap. 
In plaats van de collectie op te ruimen, besloot men deze te bewaren, te beschrijven en 

3 Zie voor een bibliografie van de Van Citterts: J.M. Muller, ‘Bibliografie van Dr. P.H. van Cittert en Dr. J.G. van 
Cittert-Eymers’, in: R.P. Frederik (ed.), Enkele Herinneringen. Liber Amicorum samengesteld ter viering van het 
50-jarig doctoraat van Johanna Geertruida Eymers op 2 december 1985 (Utrecht 1985). Zie ook: H.A.M. Snelders, 
‘In Memoriam Dr. J.G. van Cittert-Eymers’, Tijdschrift voor Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Techniek 12:1 (1989) 59–63.

Het echtpaar van Cittert met dochter Han in 1946 (foto: Han van Konijnenburg-Van Cittert)
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te onderzoeken. Hiermee werd de basis gelegd voor het latere Universiteitsmuseum, 
waar de collectie vanaf het directoraat van Van Cittert (1951–1955) ook werd geëxposeerd. 
Ook bliezen zij het Natuurkundig Gezelschap nieuw leven in: het bestaat tot op de dag 
van vandaag. Het spreekt wel haast vanzelf dat Van Cittert ook de historische collectie op 
dezelfde gewetensvolle manier administreerde en beschreef als het instrumentarium van 
het natuurkundig laboratorium. Toen ik in 1984 bij het museum kwam werken, vormden 
hun inventarisboeken, het aanwinstenboek en de cataloguskaarten met beschrijvingen, de 
belangrijkste documentatie van de collectie. 

Van Citterts eerste publicatie over een historisch instrument dateert van 1928. Hij 
beschrijft daarin de pyrometer die Petrus van Musschenbroek omstreeks 1730, tijdens zijn 
periode als hoogleraar in Utrecht, heeft ontwikkeld en had laten maken. Daarna volgden 
tal van korte publicaties over uiteenlopende instrumenten uit de collectie. In 1934 werd Van 
Citterts catalogus van de microscopencollectie gepubliceerd, voorzien van een uitgebreide 
inleiding over de ontwikkeling van het scheidend vermogen van de microscoop, aan de 
hand van metingen aan de instrumenten uit de collectie. 

Pieter van Citterts gezondheid liet na de oorlog te wensen over. In 1951 kon hij zijn zware 
taak bij het laboratorium neerleggen en zich geheel wijden aan het Universiteitsmuseum. 
De stoel die hij op zijn werkkamer gebruikte, heb ik zelf jaren lang op mijn kamer gehad; 
gereserveerd voor bijzondere bezoekers en voor mezelf als ik inspiratie nodig had, of eens 
rustig wilde nadenken. Zijn laatste werk publiceerde Van Cittert in 1954: de catalogus van 
de collectie astrolabia en kwadranten. Ook voor deze catalogus heeft hij veel onderzoek 
aan de instrumenten gedaan. Helaas heeft hij nooit getwijfeld aan de echtheid van pronk-
instrumenten uit de Renaissance in de Utrechtse collectie. Deze waren voor het grootste 
deel afkomstig uit de ‘Mensing’ collectie.4 Pas veel later, rond 1998, kon ik zelf onomstotelijk 
vaststellen dat enkel het Hartman astrolabium uit 1525 echt was (dat was in 1816 al in het 
bezit van het Natuurkundig Gezelschap), maar dat de andere allemaal vervalsingen waren.5

In het museum werd Van Cittert in 1955 opgevolgd door zijn vrouw. Mevrouw Van Cit-
tert-Eymers vertelde me later dat ze er geen bezwaar tegen had om haar man op te volgen, 
maar ze stelde wel één eis: er moest in het museum een werkster komen. Naast alle andere 
werk had ze terecht geen tijd en geen zin om het hele museum ook nog eens zelf schoon te 
maken. Later, zo rond 1965, kwam daar ook nog een fotograaf bij. Het moet een zware tijd 
voor haar zijn geweest: het werk in het museum, de verzorging van haar zieke man en hun 
dochter Han. Daarnaast publiceerde zij tal van artikelen over voorwerpen en onderwerpen 
die haar na aan het hart lagen: muntgewichtdoosjes, zonnewijzers en universiteitsgeschie-
denis. 

In 1968 ging mevrouw Van Cittert met pensioen en zij vertrok toen ook een tijd uit 
Utrecht. Pas toen ik in 1984 zelf bij het Universiteitsmuseum ging werken, kwam ze weer 
met regelmaat op openingen van tentoonstellingen. Het Museum organiseerde op 2 decem-
ber 1985 een middag voor haar en haar dochter; het was de dag van Truus haar 50-jarige 
doctoraat en tevens de vijftiende verjaardag van het doctoraat van haar dochter Han. 

4 Voor Anton Mensing (1866–1936), veilingmeester en handelaar in antieke (maar – naar later is gebleken – ook 
vervalste) instrumenten, zie: Willem F.J. Mörzer Bruyns, ‘Frederik Muller & Co and Anton Mensing: The first 
international art auction house in Amsterdam, and its director’, Quaerendo 34 (2004) 211–239. 

5 Zie: Peter de Clercq, Scientific Instruments: Origins and Imitations. The Mensing Collection (Leiden 1999) 23–48. 
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Omstreeks deze tijd verhuisde ze naar een seniorenflat in Utrecht en toen wilde ze graag ook 
weer wat te doen hebben. Typerend voor Truus was dat ze ook precies wist wat: het op orde 
brengen en beschrijven van het archief van de fysioloog F.C. Donders (1818–1889). Hiermee 
begon ze in 1986. Ze zat meestal een middag in de week bij ons in de bibliotheek daar aan te 
werken. Steven de Clercq (de directeur), en ik zaten dan heel genoeglijk met de oude dame 
thee te drinken. Voor mij werd ze een beetje een ‘rolmodel’, een wijze oude grootmoeder-
conservator-wetenschapper. Bij al mijn werk aan de natuurkundige collectie in het museum 
kon ik voortdurend op het degelijke werk van haar man en haarzelf  terugvallen. 

Mevrouw Van Cittert – onder elkaar spraken we altijd over ‘tante Truus’ – was een zeer 
matig mens. De enige medewerker in het museum die nog onder mevrouw Van Cittert 
gediend had was Jaap Stolp, fotograaf en bourgondiër. Hij sprak met minachting over de 
lunch van ‘tante Truus’, twee dunne witte boterhammetjes met suiker en een glaasje water. 
In de bibliotheek van het museum bevond zich toen ook nog een geheimzinnige kist, die 
pas na 1975 geopend mocht worden, maar dat was nooit gebeurd. We hebben ook toen een 
middag georganiseerd met mevrouw Van Cittert,  want die had ons er tenslotte op gewezen 
dat het toch wel eens tijd werd om die kist te openen. Steven de Clercq (ook nogal bourgon-
disch aangelegd) bestelde een doos met ‘Domtorentjes’ (chocolaatjes) en de kist werd rond 
de theepauze geopend, in aanwezigheid van het personeel dat al jaren bloednieuwsgierig 
was wat er in die grote kist zou zitten. Het bleek een exemplaar te zijn van de waardevolle 
autobiografie van de psycholoog Albert Willem van Renterghem (1845–1939), door hem 
nagelaten aan de Universiteit Utrecht. 

In die tijd zijn we ook een keer samen naar een bijeenkomst geweest waar zo’n beetje 
heel wetenschapshistorisch Nederland aanwezig was. Ik stond er toen wel van te kijken met 
hoeveel eerbied mijn oude vriendin benaderd werd. Men gaf haar nog net geen handkus 
met een buiging, maar veel scheelde het niet. Het laatste halve jaar van haar leven kwam 
ik ook wel bij haar thuis. Het museum kreeg toen veel papieren, boeken en instrumenten 
van haar. Het was soms heel emotioneel, de tranen hebben haar wel in de ogen gestaan. Ik 
zie haar kort voor haar overlijden, op 22 oktober 1988, nog in het ziekenhuis liggen: mager, 
witjes maar geestelijk ongebroken. Truus is nog altijd een bron van inspiratie voor me. Ook 
nu kijkt ze vriendelijk glimlachend over mijn schouder mee.  
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Aan de tijd ontstegen: E.J. Dijksterhuis 
(1892–1965) en De mechanisering van het 
wereldbeeld

KLAAS VAN BERKEL*

E.J. Dijksterhuis is vooral de man van De mechanisering van het wereldbeeld uit 1950. Hij 
heeft veel meer geschreven, maar bekend is hij geworden door dat ene boek. De mechanise-
ring van het wereldbeeld is het ongeëvenaarde hoogtepunt uit de Nederlandse wetenschaps-
geschiedenis, door stijl, omvang en conceptie. Het is opgezet als een symfonie van Anton 
Bruckner, majestueus, meeslepend en toch altijd weer vol verrassende wendingen. En zoals 
ik het indrukwekkende slotakkoord van Bruckners vierde symfonie niet zonder tranen kan 
aanhoren, kan ik de magistrale slotzin van De mechanisering van het wereldbeeld niet lezen 
zonder een merkwaardig gevoel van ontroering:

De mechanisering, die het wereldbeeld bij den overgang van antieke naar klassieke natuurweten-
schap heeft ondergaan, heeft bestaan in de invoering van een natuurbeschrijving met behulp van de 
mathematische begrippen der klassieke mechanica; zij beduidt het begin van de mathematisering 
der natuurwetenschap, die in de physica der twintigste eeuw haar voltooiing krijgt.1

De wetenschapsgeschiedenis heeft sinds 1950 heel andere wegen ingeslagen dan waar Dijk-
sterhuis op voortging. De sociale geschiedenis van de wetenschap die Dijksterhuis alleen 
maar even noemde om haar verder te laten rusten is minstens zo belangrijk geworden als de 
analyse van de interne structuur van wetenschappelijke verklaringen.2 Ook heeft de natuur-

* Rijksuniversiteit Groningen. E-mail: k.van.berkel@rug.nl.
1 E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam 1950) 550.
2 Ibidem 265–266. Dijksterhuis kritiseerde (terecht) de tamelijk algemene beschouwingen van sociologen als 

Borkenau en Simmel over het verband tussen de opkomst van het kapitalisme en de mechanistische natuur-
wetenschap en vroeg zich af wanneer de sociologen eens zouden beginnen met het aanwijzen van gevallen waar 
nu werkelijk sprake is geweest van een causale relatie tussen een natuurwetenschappelijke gedachtengang en een 
economische denkwijze. ‘Met het vervullen van die taak schijnt echter nog geen begin te zijn gemaakt’. Echter, 
de analyses van Zilsel over de sociale oorsprong van de moderne natuurwetenschap duidde Dijksterhuis aan 
als ‘op soliedere gronden berustend’. Kennelijk achtte hij zo’n benadering van de wetenschapsgeschiedenis niet 
onmogelijk.
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wetenschap in de tweede helft van de twintigste eeuw een fundamenteel andere gedaante 
gekregen dan Dijksterhuis kon bevroeden – de ontdekking van de structuur van het dna 
vond drie jaar na de publicatie van het boek plaats en de opmars van de biomedische weten-
schappen heeft hij niet kunnen voorzien. En misschien is zelfs de reden dat wij weten-
schapsgeschiedenis bedrijven een heel andere geworden dan in de tijd van Dijksterhuis. 
Toch is er is geen boek dat nog zo tot de verbeelding spreekt en ook na meer dan zestig 
jaar nog altijd het lezen en herlezen waard is als De mechanisering van het wereldbeeld. Wat 
Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen is voor de algemene geschiedenis, is De mechanisering 
van het wereldbeeld voor de wetenschapsgeschiedenis.

Deze roem verdient het boek ten volle. Maar dat mag ons niet doen vergeten dat het boek 
ook zijn eigen geschiedenis heeft. Door de klassieke toon waarin het gesteld is presenteert het 
zich als een boek dat aan de tijd ontstegen is. Dit boek is wat in de negentiende eeuw heette ‘op 
den duur berekend’: geen tussentijds verslag van onderzoek naar het ontstaan van de moderne 
wetenschap, maar de definitieve formulering van een visie op de grondslag van het wereld-
beeld van de wetenschap – en daarmee een visie op een van de belangrijkste fundamenten 
van de moderne wereld. Maar ook wat tijdloos lijkt, is historisch bepaald en moet begrepen 
worden tegen de achtergrond van de tijd waarin het ontstaan is en waarin de auteur leefde. 
Juist bij klassieke werken is het de moeite waard de historische achtergronden te ontrafelen. 

Dijksterhuis (1892–1965) is meer dan dertig jaar leraar wis- en natuurkunde en kosmo-
logie geweest aan de Rijks-HBS in Tilburg. Natuurlijk, hij was van 1953 tot zijn dood ook 
hoogleraar in de geschiedenis der exacte wetenschappen in Utrecht (tijdelijk ook in Leiden). 

Dijksterhuis als student in Groningen en als Utrechts hoogleraar, omstreeks 1950
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Daarmee staat hij aan de oorsprong van de professionele beoefening van de wetenschaps-
geschiedenis in Nederland. Dat Utrecht het centrum van de wetenschaps geschiedenis in 
Nederland is geworden, is te danken, zo niet aan de inspanningen, dan toch wel aan de 
reputatie van Dijksterhuis. Maar wie wil doordringen in de denkwereld van deze grond-
legger van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis, moet terug naar zijn vroege jaren als 
leraar in Tilburg. 

Dijksterhuis’ vader was directeur van de Rijks-HBS in Tilburg. Na een studie wiskunde in 
Groningen, afgesloten met een onopvallende dissertatie Bijdragen tot de kennis der meetkunde 
van het platte schroevenvlak, kon Dijksterhuis in 1918 aan de slag als leraar op de school van zijn 
vader. In Groningen had hij bij de befaamde sterrenkundige J.C. Kapteyn een voorliefde voor 
de wetenschapsgeschiedenis ontwikkeld, maar als leraar ontpopte hij zich in de jaren twintig 
vooral als een geharnast voorstander van de klassieke, euclidische wiskunde en een tegenstan-
der van allerlei moderne ideeën over opvoeding en onderwijs, ideeën die de tere kinderziel 
centraal stelden maar het kind ondertussen de mogelijkheid ontnamen om boven zijn eigen 
beperkingen uit te stijgen. Dijksterhuis keerde zich tegen de geest van de tijd, die bij monde van 
een pedagoog als A. Kohnstamm alle inspanning en dwang uit het onderwijs wilde weren en 
de verklaring voor de moeite die leerlingen soms hadden met wiskunde (of welk ander vak dan 
ook) eerst en vooral zochten in de stof of in de manier waarop de docent deze bracht. 

Dijksterhuis was misschien geen cultuurpessimist die overal alleen maar achteruitgang 
en verval kon zien, maar hij had weinig vertrouwen in de mogelijkheden van de mens om 
zich zonder al te veel inspanning het betere deel van de cultuur eigen te maken. ‘Er is bijna 
niemand sterk genoeg om vrij te kunnen zijn’, verklaarde hij al in 1921. Hij bepleitte een 
terugkeer tot de strenge aanpak van de wiskunde in de trant van Euclides, die voor hem 
ook een hoge morele waarde had door de eisen die deze aan exacte formulering stelde. De 
Elementen van Euclides hebben altijd een bijzondere fascinatie op Dijksterhuis uitgeoefend. 
Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het blad Euclides voor wiskunde-onderwijs, 
en een van zijn eerste grote werken op wetenschapshistorisch terrein was een tweedelige 
studie en gedeeltelijke hertaling van de Elementen, verschenen in 1928–1929 bij de firma 
Noordhoff in Groningen. 

De positie van de euclidische wiskunde in het middelbaar onderwijs was in het interbel-
lum nog niet werkelijk bedreigd; de aanval die de pedagoge Tatiana Ehrenfest er op losliet 
werd moeiteloos afgeslagen. Dat was anders bij een ander vak, de mechanica. Daarover 
woedde een hevige strijd tussen de natuurkundigen, die het vak vooral wilden beoefenen 
volgens de inductief-experimentele methode, omdat het in hun ogen een onderdeel was van 
de natuurkunde, en de wiskundigen, die het vak op abstract-mathematische wijze onder-
wezen wilden zien. De mechanica was in hun ogen als de wiskundige leer van de beweging 
primair een onderdeel van de wiskunde. In 1928 wijdde Euclides een speciaal nummer aan 
wat Dijksterhuis in zijn bijdrage omschreef als ‘de aanslag op de mechanica’. Hij onder-
nam in dat artikel vooral een poging om de historische argumenten die de natuurkundigen 
voor hun standpunt aanvoerden te ontkrachten. Natuurkundigen als Leonard Ornstein en 
Marcel Minnaert betoogden graag dat de mechanica was ontstaan als een wetenschap die 
experimenten uitvoert, nauwkeurig waarneemt en zo nauwkeurig mogelijk meet. Niets was 
minder waar volgens Dijksterhuis:

De historie leert, voor zoover ik heb kunnen nagaan, dat het menschelijk intellect altijd in hooge 
mate de neiging heeft vertoond, om, waar het de vraagstukken van rust en beweging betrof, te werk 
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te gaan op rationalistische, mathematische, zoo men wil scholastische wijze, dat het zich altijd weer 
tevreden heeft gesteld met een geringe hoeveelheid ruwe ervaring, om met versmading van de hulp 
die waarneming en meting zouden kunnen hebben bieden, zoo spoedig mogelijk te komen tot een 
zuiver redeneerende behandelingswijze, die in de meetkunde van Euclides haar ideale voorbeeld 
zag, dat het experiment daarbij slechts een geringe rol heeft gespeeld, dat namelijk, als er geëxpe-
rimenteerd is, dit voornamelijk achteraf is geschied, ter illustratie, ter bevestiging, ter controle van 
de langs rationalistischen weg verkregen waarheden en dat het experiment nooit die ongemeen 
bevruchtende werking op de ontwikkeling der mechanica heeft uitgeoefend, die er in de 19de en 20ste 
eeuwsche physica zoo vaak van is uitgegaan.3 

Het verweer mocht niet baten en uiteindelijk is de mechanica als apart vak zelfs helemaal 
van het lesrooster verdwenen. Maar ondertussen had Dijksterhuis zo wel de grondgedachte 
geformuleerd waarop zijn hele wetenschapshistorische oeuvre is gebaseerd, van Val en worp 
in 1924 via Simon Stevin in 1943 tot De mechanisering van het wereldbeeld in 1950. 

Als wetenschapshistoricus is Dijksterhuis altijd een wiskundige gebleven, maar wel een 
die de wiskunde vooral zag als een stijl van ons denken, die zich ook daar manifesteert waar 
geen sprake is van driehoeken en sinussen, en die dus niet beschouwd moet worden als een 
vorm van hogere boekhoudkunde of als een samenstel van reken- en berekentrucjes. Maar 
achter de wiskundige staat nog de denker en de literator, de man met een op eigen kracht 
verworven en geheel oneigentijdse levensbeschouwing, die zijn deel heeft gehad aan mis-
kenning en teleurstelling, maar in de loop der jaren een oeuvre op zijn naam heeft gebracht 
dat door consistentie, diepgang en de meesterlijke beheersing van de taal ook nog ontzag zal 
inboezemen als onze eigen inspanningen en probeersels allang vergeten zijn. 

*
In Groningen doceerde in de negentiende eeuw de jurist Johan Herman Philipse het 

Romeins recht. Deze man was zo onder de indruk van de geleerdheid van de Romeins jurist 
uit de tweede eeuw Papinianus, van wie zo’n duizend fragmenten zijn opgenomen in het 
Corpus Iuris Civilis, dat hij telkens als hij op college op het punt stond Papinianus aan te 
halen en de woorden ‘ut ait clarissimus Papinianus’ uit te spreken, uit ontzag voor grote 
man zijn hoed afnam – Philipse had een zo hoge opvatting van het ambt van hoogleraar dat 
hij nog met hoed op doceerde. Als ik een hoed had, zou ik die ook steeds als ik Dijksterhuis 
zou aanhalen uit eerbied afnemen. Met een diepe, diepe buiging.

3 Zoals geciteerd in: Klaas van Berkel, E.J. Dijksterhuis. Een biografie (Amsterdam 1996) 148.
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Dirk Jan Struik (1894–2000)

GERARD ALBERTS* & DANNY BECKERS**

Dirk Struik houdt in 1994 zijn honderdjaarslezing in het CWI in Amsterdam 
Foto’s: Peter van Emde Boas. Affiche: IISG

‘Wiskunde kun je doen tot je dertig bent; geschiedenis van wiskunde kun je doen tot je honderddertig 
bent’, grapte Dirk Struik tijdens zijn honderdjaars-lezing in Amsterdam. Hij werd honderdzes en was 
tot zijn dood actief in het vak.

Het was in oktober 1994, een maand na zijn verjaardag. Hij schuifelde naar voren in de 
zaal van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Eenmaal bij het katheder 
verhief hij zich. Hij deed zijn verhaal en wij hingen aan zijn lippen. Geschiedenis was voor 
Dirk Struik allereerst het vertellen van een goed verhaal. Hij stond in de traditie van de 
 Nederlandse schoolmeester. Zijn vader, Hendrik Jan Struik, afkomstig uit de Achterhoek, 

 * Universiteit van Amsterdam. E-mail: g.alberts@uva.nl.
** Vrije Universiteit Amsterdam. E-mail: d.j.beckers@vu.nl.
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was hoofdonderwijzer in Rotterdam. Dirk is nooit zijn vertedering verloren voor zijn eerste 
boek over de geschiedenis van de wiskunde, Versluys’ schoolmeesterlijke Beknopte geschie-
denis der wiskunde uit 1902. 

Struik stond vooral in de socialistische traditie van het vertellen van het verheffende ver-
haal. Invloeden van zijn wiskundeleraar G. ten Dam en socialistische voormannen als Van 
Ravensteijn sloten aan op zijn ouderlijk milieu. In deze traditie bood het verhaal verheffing 
door kennis. Dit verlichtingsmotief was een constante in Struiks leven. 

Zelf kreeg Dirk Struik de kans om zich te ontwikkelen. Zijn wiskundeleraar op de HBS 
zag zijn talent en spoorde hem aan te gaan studeren. Struik deed het staatsexamen Latijn en 
Grieks, en ging naar Leiden. Daar was het de jonge, inspirerende hoogleraar natuurkunde 
Paul Ehrenfest die zijn carrière beïnvloedde. Ehrenfest bemoeide zich met de studenten, 
richtte naar de sfeer van Göttingen een leeskamer en bibliotheek in en steunde de studiever-
eniging ‘Christiaan Huygens’. Ehrenfest was geen socialist, maar omdat zijn huis openstond 
voor sociaal geëngageerde studenten als Dirk Struik, Jan Burgers en later Jan Tinbergen, 
heette hij de ‘rode professor’. Struik studeerde af in de wiskunde en werd leraar aan de HBS 
te Alkmaar. Dat was een maatschappelijke stijging die binnen het blikveld, maar niet binnen 
het bereik van zijn vader had gelegen.

Al snel trok de wetenschappelijke wereld hem weer bij de HBS vandaan. Door Ehrenfests 
vriendschap met Einstein was de relativiteitstheorie direct aanwezig in Leiden. Onder de 
wiskundigen die zich het hoofd braken over het geschikte wiskundig gereedschap voor deze 
nieuwe natuurkunde, was de Delftse hoogleraar wiskunde Hans Schouten de meest voor-
aanstaande binnen Nederland. Hij was de man van de tensorrekening. Schouten onderhield 
goede contacten met de Leidse natuurkundigen en had daar ook een leeropdracht. Hij had 
ook het voor die tijd uitzonderlijke voorrecht dat hij een onderzoeksassistent naast zich 
had. Hij leidde zo een reeks wiskundigen op. Toen hij een nieuwe assistent zocht, viel op 
voorspraak van Ehrenfest zijn oog op Struik.

De overgang van Alkmaar naar de Technische Hoogeschool in Delft was voor Struik 
een breuk met de carrière als socialist en leraar die hij had voorzien. Schouten en Ehren-
fest lichtten hem uit zijn voorspelbare baan. De samenwerking met Schouten leidde tot 
zijn promotie in Leiden bij de meetkundige Willem van der Woude, en culmineerde in 
hun gezamenlijke leerboek Einführung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie 
(1935–1938). Via Schouten opende zich voor Struik de internationale wereld van het wis-
kundig onderzoek, met congresbezoek, Rockefellerbeurzen naar Rome en Göttingen en 
uiteindelijk, dankzij een ontmoeting met Norbert Wiener in Göttingen, de uitnodiging 
om te komen doceren aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT in Cambridge, 
USA).

Tijdens een congres in Jena in 1921 ontmoette hij Ruth Ramler uit Praag. In 1922 trouw-
den zij. ‘Segne sie!’ zei Ehrenfest tegen Einstein, toen Struik zijn vrouw kwam voorstellen in 
Leiden, en dat is wat Einstein met een ludiek gebaar deed. Ruth en Dirk Struik vertrokken 
in 1926 naar Boston, verkregen er in 1934 het Amerikaans staatsburgerschap en ze zouden 
er nooit meer vertrekken. In 1940 werd Struik benoemd tot hoogleraar aan MIT. Tegelijk 
bleef Struik zijn hele leven verbonden met Nederland. Met enige regelmaat bezocht hij zijn 
familie in de Achterhoek. Hij was sinds 1954 corresponderend lid van de KNAW en sinds 
1994 (!) erelid van GeWiNa. 

Zijn hele leven bleef Dirk Struik marxist. In zijn studiejaren behoorde hij tot het jonge 
kader van de socialistische, later communistische, partij. Zijn broer Anton was tot zijn 
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dood in de Tweede Wereldoorlog vooraanstaand partijlid. Dirk was actief, maar gaf dat 
geen prominente plaats in zijn leven. Ironisch genoeg werd hij tot activiteit aangezet door 
de Nederlandse regering. Toen hij in 1934–1935 een sabbatical in Nederland doorbracht, 
bereidde Schouten een gasthoogleraarschap in Delft voor. Dat werd vanuit Den Haag om 
politieke redenen verhinderd. Zo bracht Struik het jaar niet door in Delft, maar bij zijn broer 
in Haarlem. Dat jaar schreef hij niet over differentiaalmeetkunde, maar wel twee boekjes 
voor de scholing van de arbeider. Na de Tweede Wereldoorlog ondervond hij ernstiger pro-
blemen met zijn politieke overtuiging, ten tijde van de door senator McCarthy ontketende 
communistenjacht in de Verenigde Staten. Het geval Struik werd berucht. Uiteindelijk wer-
den alle aanklachten tegen hem ingetrokken, maar het MIT schorste hem niettemin voor 
vijf jaar als docent (1951–1956). Tijdens zijn honderdjaarslezing blikte hij er laconiek op 
terug, maar het waren harde tijden. 

De aandacht voor geschiedenis die hij van huis uit had meegekregen, verdiepte zich 
tot fascinatie, geleid door een directe ‘historische ervaring’. Tijdens zijn verblijf in Rome 
stootte hij in een van de oude bibliotheken op manuscripten van Paulus van Middelburg. 
Hij werd gegrepen door de fysieke confrontatie met die bronnen. Vanaf die tijd publiceerde 
hij geregeld historische artikelen en vanaf de jaren vijftig wijdde hij zich uitsluitend aan de 
geschiedenis van de wiskunde. In zijn geschiedschrijving was een maatschappelijk bewust-
zijn duidelijk herkenbaar, maar marxistisch, dialectisch of historisch-materialistisch was 
Struiks geschiedbeoefening niet. Hij volgde twee sporen die schijnbaar toevallig beide in 
1948 tot hun belangrijkste resultaat voerden.

Dirk Jan Struik als jonge wiskundige (foto IISG)
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Toen de jonge uitgeverij Dover Publications hem in 1945 aanzocht om een handzaam 
leerboekje over de geschiedenis van de wiskunde te schrijven, stortte hij in een zes maanden 
durende roes de in zijn hoofd geaccumuleerde kennis uit. A Concise History of Mathematics 
(1948) was traditioneel in aanpak. Hij vertelde gewoon. De maatschappelijke context kwam 
hooguit aan bod om een eigenaardigheid in de ontwikkeling van de wiskunde te verklaren. 
Zo schreef hij de geringe aandacht voor meetkunde in de Nederlanden rond 1600 – dit in 
contrast met de aandacht voor rekenkunde – toe aan de daar heersende koopmansgeest. 
Het boek was toegankelijker dan andere toen beschikbare geschiedenissen, die uitsluitend 
voor vakbroeders leken te zijn geschreven. Nog steeds is A Concise History een uiterst toe-
gankelijk overzichtswerk, en het enige dat zowel een visie op wiskunde, als een visie op 
geschiedenis uitdraagt. Het was ingegeven door een sociaal engagement, dat gevolg gaf aan 
het verlichtingsmotief. 

Met eenzelfde opvatting over geschiedenis en wiskunde schreef hij Het land van Stevin 
en Huygens (1956) – een titel waarin niet toevallig Conrad Busken Huëts Het land van Rem-
brand echode. Hij onderhield sinds zijn studententijd een hechte vriendschap met Jan en 
Annie Romein en droeg een hoofdstuk over natuurkunde en wiskunde bij aan Jan Romeins 
Op het breukvlak van twee eeuwen; De westerse wereld rond 1900 (1967).

Net als Romein had Struik een verder reikende ambitie in de geschiedschrijving. Hij had 
de doorbraken in de wetenschapsgeschiedenis door Boris Hessen en zijn collega’s (1931) en 
de reacties daarop van Sarton en Merton nauwgezet gevolgd. In aansluiting bij de laatste 
ontwierp hij in 1942 een ‘sociology of mathematics’. Hij zocht een geschiedopvatting waarin 
de maatschappelijke krachten ten volle werkzaam waren en waarin deze krachten zicht-
baar werden met hun invloed op wetenschap en techniek. Jarenlang maakte hij met zijn 
vrouw uitstapjes in New England, in een poging om de geest te vangen van de industria-
liserende samenleving die daar in de achttiende en negentiende eeuw vorm had gekregen. 
In de stijl van Busken Huët beschreef hij de opkomst van de experimentele wetenschappen 
in zijn tweede vaderland, aan de hand van sleutelpersonages die de geest van de tijd als 
het ware vingen. Maar net als de beide Romeins ging hij verder. Zijn verhalen gingen over 
personen, hun relaties tot elkaar en tot de instituties waar zij deel in hadden. Het ging niet 
alleen om de geest van de tijd, maar om maatschappelijke structuren. Tal van opmerkingen 
over de geografische bijzonderheden van het landschap, de apparaten en de lokaties van de 
fabrieken en laboratoria die hij alleen kon beschrijven omdat hij er was geweest, leidden tot 
een rijk boek dat vrijwel gelijktijdig met A Concise History verscheen: Yankee Science in the 
making (1948).

A Concise History en Yankee Science zijn de contrasterende hoogtepunten van Struiks 
werk. Het eerste beleefde een internationale zegetocht en vertalingen in achttien talen. Hier 
was hij de verteller bij uitstek. Met veel gevoel voor detail en voor de grote lijnen beschreef 
hij de geschiedenis van wiskunde van de oudheid tot en met de negentiende eeuw. In latere 
edities voegde hij nog een hoofdstuk over de eerste helft van de twintigste eeuw toe. Het 
tweede is een telkens vergeten maar regelmatig herontdekt boek. Het was schijnbaar minder 
toegankelijk omdat het niet aansloot op het toen vigerende paradigma van de wetenschaps-
geschiedenis, omdat Struik meer wilde dan een verhaal. Maar omdat het boek goed verteld 
was, kreeg het telkens weer een kans.

Dirk Jan Struik was een innemende verteller. ‘Geboeid en meegesleept’ was Henk Bos; 
een ‘engaging speaker’ was hij voor David Rowe. Op zijn honderdste liet hij dat nog eens 
zien en bezorgde hij de Nederlandse wiskundigen en historici een historische ervaring.
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Voornaamste publicaties van D.J. Struik:
— ‘Mathematics in the Netherlands during the first half of the XVIth century’, Isis 25 (1936) 46–56.
— ‘On the Sociology of Mathematics’, Science and Society 6 (1942) 58–70.
— Yankee Science in the making (Boston 1948).
— A concise history of mathematics (New York 1948) [Nederlandse vertaling: Geschiedenis van de wiskunde] 
— Het land van Stevin en Huygens (Amsterdam 1958).
— ‘On my trip to Europe, August 1–9, 1989’, in: Historia Mathematica 21 (1994) 276–279.
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Robert James Forbes (1900–1973) – 
chemicus-archeoloog, techniekhistoricus, 
wetenschapshistoricus

ERNST HOMBURG* 

Forbes kruiste mijn pad toen ik als student in de jaren zeventig zijn boeken voor luttele 
guldens bij boekenstalletjes kocht. Het werd een aardige verzameling:  Overwinning door 
gehoorzaamheid, Cultuurgeschiedenis van wetenschap en techniek, Vijftig eeuwen olie, De 
mens bouwt zich een wereld e.d. Later waren het vooral Forbes’ A short history of the art of 
distillation en zijn The technical development of Royal Dutch/ Shell die me van pas kwamen 
bij mijn onderzoek; en zijn The conquest of nature in mijn onderwijs milieugeschiedenis. 
Tegenwoordig, nu ik een cursus geeft over ‘science and the visual arts’, kom ik hem weer 
tegen als initiatiefnemer van het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen 
van Kunst en Wetenschap in 1961.

Er is met Forbes iets vreemds aan de hand. Indertijd was hij internationaal een van de 
meest bekende en erkende vakgenoten van zijn generatie, maar tegenwoordig kent bijna 
niemand hem meer, of wordt er tamelijk meewarig over hem gesproken. Dat hij primair 
techniekhistoricus was zal daar zeker debet aan zijn; Nederlandse wetenschapshistorici ken-
nen dat vak immers maar slecht. Een andere reden is ongetwijfeld zijn focus op de techniek 
van de Oudheid, een veld dat hier weinig beoefend wordt. Ondanks het feit dat veel van zijn 
geschriften, vooral de populariserende, nu hopeloos verouderd zijn, hoop ik te laten zien 
dat de veelzijdige Forbes toch een interessantere vakgenoot is dan velen denken.

Chemicus-archeoloog
Robert Jacobus Forbes werd in 1900 geboren in Breda, waar zijn vader genieofficier was. 
Behalve zijn Schotse grootvader die als vrijgezel naar Nederlands-Indië ging, was zijn ach-
tergrond voornamelijk koloniaal-Nederlands. Dat Forbes zich later gemakkelijk in het 
Engels kon uitdrukken, dankte hij aan de Engelstalige school in Shanghai waarop hij tot 
zijn twaalfde zat. Veel van zijn publicaties schreef hij direct in het Engels, onder zijn ‘schrij-
versnaam’ Robert James Forbes.

Toen Forbes vanaf 1912 de HBS in Leiden bezocht, werd zijn vader ‘administrateur’ (= 
raffinaderij-directeur) bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM, de Nederlandse tak 

* Universiteit Maastricht. E-mail: e.homburg@maastrichtuniversity.nl.
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Robert J. Forbes als voorzitter van Gewina tijdens een 
speech bij de jubileumviering in 1963 op slot Loevestein 
(Foto: Archief Gewina)

van Shell) in Nederlands-Indië. Volgens BPM-directeur Hendrik Colijn, in een brief uit 1916 
aan Shell-baas Henry Deterding, was hij ‘zeer geschikt’ voor die hoge functie. Hij overleed 
echter reeds in 1917.1

Na zijn studie scheikundige technologie in Delft kwam ook Forbes in 1923 bij de BPM in 
dienst – eerst op het laboratorium in Amsterdam, vervolgens van 1925 tot 1931 op de raffina-
derij te Balik Papan, en na 1931 weer in Amsterdam. Daar deed hij onderzoek naar bitumen 
en asfalt voor de wegenbouw, en werd later hoofd van de analytisch-chemische afdeling.2

Archeologie was al vroeg een hobby van Forbes.3 Toen hij uit Borneo terugkeerde stortte 
hij zich voluit op de historische en archeologische aspecten van bitumen en de wegenbouw. 
De briljante Amsterdamse archeoloog Henri Frankfort (1897–1954), later directeur van het 
Warburg Institute in Londen, zond hem vanuit Irak monsters oude mastic, die hij in het 
Amsterdamse BPM-lab chemisch analyseerde.4 David Cohen (1882–1967), hoogleraar Oude 
Geschiedenis in Amsterdam, werd daarbij zijn ‘mentor’ en maakte dat Forbes ‘vriend’ werd 
van de Allard Pierson Stichting.5 Toen in 1933 het ‘Vooraziatisch-Egyptisch gezelschap Ex 

1 Shell historisch archief, Den Haag, inv. 190D, nr. 663: brief van Colijn aan Deterding, 29 april 1916.
2 Vgl. R.J. Forbes, Een industriestad in de wildernis: Balik Papan (Den Haag 1941).
3 ‘Chemicus/ Archeoloog: spijkerschrift en chemische formules’, Olie 4 (1950/51) 320.
4 R.J. Forbes, Notes on the history of ancient roads and their construction (Amsterdam 1934) vii; R.J. Forbes, ‘Metalen 

en hun bewerking in het Nabije Oosten’, JEOL (1935) 139–142; R.J. Forbes, Bitumen and petroleum in antiquity 
(Leiden 1936) Preface. Over Frankfort, zie: P. Taylor, ‘Henri Frankfort, Aby Warburg and “Mythopoeic Thought”’, 
Journal of Art Historiography No. 5 (Dec. 2011); ook: http://arthistoriography.files.wordpress.com/2011/12/taylor-
mythopoeic-jah-2.pdf

5 R.J. Forbes, Ambacht en wetenschap in het oude Nabije Oosten (Leiden 1947) 45; R.J. Forbes, De wetenschap gedijt 
in samenspraak (Leiden 1960) 24.
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Oriente Lux’ (EOL) werd opgericht, telde dat hem al spoedig onder zijn leden. Tussen 1935 
en 1942 publiceerde hij vele artikelen in de Jaarberichten van EOL.

Steeds kreeg hij alle medewerking van de BPM. Zijn eerste boekpublicaties over bitumen 
werden in 1934 met de steun van de Shell verspreid. Ook zijn studie over de antieke wegen-
bouw mocht zich verheugen in de aandacht van Henri Deterding, die er persoonlijk voor 
zorgde dat de BPM-directie mee betaalde aan de publicatie. Het oliebedrijf gaf ook alle 
steun aan de Allard Pierson Stichting om de bijzondere leerstoel in te stellen, waarop Forbes 
in 1947 werd benoemd, met als leeropdracht de ‘geschiedenis der toegepaste wetenschappen 
en techniek’.6

Ondertussen ontpopte Forbes zich als een promotor van het natuurwetenschappelijk 
onderzoek van archeologische objecten en kunstvoorwerpen. Hij werd hij onder meer de 
Nederlandse afgevaardigde in de laboratoriumcommissie van de International Council 
of Museums (ICOM). In die hoedanigheid organiseerde hij in 1957, wederom met steun 
van de BPM, een bijeenkomst die leidde tot een overzichtswerk van alle laboratoria op dat 
gebied. Dat rapport gaf mede de stoot tot de oprichting van het Centraal Laboratorium in 
de hoofdstad.7

Techniekhistoricus
Hand in hand met zijn chemisch-archeologische onderzoek bestudeerde Forbes diepgaand 
de primaire en secundaire bronnen en ontwikkelde hij zich tot een techniekhistoricus van 
internationale faam. Op de studie van bitumen, asfalt, petroleum en wegenbouw in de Oud-
heid (1933–1940), volgden weldra metalen en mijnbouw (1935–1950), en irrigatie en water-
staat (1938–1941). Een collega bij de BPM, H. Gabriëls, typeerde zijn werkwijze als volgt.

Forbes was een uitzonderlijk snel werker. Zijn manuscripten waren altijd geheel ‘af ’; deze konden 
meestal zonder verdere correctie door naar de drukker. Zijn fabelachtige geheugen en zijn voortref-
felijk opgebouwde documentatie maakte het hem mogelijk zoveel werk van zo’n hoog gehalte in 
zo’n snel tempo af te leveren.8

Op het punt van documentatie stonden Forbes binnen oliegigant BPM hulpmiddelen ter 
beschikking waarvan academische onderzoekers slechts konden dromen: hij had assisten-
ten die hem hielpen, en de best denkbare bibliotheek- en kopieerfaciliteiten.9 Nadelen had 
dit ook. Zijn Britse collega Rupert Hall oordeelde mild-kritisch:

He was one of the first scholars I have heard of to make extensive use of photocopies; thus he accu-
mulated materials on the many topics in which he was interested very rapidly but without enjoying 
sufficient leisure to study original sources thoroughly.10

 6 R.J. Forbes, The story of bitumen (z.p. z.j. [1934]); R.J. Forbes, Aus der Geschichte des Bitumens (z.p. z.j. [1934]); 
Forbes, Notes on the history of ancient roads, v; Forbes, Ambacht en wetenschap (n. 5) 45.

 7 R.J. Forbes, ‘Archeologie en exacte wetenschappen’, Chemisch Weekblad 36 (1939) 356–362; Répertoire international 
des laboratoires de musée et des ateliers de restauration (Rome 1960) 8; [R.J. Forbes, Voorzitter adviescommissie], 
Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap, Amsterdam (‘s-Gravenhage 1965).

 8 H. Gabriëls, ‘Ter herdenking – prof. dr. ir. R.J. Forbes’, De Ingenieur 85:20 (17 mei 1973) 407–409, aldaar 407.
 9 Bijvoorbeeld assistent W.F.M. de Vos. Zie: R.J. Forbes, Vijftig eeuwen olie. De geschiedenis van de aardolie (Zeist/

Antwerpen 1963) 7.
10 A.R. Hall, ‘Robert James Forbes (1900–1973)’, Archives Internationales d’Histoire des Sciences 26 (1976) 160–162, 

aldaar 161.
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De moeilijke jaren van de Tweede Wereldoorlog waren oogstjaren. Door de Duitse inval 
raakte de BPM afgesneden van de rest van het wereldconcern. Dit betekende dat het labo-
ratorium in Amsterdam geen werk meer had. Wachtgeld, tewerkstelling in Duitsland en 
een ‘gat’ in de leeftijdsopbouw van het personeel dreigden, en daarom besloot men minder 
urgente taken een kans te geven, en personeel uit te lenen aan overheidsorganisaties en aan 
andere bedrijven.11 Forbes kon zich nu volledig aan de geschiedenis van de techniek wijden. 
Vanaf 1940 gaf hij zijn Bibliographia antiqua. Philosophia naturalis uit, waarvan tot 1950 
tien delen zouden verschijnen. Daarnaast rondde hij in 1942 een van zijn beste boeken af, 
Metallurgy in antiquity. In 1944 volgde de afronding van zijn tweede standaardwerk, A short 
history of the art of distillation, en van zijn Wetenschap en techniek in de Oudheid. In de oor-
log legde hij tevens de basis voor zijn overzichtswerken Cultuurgeschiedenis van wetenschap 
en techniek en Man the maker.

Vooral dat laatste boek gaf hem internationale bekendheid. Het was een van de eerste 
techniekhistorische overzichtswerken, dat in zeker vijf talen werd vertaald. Daarnaast was 
Forbes betrokken bij de totstandkoming van een 5-delig standaardwerk over History of Tech-
nology. In 1955, tenslotte, startte hij zijn serie Studies in ancient technology, waarin tot 1964 
negen delen zouden verschijnen: ‘A superhuman accomplishment of which the defects pale 
before the merits’, concludeerde mediavist en techniekhistoricus Lynn White, ‘in ancient 
technology and in the history of petroleum technology, he was one of the world’s leading 
scholars’.12

Deze bijdragen maakten Forbes tot een van de belangrijkste techniekhistorici van de 
jaren vijftig, en, volgens Rupert Hall, tot een van de grondleggers van dit vakgebied. Erken-
ning bleef niet uit. In 1953 kreeg hij een eredoctoraat van het Technion in Haifa en in 1962 
kreeg hij als eerste de prestigieuze Leonardo da Vinci medaille van de Amerikaanse Society 
for the History of Technology.

Wetenschapshistoricus
Na zijn overlijden eerden buitenlandse collega’s hem vooral als techniekhistoricus, terwijl 
Nederlanders hem een wetenschapshistoricus noemden. Dit illustreert dat de techniek-
geschiedenis in 1973 in Nederland nog nauwelijks geïnstitutionaliseerd was.13 Het was een 
onderdeel van de wetenschapsgeschiedenis. Dat wordt treffend geïllustreerd door Forbes’ 
lidmaatschap van het Gewina-bestuur, in een tijd dat het woord ‘techniek’ nog niet in de 
naam van het Genootschap voorkwam: van 1942 tot 1947 was hij vice-voorzitter, en van 1950 
tot 1955 zelfs voorzitter van Gewina. In die jaren heeft hij een stevige bijdrage geleverd het 
Genootschap internationaal op de kaart te zetten. In het voorjaar van 1949 organiseerde hij 
een gemeenschappelijke bijeenkomst van Gewina met de Britse Newcomen Society, en in 

11 E. Homburg, Speuren op de tast: een historische kijk op industriële en universitaire research (Maastricht 2003) 36. 
Zie ook: E. Homburg, ‘Boundaries and audiences of national histories of science: Insights from the history of 
science and technology of the Netherlands’, Nuncius: annali di storia della scienza 22 (2) (2008) 309–345, aldaar 
325–327. Zijn ‘mentor’ David Cohen raakte na de oorlog als lid van de Joodse Raad in discrediet.

12 Archief Universiteit Leiden, MB: a 116, correspondentie R.J. Forbes met de Newcomen Society, 1939–1965; L. 
White, Jr., ‘Robert James Forbes (1900–1973)’, Technology & Culture 15 (1974) 438–439.

13 Voor de ontwikkeling van de techniekgeschiedenis in Nederland, zie: H.W. Lintsen and E. Homburg, ‘Tech-
niekgeschiedenis in Nederland’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 6 (1989) 9–29; idem, 
‘Techniekgeschiedenis in Nederland’, in: H.W. Lintsen et. al. (eds.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. 
De wording van een moderne samenleving, 1800–1890, VI (Zutphen 1995) 254–266.
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augustus 1950 organiseerde hij in Amsterdam de ‘6th International Congress of History of 
Science’. Hij was bovendien enige tijd voorzitter van de Union Internationale d’Histoire des 
Sciences.14

Maar ook inhoudelijk heeft Forbes in niet geringe mate bijgedragen aan de verwarring 
over zijn rol als wetenschapshistoricus. In zijn rede uit 1947 brengt hij de techniek vrij-
wel niet ter sprake, maar spreekt hij voortdurend over ‘geschiedenis van de wetenschap’.15 
Blijkbaar was dat toen de enige academische entiteit die denkbaar was. Maar er is ook een 
diepere oorzaak. Terwijl wij tegenwoordig de begrippen wetenschap en techniek als ver-
anderlijke sociale constructies zien, waren dat voor Forbes onveranderlijke aspecten van 
het menselijk kennen en handelen: wetenschap was het geestelijke, techniek het materiële. 
Waar wij cognitieve aspecten als een onderdeel van de techniek zien, behoorden deze bij 
Forbes tot het domein van de wetenschap: ambachtslieden hebben ‘reeds in vroegste tijden 
een aantal natuurwetenschappelijke waarnemingen gedaan, waarop de pre-klassieke weten-
schap stoelt’.16

Voor de religieuze Forbes was de eenheid van wetenschap, ambacht, en religie een in het 
oude Nabije Oosten gerealiseerd ideaal, dat in de klassieke oudheid teloor ging, maar in 
de twintigste eeuw eindelijk weer binnen handbereik kwam. Die optimistische overtuiging 
bepaalde ook zijn kijk op de maatschappij. Zo lezen we aan het slot van zijn essay Mens, 
machine, milieu:

De ‘heerschappij over de gehele aarde’ is een rentmeesterschap, dat [de mens] is opgedragen en 
waarvoor hij eens rekenschap zal moeten afleggen. […] Sisyphus is reeds verlost zonder dat hij het 
zich al te goed bewust is. Dat geschiedde op een Paasmorgen lang geleden.17

Mogelijk heeft Forbes het schrijven van meer dan 30 boeken en ruim 200 publicaties daar-
door niet als Sisyfus-arbeid ervaren. Nadat hij in 1959 bij de BPM met pensioen was gegaan, 
en tevens secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen was geworden, 
werd zijn bijzonder hoogleraarschap omgezet in een buitengewoon hoogleraarschap met 
als leeropdracht de ‘geschiedenis van de natuur- en scheikunde’. Toch verschoof hij zijn 
werkzaamheden nauwelijks in de richting van de natuurwetenschappen. Dat hij als weten-
schapshistoricus nog maar weinig herinnerd wordt hoeft daarom niet te verbazen.

De enige uitzondering is de uitgave van het zesdelige werk Martinus van Marum. Life 
and work, waarvan hij, als secretaris van de Hollandsche Maatschappij, de eerste drie delen 
redigeerde. Van zijn zeven promovendi promoveerden er vier op een wetenschapshistori-
sche onderwerp (UvA: Grendel, Das, Van Beek, Jaspers) en drie over de geschiedenis van 
de techniek (RUG: Harteveld; UvA: Sifalakis; Koelmans). Geen van hen vond uiteindelijk 
een betrekking in de wetenschaps- of techniekgeschiedenis, zodat, zoals Klaas van Berkel 

14 D.A. Wittop Koning, ‘Robert James Forbes, * Breda 21-4-1900, † Haarlem, 13-1-1973’, Janus 62 (1975) 217–233, 
aldaar 217–218; Hall, ‘Robert James Forbes’, 161; http://www.aihs-iahs.org/en/meetings.

15 Hetzelfde gebeurt ook in zijn Wetenschap en techniek in de Oudheid (1945) en in zijn Cultuurgeschiedenis van 
wetenschap en techniek (1948).

16 Forbes, Ambacht en wetenschap (n. 5) 9–11, 15.
17 R.J. Forbes, Mens, machine, milieu (Amersfoort 1965) 23; vgl. ook R.J. Forbes, The conquest of nature: technology 

and its consequences (Harmondsworth 1971) 139, en R.J. Forbes, ‘De vervuiling van bodem, water en lucht’, Olie 
8:7 (juli 1955) 210–213.
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reeds constateerde, de generatie Dijksterhuis-Forbes in directe zin geen Nachwuchs had.18 
Forbes zal vooral voortleven als de auteur van enkele gedegen werken over de geschiedenis 
van de metallurgie, de destillatie, de petroleumtechniek, en de techniek van het oude Nabije 
Oosten.

Belangrijkste werken van R.J. Forbes:
— A short history of the art of distillation (Leiden 1948).
— Metallurgy in antiquity: a notebook for archaeologists and technologists (Leiden 1950).
— Man the maker: a history of technology and engineering (New York 1950).
— Studies in Ancient Technology, 9 Vols. (Leiden 1955–1964).
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H. Gabriëls, ‘Ter herdenking – prof. dr. ir. R.J. Forbes’, De Ingenieur 85 (20) (17 mei 1973) 407–409. (met bibliografie).
A.R. Hall, ‘Robert James Forbes (1900–1973)’, Archives Internationales d’Histoire des Sciences 26 (1976) 160–162.
E. Lefèbvre & J.G. de Bruijn, ‘R.J. Forbes’, British Journal for the History of Science 6 (1972/73) 464.
H.A.M. Snelders, ‘Forbes, Robert Jacobus’, in: J. Charité e.a. (red.), Biografisch woordenboek van Nederland, deel 2 

(Amsterdam 1985) 159–160.
A. Wegener Sleeswijk, ‘Introduction’, Tractrix 5 (1993) 139–144.
L. White, Jr., ‘Robert James Forbes (1900–1973)’, Technology & Culture 15 (1974) 438–439.
D.A. Wittop Koning, ‘‘Robert James Forbes, *Breda 21-4-1900, † Haarlem, 13-1-1973’, Janus 62 (1975) 217–233. (met 
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18  K. van Berkel, Dijksterhuis: een biografie (Amsterdam 1996) 508.
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Gerrit A. Lindeboom (1905–1986) en de 
medische geschiedenis

MART J. VAN LIEBURG*

Over Gerrit Arie Lindeboom, als hoogleraar interne geneeskunde bijna een kwart eeuw 
het boegbeeld van de Vrije Universiteit te Amsterdam, en tevens een man van reputatie 
in de wereld van de protestantse geneeskunde en gezondheidszorg, zijn vele biografische 
beschrijvingen en beschouwingen voorhanden. Al tijdens zijn leven verschenen twee bun-
dels met studies, waarin de faits et gestes van Lindebooms leven door collega’s en vrienden in 
beeld werden gebracht.1 De redes die na zijn overlijden tijdens de herdenkings bijeenkomst 
werden gesproken;2 enkele afzonderlijke teksten over Lindebooms rol als medicus ethicus3 
en de beschouwingen over Lindeboom als biograaf,4 completeren het beeld van zijn leven 
en werk. Een aparte categorie vormen de biografische teksten waarin Lindeboom door de 
bril van een oorlogshistoricus wordt bezien, met een karikatuur als querulant en ‘Prinzi-
pienreiter’ als resultaat.5

Afkomstig uit een domineesfamilie, opgegroeid in een domineesgezin en als gymnasi-
ast inwonend bij zijn befaamde grootvader Lukas, hoogleraar theologie te Kampen (voor 

* Erasmus MC, Rotterdam, en UMCG, medische geschiedenis, Groningen. E-mail: mjvl@medischegeschie-
denis.nl. Voor bibliografische verwijzingen zie ondermeer de klassieke en digitale biografische naslagwerken  
(vgl. hierna noot 1).

1 C. van der Meer, J.V. Meiniger & J. Schouten (red.), Circa tiliam. Studia historiae medicinae: Gerrit Arie Linde-
boom, septuagenario oblata (Leiden 1974) [met bibliografie]; M.J. van Lieburg e.a. (red.), Volume commemorating 
the 75th aniversary of G.A. Lindeboom (Amsterdam 1980) [met bibliografie over 1975–1979]. Ook uitgegeven in 
Janus 67 (1980) nrs. 1, 2 en 3.

2 H.L. Houtzager en M.J. van Lieburg (red.), De Stichting Historia Medicinae: 1967–1987. Samenvattingen van de 
voordrachten gehouden tijdens de Medisch-Historische Dagen en teksten van de lezingen, gehouden ter herdenking 
van Prof. Dr. G.A. Lindeboom (Amsterdam 1987). 

3 M.J. van Lieburg, ‘G.A. Lindeboom (1905–1986) en zijn bijdrage tot de medische ethiek’, Vita Humana 14:3 
(augustus 1987) 89–106; S. Strijbos (red.), De medische ethiek in de branding. Een keuze uit het werk van Gerrit 
Arie Lindeboom (Amsterdam 1992). 

4 Door M.J. van Lieburg in de heruitgaven van Dokter Lukas (Amsterdam 1988) en Herman Boerhaave. The Man 
and his Work (Rotterdam 2007). 

5 O.a. Leo van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in genezen: de medische faculteit van de Vrije Universit-
eit 1880–2000 (Diemen 2005), passim en idem, ‘Gerrit Arie Lindeboom. Van primus inter pares tot omstreden 
figuur’, In de marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap 12:3 (2003) 2–10. 
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wie Lindeboom in 1984 zijn Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke verzorging van 
geestes- en zenuwzieken als gedenkzuil schreef), was de gereformeerde orthodoxie hem met 
de paplepel ingegeven. Historisch besef was daarvan een integraal onderdeel. Zijn eerste 
publicaties, uit de jaren dat Lindeboom zich na zijn studie geneeskunde (Amsterdam: pro-
motie 1930) en specialisatie in Amsterdam had gevestigd, verschenen in tijdschriften als 
Hermèneus, Predikant en dokter, De Reformatie, Stemmen des Tijds en het Orgaan van de 
Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland (CVNG). Erasmus 
was in die jaren zijn inspiratiebron en geliefde studieobject. Met ‘De functionele gedachte 
in de moderne geneeskunde’ en ‘Ontwikkelingslijnen in de moderne geneeskunst’ begaf 
Lindeboom zich op het pad van de medische geschiedenis.6 Van Paracelsus (1941) en Hip-
pocrates (1946 en 1948) beschreef hij hun gidsfunctie voor de medische deontologie en 
ethiek. In zijn oratie bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit 
(1950) en vooral in zijn bijdrage over ‘The significance of a Medical Faculty in een Christian 
University’ (1951) bracht Lindeboom zijn historische, filosofische en levensbeschouwelijke 
visie op de geneeskunde voor het voetlicht. Die positie- en koersbepaling laat zich histo-
risch alleen beschrijven in de context van onder meer de opkomst van de psychosomatische 
geneeskunde (Tournier, Groen), de discussie over de integrale geneeskunde (Querido, 
Buma) en de profilering van de nieuwe medische faculteit van de VU ten opzichte van de 
‘Internistenschool’ van de Universiteit van Amsterdam.7

De activiteiten van Lindeboom op historisch terrein, zowel in de keuze van zijn publi-
catiethema’s (o.a. Paracelsus en Bacon) als organisatorisch (binnen de CNVG, waarvan hij 
afstand nam door oprichting van de Protestants Christelijke Artsen-Organisatie, én bin-
nen Gewina) moet men in deze jaren bezien tegen de achtergrond van de internationale 

6 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland. 1936, resp. 1941. 
7 M.J. van Lieburg, De Amsterdamse Internistenschool (Rotterdam 2008).

Gerrit A. Lindeboom (1905-1986) thuis in zijn 
werkkamer
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ontwikkeling van de medische geschiedenis en – dichter bij huis – in relatie tot het optre-
den van Reijer Hooykaas, zijn collega proximus in de wis- en natuurkunde faculteit van 
de Vrije Universiteit. De efemere verschijningen van enkele voorgangers (Israëls, Van 
Leersum, De Lint) daargelaten, was Lindeboom (net als Hooykaas voor de wetenschaps-
geschiedenis) de eerste die aan een Nederlandse universiteit de medische geschiedenis 
als academische discipline tot ontwikkeling bracht.8 Dat gebeurde binnen de medische 
opleiding in samenhang met de filosofie en de medische ethiek, wat organisatorisch tot 
uitdrukking kwam in de oprichting van het Medisch-Encyclopedisch Instituut (1951) en 
in de benaming van de leeropdracht (‘encyclopedie der medische wetenschappen’). De 
 filosofie zou een rudimentair onderdeel van Lindebooms activiteiten blijven, dat in de 
hectiek van de maatschappijkritische studenten- en artsenbeweging en in het krachten-
veld van de moderne wetenschapsfilosofie uiteindelijk buiten zijn blikveld raakte. Het 
onderdeel medische ethiek kwam zo mogelijk in een nog grotere ‘branding’, maar hier 
profileerde Lindeboom zich tot een steeds eenzamer verdediger van wat hij een Bijbels 
genormeerde medische ethiek noemde, met sterk accent op de beschermwaardigheid van 
het leven en op de paternalistische rol van de medicus in de arts-patiëntrelatie.9 Vertegen-
woordigers van politieke en kerkelijke instanties die deze standpunten op hun eigen wijze 
operationeel wilden maken, kozen Lindeboom als medische autoriteit – al dan niet terecht 
– tot hun boegbeeld.

In de jaren zestig werd de medische geschiedenis voor Lindeboom een steeds belang-
rijker werkterrein naast zijn optreden in de kliniek en internistenpraktijk. Zijn vele 
publicaties over Boerhaave en de ‘Mensen rond Boerhaave’ maakten zijn naam bekend in 
de internationale wereld van de medische geschiedenis, met als hoogtepunt de verschijning 
van zijn opus magnum over Herman Boerhaave. The man and his work (1968). Met alle 
toonaangevende medici-historici uit die jaren had hij contact. Zuid-Gewina benoemde 
Lindeboom in 1964 tot erelid (een opmerkelijk feit, vergeleken met de waardering van 
zijn eigen Gewina, waarvoor hij in de jubileumbundel van 1963 nog een bijdrage leverde 
over ‘De beoefening van de geschiedenis der geneeskunde’).10 Hij kwam in de redactie van 
het herleefde tijdschrift Janus, en werd gekozen tot lid van de Academie Internationale 
d’Histoire de la Medicine (wat toen nog een gewogen benoeming was) en werd daarvan 
in 1970 zelfs vicevoorzitter. In 1971 behoorde Lindeboom tot de oprichters van het tijd-
schrift Clio medica. Acta Academia Internationalis Historiae Medicinae. Om het vakgebied 
in Nederland te stimuleren schreef hij een Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde 
(1961), dat bedoeld was als leerboek voor zijn studenten (en dat inderdaad ook bleef tot ver 
in de jaren negentig); richtte hij in 1967 de Stichting Historia Medicinae op, en ‘leverde’ hij 
zijn eerste promovendi.11 

8 G.A. Lindeboom, ‘De betekenis van het onderwijs in de geschiedenis der geneeskunde’, Geneeskundige bladen 
uit kliniek en laboratorium 45 (1953) 345–365.

9 G.A. Lindeboom, Opstellen over medische ethiek (Kampen 1960).
10 G.A. Lindeboom, ‘De beoefening der geschiedenis der geneeskunde’, in: B.P.M. Schulte (red.), Vijftig jaren 

beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland, 1913–1963 (z.pl. 
1963) 9–24.

11 Zie: Jan Jacob Cobben, De opvattingen van Johannes Wier over bezetenheid, hekserij en magie. Een medisch-his-
torische studie (Assen 1960); Jacob Boersma, Antonius de Haen, 1704–1776: leven en werk (Assen 1963) en W.A.H. 
van Wylick, Röntgen en Nederland (Utrecht 1966). 
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Begin jaren zeventig volgden in dit kielzog van initiatieven de bijeenkomsten van het 
Deutsch-Niederländisches Medizinhistoriker Treffen en de Landelijke Cursus Geschiede-
nis der Geneeskunde (op zaterdagochtenden). De verschijning van zijn Geschiedenis van de 
medische wetenschap in Nederland (1972) en van de Classified Bibliography of the History of 
Dutch Medicine (1975) zag Lindeboom als de realisering van een programma waarmee hij 
het medisch-historisch onderzoek in Nederland wilde stimuleren en faciliteren. Een biogra-
fisch woordenboek van Nederlandse medici behoorde eveneens tot dit programma, maar 
zou pas tien jaar na zijn emeritaat en na veel teleurstellingen in 1984 verschijnen onder de 
titel Dutch Medical Biography.

Nadat ik Lindeboom in 1978 was opgevolgd, heb ik hem acht jaar lang vrijwel dage-
lijks bezig gezien, worstelend met de nieuwe tijdgeest, met de nieuwe medische ethiek en 
met de professionalisering van de medische geschiedenis. Ook de veranderingen die de 
fotokopie, de elektrische schrijfmachine (de computer kwam pas later) en de moderne lite-
ratuurvoorziening brachten in de ingesleten werkwijze waarin de vulpen, het carbon, het 
overschrijven en de afhankelijkheid van een eigen bibliotheek bepalend waren, speelden 
hem parten. Ik noem die zaken, omdat bij de beoordeling van Lindebooms medisch-histo-
rische oeuvre deze factoren gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Bij zijn poging om 
tot een samenvattende studie over Descartes and Medicine (1979) te komen, bij zijn studie 
van het leven en werk van Jan Swammerdam,12 en bij al zijn gezwoeg aan de Dutch Medi-
cal Biography, groeide ook bij Lindeboom het besef hoezeer de geschiedeniswetenschap 
– in het bijzonder de geschiedenis van de filosofie, de religiegeschiedenis, wetenschaps-
geschiedenis en medische geschiedenis – waren geëvolueerd en geprofessionaliseerd. De 
bakens van de historiografie en historiografische methoden waren definitief verzet. Twee 
lijvige manuscripten (over ‘Dokters en chirurgijns’, en over ‘Boerhaave en de Leidse druk-
kers’) haalden zelfs de eindstreep van een publicatie niet. De afstand met de inmiddels 
beschikbare literatuur over de ontwikkeling van de medische beroepen, respectievelijk over 
boek- en uitgeversgeschiedenis, bleek te groot te zijn.

Voor de medische geschiedenis in Nederland in de jaren zestig en zeventig is Linde-
boom van grote betekenis geweest: als docent die enkele generaties medische studenten 
zicht heeft geboden op de betekenis van historische kennis, als auteur die in de medische 
pers in Nederland de medische geschiedenis voor het voetlicht bracht (uiteindelijk in bijna 
driehonderd publicaties, waaronder zo’n vijftig monografieën), en als wetenschapper die 
onder de internationale vakcollegae van zijn tijd in hoog aanzien stond. Voor Nederland 
was hij in deze jaren de primus inter pares onder de medisch-historici, en de exponent van 
een generatie medisch-historici die in de medische wetenschappen en in de kliniek al hun 
sporen hadden verdiend voordat zij zich manifesteerden op het terrein van de medische 
geschiedenis. 

Dat zijn erfenis, het Medisch-Encyclopedisch Instituut van de Vrije Universiteit, niet Aere 
Perennius13 (om de naam van de instituutsperiodiek uit de jaren 1970–1979 te gebruiken) is 
gebleken, is een trieste constatering bij het eeuwfeest van Gewina. Maar wat Lindeboom 
in 1953 tijdens een Gewina-najaars vergadering formuleerde als de kern van de opdracht 
voor docenten die in een medische faculteit het vakgebied van de medische geschiedenis 

12 De studie naar Jan Swammerdam was begonnen met de uitgave van een cruciaal deel van Swammerdams cor-
respondentie: The Letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thévenot (Amsterdam 1975).

13 Aere Perennius: ‘van duurzaam brons’.
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vertegenwoordigen, is na zestig jaar nog altijd ongewijzigd: toegang verschaffen tot klini-
sche observaties uit het verleden, zicht geven op de wordingsgeschiedenis van de medische 
wetenschap, een bijdrage leveren aan de academische vorming van medische studenten, en 
kritisch en relativerend leren omgaan met de actualiteit.14

14 Lindeboom, ‘De betekenis van het onderwijs’ (1953) (n. 8), en het verslag van de presentatie van dit betoog 
tijdens de Gewina-najaarsvergadering van dat jaar door D. Burger, ‘De najaarsvergadering van het Genootschap 
[…]’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 97 (1953) 1149–1151.

Sinds 1985 reikt de Stichting de zogenaamde Lindeboompenning uit aan personen die zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de medische geschiedenis in de Nederlanden en hun koloniën. 
De penning is vervaardigd door de chirurg in ruste Rob van der Ven. 
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Reijer Hooykaas (1906–1994)

AB FLIPSE*

‘Er wordt gezegd, dat onder U groote belangstelling bestaat voor het nieuwe studievak’, 
zo sprak Reijer Hooykaas op 1 februari 1946 tot de studenten onder zijn gehoor bij zijn 
inaugurele rede aan de Vrije Universiteit. Hooykaas was daar direct na de Tweede Wereld-
oorlog benoemd op de eerste leerstoel voor de geschiedenis der natuurwetenschappen in 
Nederland. Bij dit eerste officiële optreden als hoogleraar sprak hij de hoop uit dat hij de 
studenten zou kunnen ‘vervullen met minstens even groote bewondering voor wat vroegere 
geslachten […] gedacht en gedaan hebben, als ik zelf gevoelen moet’.1

In de volgende decennia zou Hooykaas generaties studenten kennis laten maken met de 
geschiedenis van hun vakgebied. Het was zijn diepe overtuiging dat de wetenschapsgeschie-
denis belangrijk was in de vorming van de natuurwetenschappers. Tegelijk was hij ervan 
overtuigd dat deze tak van geschiedschrijving serieus moest worden genomen als onderdeel 
van de cultuurgeschiedenis. Als pionier zocht Hooykaas zijn weg op een groot aantal uit-
eenlopende onderzoeksterreinen, wat resulteerde in meer dan 130 publicaties.2 Meer nog 
dan aan Dijksterhuis is het aan Hooykaas te danken dat de discipline wetenschapsgeschie-
denis in Nederland gestalte kreeg en ook internationaal aanzien verwierf. 

Reijer Hooykaas, geboren in Schoonhoven op 1 augustus 1906 als zoon van een gere-
formeerde zilverfabrikant, doorliep in Gouda de HBS. Van 1923 tot 1930 studeerde hij 
scheikunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waarna hij scheikundeleraar werd aan scholen 
in Amsterdam, Schoonhoven en uiteindelijk het Christelijk Lyceum te Zeist. In Zeist zou hij 

* Faculteit der Letteren, afdeling Geschiedenis & Faculteit der Exacte Wetenschappen, afdeling Algemene Vorm-
ing, Vrije Universiteit Amsterdam. E-mail: a.c.flipse@vu.nl. Met dank aan Floris Cohen, Frans van Lunteren en 
Kees de Pater voor suggesties en commentaar.

1 R. Hooykaas, Rede en ervaring in de natuurwetenschap der XVIIIe eeuw (Loosduinen 1946) 63. Over Hooykaas, zie 
onder meer: H.A.M. Snelders, ‘Prof.dr. R. Hooykaas (1906–1994)’, Gewina 17 (1994) 52–56; J.A. van Delden, ‘Prof.
dr. R. Hooykaas: pionier en gids. Dr. C. de Pater over zijn leermeester, de christelijke wetenschapshistoricus R. 
Hooykaas’, Bijbel en Wetenschap (1994) 47–50; J.D. North, ‘Reijer Hooykaas. 1 augustus 1906–4 januari 1994’, Lev-
ensberichten en herdenkingen 1994. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam 1995) 53–59; 
A. Leegwater, ‘Reijer Hooykaas (1906–1994): A modern advocate for philosophia libera’, Perspectives on Science and 
Christian Faith 48 (1996) 98–103; H.F. Cohen, ‘Reijer Hooykaas, 1 August 1906–4 January 1994’, Isis 89 (1998) 181–184.

2 Voor een overzicht van, en een selectie uit Hooykaas’ omvangrijke oeuvre, zie: Capita selecta uit het werk van 
prof. dr. R. Hooykaas (Utrecht 1976) en Reyer Hooykaas, Selected Studies in History of Science (Coimbra 1983).

25. Flipse.indd   287 10/29/2013   7:05:09 PM



Ab Flipse

288

Reijer Hooykaas in 1955 (Foto: Historisch 
Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme, VU)

zijn hele leven blijven wonen. Hij huwde op 15 april 1936 met de Hongaarse Ilona Füstös, 
met wie hij vijf kinderen kreeg.

Gestimuleerd door zijn leermeester, Ernst Cohen, werkte hij ook aan een wetenschaps-
historische dissertatie, Het begrip element in zijn historisch-wijsgerige ontwikkeling. Hij 
promoveerde op 1 juni 1933 bij H.R. Kruyt. Hooykaas wilde, anders dan de natuurwe-
tenschappers en filosofen die zich tot dan toe met de wetenschapsgeschiedenis hadden 
beziggehouden, als historicus naar vroegere natuuronderzoekers kijken. Een historicus moet 
zich in het verleden inleven, zich plaatsen op het toenmalige wijsgerige standpunt en de later 
ontdekte feiten vergeten, zo verwoordde hij zijn methodologische credo in de inleiding van 
zijn dissertatie. 

Door bemiddeling van de VU-fysicus G.J. Sizoo sprak Hooykaas in 1934 op een weten-
schappelijke samenkomst van de VU over ‘Natuurwetenschap en religie in het licht der 
historie’. Binnen de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen, waarvan veel 
gereformeerde natuurwetenschappers lid waren, vond Hooykaas vervolgens een stimule-
rende omgeving om de historische relatie tussen geloof en wetenschap te doordenken. In 
het Orgaan van deze vereniging publiceerde hij uitgebreide, originele studies over Kepler 
(1939), Pascal (1939) en Boyle (1942), waarin hij onder meer het verband tussen hun reli-
gieuze overtuiging en hun onderzoek analyseerde. Naast de geschiedenis van chemie, 
alchemie en atoomleer, werd de historische relatie tussen religie en wetenschap een tweede 
onderwerp dat Hooykaas zijn hele leven zou blijven bezighouden. 

Het was zijn expertise op dit gebied die ertoe leidde dat Hooykaas, wederom op voor-
dracht van Sizoo, in 1945 aan de VU werd benoemd als buitengewoon hoogleraar in de 
geschiedenis der natuurwetenschappen, een aanstelling die in 1948 werd omgezet in een 
ordinariaat. Het nieuwe vak, verplicht voor alle bètastudenten, was bedoeld om ‘eenzij-
dige specialisering binnen de faculteit tegen te gaan, het karakter van de natuurwetenschap 
als activiteit van de menselijke geest naar voren te brengen en de verhouding van de 
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natuurwetenschap tot de christelijke religie uiteen te zetten’. Hooykaas was een begena-
digd docent die meeslepend en enthousiasmerend college gaf, zo herinneren alle studenten 
zich die zijn colleges hebben bijgewoond. Wel verwachtte Hooykaas toewijding en respect. 
Sommige bètastudenten viel het niet gemakkelijk greep te krijgen op dit niet-exacte vak. In 
1971 zou Hooykaas zijn collegestof omwerken tot een handzaam leerboek Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen. Van Babel tot Bohr, dat menig dictaatschrijvend student uit de eerste 
jaren goed van pas zou zijn gekomen.3

Hooykaas maakte niet alleen veel werk van zijn colleges, maar voelde zich ook verant-
woordelijk voor de bredere opbouw van het vakgebied. In oktober 1947 bezocht hij het 
Congress of History of Science in Lausanne, waar hij twee voordrachten hield, zich liet 
informeren over de organisatie van de wetenschapsgeschiedenis in andere landen, in con-
tact kwam met verschillende uitgevers en kennismaakte met wetenschapshistorici uit de 
hele wereld.4 Op dit congres legde Hooykaas de basis voor zijn brede internationale netwerk, 
dat zich zou uitstrekken van Engeland en Amerika tot de Sovjet-Unie, Polen en Portugal. 
Zijn fenomenale talenkennis stelde hem in staat in tal van verschillende landen onderzoek 
te doen en contacten te onderhouden. Van meet af aan publiceerde hij in het Frans, Duits, 
Engels en later ook in het Portugees, waardoor hij in het buitenland eerder en in bredere 
kring bekendheid verwierf dan in Nederland.

Al snel ontstonden er ook contacten met geloofsgenoten in de Engelstalige wereld. In 
september 1948 sprak Hooykaas op een congres in London over ‘Science and Reformation’.5 
Hooykaas bleef een graag geziene gast bij Engelse en Amerikaanse evangelicals, maar zijn 
bekendheid in de Engelstalige wereld breidde zich uit tot ver buiten deze kring. In 1969 
sprak hij aan de University of Edinburgh de Gunning Lectures uit over ‘Religion and the 
Rise of Modern Science’, waarin hij tot een afgewogen uiteenzetting kwam van zijn al eerder 
verdedigde stelling dat het calvinisme een belangrijke positieve factor was geweest bij het 
ontstaan van de moderne natuurwetenschap.6 Samen met John Hedley Brooke en enkele 
andere Britse wetenschapshistorici verzorgde hij in 1973–1974 de cursus ‘Science and Belief: 
From Copernicus to Darwin’ van de Open University, waarvoor Religion and the Rise of 
Modern Science als leerboek werd gebruikt. Als visiting scholar verbleef hij in Cambridge 
(1968) en Harvard (1970), en aan de University of St. Andrews verzorgde hij in 1975–1977 de 
postuum gepubliceerde Gifford Lectures over ‘Fact, Faith and Fiction in the Development 
of Science’.7 

Vanaf de jaren vijftig hield Hooykaas zich intensief bezig met de geschiedenis van de geo-
logie. De aanleiding hiervoor was een congres van gereformeerde natuurwetenschappers 
over de ouderdom der aarde in 1950. Hooykaas mengde zich niet in de theologische twisten 
over Bijbel en wetenschap die hierop volgden, maar koos een andere weg om de problema-
tiek te verhelderen. Hij realiseerde zich dat het zogenaamde ‘uniformiteitsprincipe’, hoewel 
het door alle geologen werd geaccepteerd, niet scherp was gedefinieerd. In de jaren hierna 
maakte hij grondig studie van het ontstaan en de betekenis van dit principe en publiceerde 

3 Ab Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’. Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU 
(Zoetermeer 2005) 118, 142, 162–164.

4 Archief VU, Directeuren 1948: Hooykaas aan directeuren, 15 maart 1948.
5 R. Hooykaas, ‘Natuurwetenschap en Reformatie’, Geloof en wetenschap 47 (1949) 20–21.
6 R. Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science (Edinburgh 1972).
7 R. Hooykaas, Fact, Faith and Fiction in the Development of Science (Dordrecht 1999).
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in 1959 een boek over The Principle of Uniformity in Geology, Biology and Theology.8 Daarin 
kwam hij onder meer tot een herziening van het gangbare beeld van de negentiende-eeuwse 
strijd tussen de uniformitaristen en hun catastrofistische tegenstanders, en tot een voor 
velen verhelderende analyse van het eigen karakter van ‘historische’ natuurwetenschappen. 
Hiermee werd een nieuwe basis gelegd voor de studie van de geschiedenis van de aardwe-
tenschappen, aldus zijn latere opvolger aan de VU, Martin Rudwick.9

Nog verder sloeg Hooykaas zijn vleugels uit toen hij in de jaren zestig studie begon te 
maken van de Portugese geschiedenis en cultuur. Hij liet zien welke schok de nieuwe kennis 
die via de vijftiende- en zestiende-eeuwse Portugese ontdekkingsreizigers Europa bereikte, 
teweegbracht in allerlei vanzelfsprekendheden uit de antieke filosofie en het humanisme, 
waardoor de eerste stoot werd gegeven tot het ontstaan van de moderne wetenschap. Hooy-
kaas leerde zichzelf in deze periode Portugees en bezocht vanaf 1962 verschillende malen 
de Universiteit van Coimbra om te doceren en onderzoek te doen. Hooykaas’ bemoeienis 
vormt het startpunt van de beoefening van de wetenschapsgeschiedenis in Portugal.10 

Methodologische vragen behandelde Hooykaas onder meer in een lezing in Cambridge 
over ‘Historiography of Science, Its Aims and Methods’ (1968). Hij paste hier de bekende 
metafoor van Francis Bacon – die verschillende soorten natuuronderzoekers had vergele-
ken met spinnen, mieren en bijen – toe op de geschiedschrijving. Waar ‘spinnen’ hun eigen 
web of systeem weven zonder veel voorafgaand feitenonderzoek, en ‘mieren’ slechts feiten 
verzamelen zonder enige ordening, beginnen de ‘bijen’ bij de feiten om deze vervolgens te 
verwerken tot een geordend geheel.11 Hooykaas spiegelde zich graag aan de werkwijze van de 
‘bijen’. Gedreven door de ‘feiten’ sloeg hij telkens nieuwe wegen in, zonder zich te beperken 
tot één onderwerp, periode, of benadering. Afkerig als hij was van scholastische of ratio-
nalistische systeemdwang in de natuurwetenschap, stond hij eveneens kritisch tegenover 
alomvattende ‘logische’ of ‘rationele’ verklaringen in de geschiedwetenschap. Dit weerhield 
hem er niet van zelf tot heldere theses te komen wanneer hij meende, op grond van gedegen 
bronnenonderzoek en veel ‘feitenmateriaal’, daartoe te kunnen besluiten.

Hooykaas’ verdiensten werden steeds breder erkend. In 1959 werd hij lid van de afdeling 
Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij ontving 
onderscheidingen van de regeringen van Nederland, Polen en Portugal, en eredoctora-
ten van de Universiteit van Coimbra en de Open University. In 1967 werd hij in Utrecht 
benoemd op de leerstoel van Dijksterhuis. Aanvankelijk bleef hij daarnaast als buitenge-
woon hoogleraar aan de VU verbonden. 

Hooykaas’ geloofsovertuiging – hij noemde zichzelf een ‘ouderwetse calvinist’ – had hem 
er nooit van weerhouden buiten de gereformeerde zuil te treden en vriendschappelijke 
contacten te onderhouden met vakgenoten met een andere levensovertuiging. Waar Hooy-
kaas zich in de jaren vijftig herhaaldelijk kritisch had uitgelaten over de zijns inziens al te 
rechtlijnige en spitsvondige theologen uit zijn kerkverband, kon hij zich echter evenmin 
vinden in de grote veranderingen die zich in de jaren zestig voltrokken in gereformeerde 
kring. In de verandering van de gereformeerde grondslag van de VU in 1971 zag hij slechts 

 8 Dit boek verscheen aanvankelijk onder de titel Natural Law and Divine Miracle: A historical-critical study of the 
Principle of Uniformity in Geology, Biology and Theology (Leiden 1959); een tweede druk verscheen in 1963 als 
The Principle of Uniformity in Geology, Biology and Theology.

 9 M.J. Rudwick, The history of the natural sciences as cultural history (Amsterdam 1975) 13.
10 L. de Albuquerque, ‘Professor R. Hooykaas and the History of Sciences in Portugal’, Janus 64 (1977) 1–13. 
11 R. Hooykaas, ‘Historiography of Science, its Aims and Methods’, Organon 7 (1970) 37–49. 

25. Flipse.indd   290 10/29/2013   7:05:10 PM



Reijer Hooykaas (1906–1994)

291

‘horizontalisme’, zo schreef hij teleurgesteld aan VU-rector W.F. de Gaay Fortman. Dit zou 
onvermijdelijk uitlopen op humanisme, waarmee de VU zich niet meer van andere univer-
siteiten zou onderscheiden. Hooykaas voelde zich niet meer thuis aan deze VU en vertrok 
in 1971 definitief naar Utrecht.12

In Utrecht bouwde hij de leerstoel van Dijksterhuis uit tot het Instituut voor de 
Geschiedenis van de Exacte Wetenschappen, dat het belangrijkste centrum voor de weten-
schapsgeschiedenis in Nederland zou worden. Aan het instituut waren verschillende 
medewerkers verbonden en na twee eerdere promoties aan de VU zouden nu nog Harry 
Snelders, zijn latere opvolger, en Kees de Pater bij hem promoveren. Ook bereikte hij nu een 
bredere groep studenten, onder wie de Leidse geschiedenisstudent Floris Cohen, die door 
Hooykaas’ colleges werd gegrepen en daarmee gewonnen voor de wetenschapsgeschiede-
nis. In 1976 ging Hooykaas met emeritaat, maar hij ging door met onderzoek, onder meer 
naar de receptie van het Copernicanisme. Het meeste opzien baarde zijn terugvinden van 
een lange tijd verloren gewaande tekst van G.J. Rheticus, Copernicus’ enige leerling, over de 
relatie tussen het Copernicaanse stelsel en de Bijbel. Hooykaas vertaalde en annoteerde de 
tekst, en schreef een uitgebreide inleiding, waarna die in 1984 werd uitgegeven.13

Erudiet, origineel en internationaal georiënteerd als hij was, is Hooykaas van grote bete-
kenis geweest voor de wetenschapsgeschiedenis. Niet alleen wist hij zijn enthousiasme over 
te dragen op zijn studenten, zoals hij bij zijn aantreden had gehoopt, maar hij legde ook de 
basis voor de professionele beoefening van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland. Het 
was aan de volgende generatie om zijn werk voort te zetten en nieuwe wegen in te slaan. 

12 Archief W.F. de Gaay Fortman in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme: 
Hooykaas aan De Gaay Fortman, 8 maart 1971.

13 R. Hooykaas, G.J. Rheticus’ Treatise on Holy Scripture and the Motion of the Earth (Amsterdam 1984).
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Frans Verdoorn (1906–1984) – Biohistorie

BERT THEUNISSEN*

Frans Verdoorn was de geestelijke vader van de ‘biohistorie’. Van de jaren vijftig tot in de 
jaren zeventig van de afgelopen eeuw probeerde hij deze nieuwe discipline gestalte te geven 
in zijn fameuze Biohistorisch Instituut in Utrecht. Het lukte hem niet; de biohistorie bestaat 
niet meer. Willens nillens droeg Verdoorn wel bij aan de opkomst van de professionele 
wetenschapsgeschiedenis in Nederland.1

Verdoorn werd in 1906 geboren als zoon van de directeur van sigarenfabriek Wascana. 
De botanische wetenschap trok hem al vroeg: als gymnasiumleerling correspondeerde hij 
met internationale experts op het gebied van de taxonomie van mossen, en als Utrechtse 
biologiestudent publiceerde hij in 1932 het 486 pagina’s tellende Manual of Bryology. 

Na zijn studie richtte Verdoorn in 1933 in Oegstgeest de uitgeverij Chronica Botanica 
Company op. Hoofdactiviteit was het samenstellen van internationale overzichten van 
lopend botanisch onderzoek, die werden gepubliceerd in de indertijd alom bekende Chro-
nica Botanica reeks. Net als zijn botanische leermeester F.A.F.C. Went was Frans Verdoorn 
een overtuigd wetenschappelijk internationalist, en veel van zijn initiatieven als uitgever 
hadden als doel de internationale kennisuitwisseling tussen botanici te bevorderen. Hij 
schreef ook artikelen over internationale samenwerking en was jarenlang (1935–1953) secre-
taris van de International Union of Biologi cal Sciences.

Went was ook een bron van Verdoorns historische belangstelling. In zijn onderwijs bena-
drukte Went het intrinsiek menselijke karakter van de wetenschapsbeoefening; kennis kon 
nooit helemaal gescheiden worden van haar makers. Door deze relatie zichtbaar te maken 
droeg de wetenschapsgeschiedenis bij tot een beter begrip van de wetenschap. Tegelijkertijd 
kon de wetenschapsgeschiedenis bijdragen aan internationale samenwerking. In 1937 startte 
Verdoorn bijvoorbeeld het project Index botanicorum, een wereldwijd samenwerkings-
verband ter vervaardiging van een internationale biografische encyclopedie van botanici. 
Verdoorn gaf ook de Chronica Botanica reeks allengs een meer historisch accent, hetgeen 
vanaf 1944 uit de ondertitel sprak: An International Collection of Studies in the Methodology 
and History of Biology and Agriculture. In 1948 startte hij de reeks Pallas, a Collection of Offset 
Reprints of Out-of-Print Classic Scientific Works. 

* Descartes Centre, Universiteit Utrecht. E-mail: l.t.g.theunissen@uu.nl.
1 Deze bijdrage is gebaseerd op B. Theunissen, ‘Frans Verdoorn, op Sartons vleugels – in Linnaeus’ voetspoor’, 

 Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 12 (1989) 149–166.

26. Theunissen.indd   292 10/29/2013   7:05:17 PM



Frans Verdoorn (1906–1984) – Biohistorie

293

Ondertussen was Verdoorn in januari 1940 met zijn bedrijf naar de Verenigde Staten uitge-
weken, waar hij zich in Waltham, een voorstad van Boston, had gevestigd. Hier raakte hij 
bevriend met wetenschapshistoricus en Isis editor George Sarton, die zijn wetenschapshis-
torische belangstelling sterk stimuleerde. Verdoorn begon na te denken over wat tot zijn 
biohistorische ideologie zou uitgroeien en exploreerde de mogelijkheden om in Amerika 
een instituut op te richten. Dat vlotte niet erg, maar uitkomst bracht een vorstelijk aan-
bod van de Utrechtse biologiefaculteit. In 1959 streek Verdoorn met zijn 15.000 banden 
tellende bibliotheek en zijn wandvullende kaartsystemen neer in zijn eigen Biohistorisch 
Instituut, in de voormalige hortulanuswoning van de botanische tuin aan de Nieuwegracht 
in Utrecht. 

Wat betekende dat neologisme – biohistorie? Voor Verdoorn was het veel meer dan 
biologiegeschiedenis, het ging om de exploratie van alle grensgebieden tussen de levens-
wetenschappen en de geesteswetenschappen. De invloed van George Sarton was hierin 
zichtbaar, maar Verdoorn had zich daarnaast laten inspireren door medisch historici zoals 
William Osler en Henri Sigerist, die ook in kunshistorische, literatuurhistorische en sociale 
aspecten van de levenswetenschappen waren geïnteresseerd. Zijn Utrechtse oratie laat zien 
dat Verdoorn nu een bredere opvatting van geschiedenis had dan in zijn jongere jaren, toen 
hij vooral het nut voor de wetenschap had benadrukt. Biohistorie was een zelfstandig disci-
pline, een onderdeel van de cultuurgeschiedenis, met een intrinsiek belang.

Een ander centraal element in Verdoorns intreerede was zijn pleidooi voor de inrichting 
van het Biohistorisch Instituut als een internationaal documentatiecentrum, waar boeken, 
kaartsystemen, manuscripten en andere archivalia, prenten, foto’s en wat al niet meer door 
‘borderland researchers’ geraadpleegd konden worden. Biohistorische instituten, vond 
Verdoorn, waren voor alles biohistorische bibliotheken, en biohistorici waren voor alles 
bibliofielen. Een veelzeggende uitspraak.

Verdoorn gefotografeerd in de zomer van 1944 op  
Lake Sunapee, New Hamshire (Foto: Archief Instituut  
voor Geschiedenis en Grondslagen van de 
Natuurwetenschappen)
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Eerst en vooral achtte Verdoorn het essentieel – het bloed van de taxonoom kroop waar 
het niet gaan kon – dat er een gedetailleerde classificatie van het vakgebied kwam. Aan dit 
grondwerk van classificeren en herclassificeren zou hij in Utrecht het grootste deel van zijn 
tijd besteden.

In 1964, na verscheidene revisies, had hij zijn taxonomie van de biohistorie al zover uitge-
werkt dat de inhoudsopgave van een (nooit verschenen) biohistorische bibliografie alleen 
al dertien pagina’s besloeg. Kort daarna reviseerde hij het systeem andermaal en herdefini-
eerde hij biohistorie als ‘the historical relationships of plants, animals and man in scien ce, 
early medicine and culture’. Er werden zeven hoofdafdelingen onderscheiden: de ‘formatieve 
periode’ (paleolithicum tot en met de middeleeuwen); de geschiedenis van de levensweten-
schappen vanaf de Renaissance; etnologische aspecten; ‘biocontrole’, oftewel ‘the history of 
man’s domination of nature’; literaire aspecten; kunsthistorische aspecten; en tenslotte lin-
guïstische aspecten. Eind jaren zestig voegde hij nog een achtste afdeling toe, de historische 
sociale biologie, gemodelleerd naar Henri Sigerists ‘historical social medicine’.

Een laatste bewerking onderging het systeem in Verdoorns De plant in de biohistorie uit 
1970. Ditmaal koos hij een hoger abstractieniveau en nam hij ‘de primaire menselijke drijf-
veren’ als uitgangspunt. Zo kwam hij tot wat hij noemde de acht hoofdkleuren van het 
biohistorische spectrum, waaruit vele mengkleuren konden worden samengesteld: het den-
ken; de spraak en de taal; de vocale en andere musicale expressie van de mens; het verhaal; 
de visuele expressie; de utilisatie (biocontrole); de kennis; en tot besluit de sociale aspecten.

In de daarop volgende 40 pagina’s werkte Verdoorn de hoofd- en mengkleuren aan de 
hand van talloze voorbeelden en literatuurreferenties uit. Eens temeer blijkt daarbij hoe-
zeer Verdoorns conceptie van de biohistorie zich gaandeweg had verbreed; de biologische 
wortels van het vak waren uiteindelijk nauwelijks nog te onderkennen. De ‘wetenschaps-
geschiedenis s.s.’, zoals hij het noemde, – wetenschapsgeschiedenis in engere zin dus – was 
maar één onderdeel van het biohistorische spectrum. Een onderdeel bovendien dat geen 
hoofdrol mocht spelen; dat zou, zoals Verdoorn eens opmerkte, leiden tot een ‘clerk-like 
declension of our spirits’.

Inhoudelijke biohistorische studies bleven echter uit. De biohistorische ideologie bleef 
in de inhoudsopgave steken; het boek zelf werd niet geschreven. Ook de productie van Ver-
doorns multidisciplinaire staf kan niet als specifieke uitwerking van zijn ideologie worden 
beschouwd, ook al was het begrip biohistorie breed genoeg om alle activiteiten van de staf-
leden te kunnen accommoderen. Na Verdoorns emeritaat in 1976 viel het doek en werd de 
geschiedenis van de biologie – ‘wetenschapsgeschiedenis s.s.’ dus – het formele onderzoeks-
terrein van het instituut aan de Utrechtse Nieuwegracht.

De brug die Frans Verdoorn tussen de biologie en de humaniora wilde slaan, bleek dus 
een brug te ver. Meerdere verklaringen hiervoor dringen zich op. Er zou een mammoet-
instituut met tientallen specialisten uit alle denkbare disciplines nodig geweest zijn om 
Verdoorns grootse plannen te realiseren. Aanvankelijk groeide het Biohistorisch Instituut 
ook snel, maar na een periode van universitaire expansie in de jaren zestig volgde tijdens de 
economische crisis van jaren zeventig onvermijdelijk de krimp. Daarbij komt dat Verdoorn 
het tij eigenlijk al snel tegen had, want na zijn aantreden begon de belangstelling voor de 
‘wetenschapsgeschiedenis s.s.’ te groeien, internationaal en ook in Nederland.

Het concept biohistorie was ook zelf problematisch. Verdoorn, de systematicus van huis 
uit, belichaamde bij uitstek de linnaeaanse inclinatie om in het perfectioneren van zijn 
classificatiesysteem een hoofdtaak te zien. Ook het grote gewicht dat hij hechtte aan de 
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documentatiefunctie van zijn instituut past in deze context: de bibliotheek was de materiële 
concretisering van zijn biohistorische systeem. Het hulpmiddel werd doel; niet in biohis-
torisch onderzoek, maar in zijn systeem en zijn bibliotheek stak Verdoorn zijn energie. Hij 
is er niet in geslaagd het vak biohistorie een cognitieve identiteit te geven: hij heeft geen 
methoden ontwikkeld, geen problemen geformuleerd waarmee de discipline haar onaf-
hankelijke status kon legitimeren, en evenmin heeft hij onderzoek gepubliceerd waarin die 
eigen identiteit zich impliciet manifesteerde.

De wetenschapsgeschiedenis heeft zich wel bestaansrecht verworven, dankzij Koyré bij-
voorbeeld, die wel een problematiek en methodiek ontwikkelde en daarmee school maakte. 
De biohistorie is verdwenen. Zou het mogelijk zijn haar te revitaliseren en alsnog een eigen 
intellectueel profiel te geven? Het lijkt er niet op. Verdoorn stond een instituut voor ogen 
waar, naast wetenschapshistorisch werk, kunsthistorisch, literatuurhistorisch, linguïstisch, 
etnobiologisch (enz. enz.) onderzoek werd bedreven, met planten, dieren en de mens in 
al hun onderlinge relaties als object. Onderzoek op deze terreinen werd in het verleden en 
wordt vandaag de dag veelvuldig gedaan, door onderzoekers uit de meest uiteenlopende 
disciplines. Maar waar het om gaat is: zijn er stringente redenen om op basis van deze 
objectkeuze een multidisciplinair instituut op te richten? Vertegenwoordigen die plant-
dier-mens relaties een zo op zichzelf staande problematiek, nopen ze tot een zó specifieke 
methodologische aanpak, dat ze ‘en bloc’ van de zojuist genoemde disciplines moeten wor-
den afgescheiden en in een nieuw vakgebied moeten worden ondergebracht? Verdoorn is 
er gedurende de bijna twintig jaar van zijn professoraat niet in geslaagd deze vragen op een 
overtuigende manier bevestigend te beantwoorden. 

Hij zou er vast niet blij mee zijn geweest, maar in terugblik heeft toch vooral die ver-
maledijde ‘wetenschapsgeschiedenis s.s.’ geprofiteerd van Verdoorns inspanningen. Met de 
inrichting van het Biohistorisch Instituut en zijn rijke bibliotheek, het aanstellen van stafle-
den en promovendi en het opzetten van een onderwijscurriculum – en dat allemaal binnen 
een bètabastion – heeft Frans Verdoorn waardevol grondwerk verricht voor de professiona-
lisering van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland.

Literatuur
Voor Verdoorns belangrijkste publicaties, zie A.P.M. Sanders and H. de Vries, ‘Frans Verdoorn: plant scientist and 
biohistorian (with a selective list of his publications). A concise chronology’, in: P. Smit  and R.J.Ch.V. ter Laage 
(ed.) Essays in biohistory and other contributions, presented by friends and colleagues to Frans Verdoorn on the 
occasion of his 60th birthday (Utrecht 1970) XV-XXII.
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Evert Marie Bruins (1909–1990):  
intelligent, productief en controversieel

PETER VAN EMDE BOAS*

Evert Marie Bruins (4 januari 1909–20 november 1990) studeerde tussen 1927 en 1932 
natuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Nadien werkte hij als assistent 
en onderdirecteur bij het Amsterdamse Natuurkundig laboratorium. In 1938 promoveerde 
hij cum laude onder Jacob Clay op een proefschrift over kosmische stralen in het aardmag-
netische veld. Tijdens de oorlog kwam hij bij het Mathematisch Instituut. Na een leerop-
dracht in de analyse werd hij in 1943 benoemd tot lector in de toegepaste en propedeuti-
sche wiskunde. Dit lectoraat heeft hij vervuld tot 1969, in welk jaar hij benoemd werd tot 
buitengewoon hoogleraar Geschiedenis der Wiskunde. Deze positie bekleedde hij tot zijn 
emeritaat in 1979. Tussendoor was hij tussen 1953 en 1956 gasthoogleraar in Bagdad, Irak (in 
die tijd nog een bevriend Arabisch koninkrijk). Na zijn emeritaat bleef hij actief als auteur 
en redacteur. Zo was hij geruime tijd eindredacteur van het wetenschapshistorische tijd-
schrift Janus – een tijdschrift dat na zijn dood niet meer is verschenen. Een biografie door 
Eberhard Knobloch met een uitgebreide bibliografie van Jan P. Hogendijk is gepubliceerd 
in Historia Mathematica 18 (1991) 381–389.

De vroegste artikelen van Bruins gaan over chemie. Belangrijk is zijn onderzoek naar de 
kosmische stralen waarin hij berekende, op basis van metingen verricht tijdens een zeereis, 
dat op 2,5 tot 4 aardstralen afstand in de ruimte elektrische stromingen optreden, later 
uitgewerkt in zijn proefschrift.1 Hiermee voorspelde hij het bestaan van de in 1958 ‘ont-
dekte’ van Allengordels, iets waarvoor hij tijdens zijn leven amper erkenning heeft gekregen. 
De wiskundige Bruins hield zich bezig met vele onderwerpen. Hij was een bewonderaar 
en beoefenaar van de Invariantentheorie van R. Weitzenböck. Zijn belang stelling voor de 
geschiedenis van de wiskunde gaat terug tot zijn jeugd als gymnasiumleerling toen hij van 
zijn zakgeld een boekje kocht over het spijkerschrift.

* Institute for Logic, Language and Computation, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, 
Universiteit van Amsterdam. E-mail: p.vanemdeboas@uva.nl.

1 E.M. Bruins & J. Clay, ‘Magnetic storm and variation of cosmic rays’, KNAW Proceedings Science 41 (1938); E.M. 
Bruins, Cosmische stralen in het aardmagnetisch veld (Amsterdam 1938).
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De belangrijkste publicaties over de geschiedenis van de wiskunde zijn de uitgave van een 
verzameling kleitabletten uit Susa en de Codex Constantinopolitanus Palatii Veteris.2 Hij 
heeft zich met een grote diversiteit aan onderwerpen en perioden beziggehouden, varië-
rende van de Egyptische tijden tot logaritmenberekeningen in de renaissance. Zijn aanpak 
bestond uit het nauwgezet volgen van de bronnen en veel rekenwerk. Zo toonde hij bijvoor-
beeld aan dat de bekende 2/n tabel in de Rhind-papyrus niet het resultaat is van eeuwenlang 
onderzoek maar dat een capabele Egyptische rekenaar deze tabel in één dag kan hebben 
berekend.3 Bruins fulmineerde herhaaldelijk tegen collega-historici die wegens gebrek aan 
taalkennis niet de bronnen kunnen raadplegen en zich daarom slechts bezighouden met het 
(mis)interpreteren van elkanders (mis)interpretaties. Hij eiste van zijn enige Amsterdamse 
promovenda Y. Dold Samplonius (promotie in 1977) dat zij Arabisch zou leren voordat zij 
mocht beginnen aan haar onderzoek over het Book of assumption by Aqatun.

Een opmerkelijke bijdrage aan de meetkunde (waarvoor Bruins al evenmin erkenning 
heeft gekregen) is de Zeno meetkunde. Door in de projectieve meetkunde van het vlak een 
speciale drieledige transformatiegroep te kiezen ontstaat een model dat voldoet aan de vijf 
axioma’s van Euclides maar waarin praktisch iedere stelling uit de Euclidische meetkunde 
ongeldig is. De verzameling van de ontaarde punten in het oneindige (in de standaard 
Euclidische meetkunde een tweevoudige rechte lijn en in de traditionele niet-Euclidische 
meetkunde een reële of imaginaire kegelsnede voor resp. de elliptische en de hyperbolische 
meetkunde), wordt in de Zeno meetkunde gevormd door een paar snijdende lijnen. In deze 
meetkunde zijn de cirkels de lijnen door het snijpunt van dit lijnenpaar en geldt dat ieder 

2 E.M. Bruins & M. Rutten, Textes mathématiques de Suse: Mémoires de la mission archéologique en Iran, 34 
(Paris 1961); E.M. Bruins (ed.) Codex Constantinopolitanus Palatii Veteris, 3 vols. (Leiden 1964).

3 E.M. Bruins, ‘Ancient Egyptian arithmetic: 2/N’, Indagationes Mathematicae 14 (1952) 81–91.
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punt middelpunt is van iedere cirkel. Het hoekbegrip is betekenisloos geworden en spiege-
lingen bestaan niet.

Dat dit resultaat niet is doorgedrongen tot de wiskundige canon hangt samen met de 
wijze waarop Bruins hierover heeft gepubliceerd. Hij toonde ermee aan hoe de Euclidische 
meetkunde als een axiomatisch opgezette theorie tekort schiet. Niet het parallellen pos-
tulaat maar het derde postulaat over de cirkels is het kernprobleem. Ook de praktijk om 
onafhankelijk een additieve lengte- en hoekmaat te veronderstellen is ontoelaatbaar. Het 
bewijst de superioriteit van de Babylonische over de Griekse meetkunde, want de Babylo-
niers gebruikten geen hoekbegrip. De duidelijkste verhandeling over de Zeno meetkunde 
die ik heb kunnen vinden is het artikel in Euclides,4 maar zij is ook beschreven in het grote 
overzichtsartikel over de Babylonische wiskunde in Physis.5 Het enige primair voor wiskun-
digen bestemde artikel schreef hij in 1977.6

Toen uw auteur in 1962 wiskunde ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam was 
dit het laatste jaar dat studenten wiskunde het ‘kleine tentamen Bruins’ moesten afleggen. 
Dit betrof het eerste semester van zijn propedeuse onderwijs gebaseerd op zijn leerboek 
Inleiding in de Mathesis.7 Behandeld werd een verzameling technieken, gepresenteerd in een 
klassieke stijl, goed aansluitend op wat de toenmalige studenten geacht werden te hebben 
geleerd op de HBS en het Gymnasium. Later dat jaar volgde ik nog zes weken zijn cursus 
uit het tweede semester voor niet-wiskundigen over differentiaalvergelijkingen, en het jaar 
daarop de cursus van Bruins over de geschiedenis van de wiskunde. 

In die tijd hoorde je dat Bruins een omstreden figuur was. Mede op grond van klachten 
over zijn onderwijs aan de chemici werd zijn onderwijstaak stelselmatig uitgehold; uitein-
delijk stelden de chemici de middelen ter beschikking om te komen tot een Instituut voor 
propedeutische wiskunde onder leiding van de lector Herman van Rossum dat alle resterende 
onderwijstaken van Bruins overnam, met uitzondering van zijn onderwijs in de geschiede-
nis. Hoe Bruins hierover dacht kunt U nalezen in zijn oratie als buitengewoon hoogleraar:

Thans wordt mij het onderwijs aan de chemici tegen mijn zin en tegen mijn advies ontnomen. Over 
een paar jaren kan ook de chemicus niet meer ‘rekenen’. Hij zal het niet weten.8

Daarnaast speelde de controverse over het gedrag van Bruins tijdens de oorlog. De positie 
die hij in 1943 innam zou de plaats van Freudenthal betreffen, die als Jood eerder was ontsla-
gen, en na de oorlog was Bruins niet genegen zijn positie ter beschikking te stellen. Details 
werden nooit vermeld. Inmiddels beschikken wij echter over de biografie over Brouwer 
door Van Dalen waarin de geschiedenis van het Mathematisch Instituut in Amsterdam in 
deze in periode uitgebreid wordt besproken en over de officiële oorlogsgeschiedschrijving 
van de Universiteit van Amsterdam van Knegtmans. Hieruit ontstaat een wat genuanceer-
der beeld.

4 E.M. Bruins, ‘Niet-euclidische euclidische meetkunde’, Euclides 39 (1963) 1–15.
5 E.M. Bruins, ‘Interpretation of cuneiform mathematics’, Physis 4 (1962) 277–341.
6 E.M. Bruins, ‘Does “ds = du” characterize the isotropic planes?’, Periodica Mathematics Hungarica 8 (1977) 

91–102.
7 E.M. Bruins, Inleiding in de Mathesis (Amsterdam 1951, 19622).
8 E.M. Bruins, De wetenschap gedijt verder buiten de universiteit, tenzij . . . ! (Inaugurele oratie Amsterdam, Leiden 

1969).
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Freudenthal was aangesteld op een conservator positie. Bruins heeft deze tussen zijn leer-
opdracht in 1941 en zijn lectoraat in 1943 een korte tijd bekleed, maar formeel zat hij in 1945 
niet meer op de positie van Freudenthal (die wel degelijk een lectoraat ambieerde). Tijdens 
de zuivering na de oorlog zijn de ondertekenaren van een ad valvas advies aan de studenten 
om de loyaliteitsverklaring te tekenen, L.E.J. Brouwer, A. Heyting en E.M Bruins, alle drie 
berispt.

Bruins beschrijft in zijn afscheidsrede hoe hij op basis van inside informatie de pogingen 
van het College voor Herstel om hem te bewegen de eer aan zichzelf te houden en ontslag te 
nemen weerstond.9 Bruins was zo te zien niet ‘fouter’ dan zijn toenmalige collega’s. Boven-
dien blijkt uit de biografie over Brouwer zonneklaar dat de terugkeer van Freudenthal naar 
Amsterdam op welke positie dan ook primair is geblokkeerd door Brouwer zelf. Bruins was 
een beschermeling van Brouwer, hetgeen overigens niet heeft belet dat hij in 1959 een con-
flict kreeg met Brouwer over een publicatie.

Waarom dan was Bruins voor de Amsterdamse wiskundigen altijd de gebeten hond? 
Naar mijn mening komt dit niet door het oorlogsverleden, maar komt het door het gedrag 
van Bruins zelf: zijn onbegrensde verlangen om in alle omstandigheden gelijk te willen heb-
ben, en dat gelijk door zijn opstelling nooit te krijgen.

Persoonlijk herinner ik mij hoe Bruins aan het einde van zijn college over differentiaal-
vergelijkingen moeiteloos een kwartier lang uitlegde hoe goed zijn cursus wel in elkaar zat. 
Hij doorspekte zijn colleges ook met interessante verhalen; hoe hij bij voorbeeld tijdens de 
oorlog het Mathematisch Instituut aan een drievoudig quotum kolen hielp door de plaat-
sing van schotten in het kolenhok (cf. zijn afscheidscollege).10 

Veel van zijn historische beschouwingen ontaardden in tirades jegens zijn collega-histo-
rici die in de fout zijn gegaan. Een representatief voorbeeld tref ik aan in de bespreking van 
de biografie over Hilbert door Constance Reid verschenen in Janus 57 (1970) 222–228 (de 
boekbesprekingen ontbreken helaas in de bibliografie van Hogendijk): Bruins stoorde zich 
aan een kanttekening waarin aan Brouwer pro-Duitse sympathieën werden toegeschreven 
en zou niet rusten voordat hij in een beschouwing van vier pagina’s (meer dan de helft van 
de bespreking) had aangetoond dat dit stuk misinformatie afkomstig moest zijn van B.L. 
van der Waerden, of iemand uit diens omgeving.

Persoonlijk heb ik altijd een goede relatie met Bruins gehad die onder andere resulteerde 
in vele overdrukken van Bruins die ik bij het schrijven van dit stuk heb kunnen raadplegen. 
Helaas zijn diens artikelen, mede door het archaïsche taalgebruik en de verouderde wiskun-
dige terminologie lastig te doorgronden. Dan had ik maar het boek van Weitzenböck over 
invariantentheorie gelezen moeten hebben.

9 E.M. Bruins, ANAΓKH (afscheidsrede Universiteit van Amsterdam; Amsterdam 1982) 
10 Ibidem. 
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Maria Rooseboom (1909–1978)

MARIAN FOURNIER*

Maria Rooseboom was al een aantal jaren niet meer werkzaam in Museum Boerhaave toen 
ik daar eind 1971 in dienst kwam, maar haar geest waarde er nog rond. Haar naam viel gere-
geld in de verhalen van mijn nieuwe collega’s en haar aantekeningen op inventariskaarten, 
in speciaal daarvoor wit-doorschoten tentoonstellingscatalogi en in databestanden (toen 
nog op inmiddels obsolete systeemkaartjes, ook wel liefkozend ‘Miesje’ genoemd) kwam ik 
veelvuldig tegen. Overal trof ik nog de sporen van haar werk, haar visie op verzamelen en de 
resultaten van haar studies en inspanningen.

Maria Rooseboom werd in 1909 geboren in Leiden, zij studeerde daar biologie, waarbij 
haar bijzondere interesse uitging naar microscopisch onderzoek. Na haar promotie, in 1937, 
op een onderwerp betreffende insecten, kwam zij te werken in wat toen Het Nederlandsch 
Historisch Natuurwetenschappelijk Museum heette. Aanvankelijk als volontair of, zoals de 
overlevering wil dat de toenmalige directeur, Claude August Crommelin, schertsend zei, als 
‘meisje voor halve dagen’. Maar zij was allesbehalve voor halve dagen, zij was jarenlang de 
drijvende kracht achter de groei van het museum. Met een heel kleine staf, maar met hulp 
van vrijwilligers uit de universitaire wereld slaagde zij erin de collectie, begonnen met het 
bijeenbrengen van veel oude instrumenten van de zolders van de Universiteit van Leiden, 
uit te breiden tot wat nu een nationale collectie is.

Enkele jaren na haar aantreden brak de Tweede Wereldoorlog uit; aan het begin ervan 
werden de belangrijkste stukken uit het voormalige Boerhaave Laboratorium aan de Steen-
straat, waar het museum gevestigd was, overgebracht naar veiliger oorden. Dat bleek geen 
overbodige voorzorg, toen eind 1944, tijdens het bombardement van het station van Leiden, 
vlak naast het museum een bom ontplofte. De schade was gelukkig beperkt, ook al gingen 
een aantal mooie stukken verloren. Na de oorlog ging het museum, inmiddels omgedoopt 
tot Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen, verder in het opgelapte 
gebouw, maar het zou nog tot eind jaren negentig duren voordat het gerestaureerd werd, 
pas nadat het museum was verhuisd naar het Sint Caecilia Gasthuis.

* Voorheen Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de 
Geneeskunde, Leiden. E-mail: marianfournier@planet.nl. 
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Tentoonstellingen
In de ruim dertig jaren dat Maria Rooseboom in het museum werkte, groeide de collec-
tie gestaag, terugkijkend stemde dat natuurlijk tot tevredenheid, maar had wel tot gevolg 
dat ‘het museum steeds meer op een pakhuis was gaan lijken. Voor deskundigen moge dit 
nauwelijks een bezwaar zijn, omdat hun geoefend oog het belangrijke van het minder waar-
devolle weet te onderscheiden, voor een ruimer publiek is het niet alleen onaantrekkelijk, 
maar ook verwarrend’.1 Daarom moesten in de vaste expositie en in tijdelijke tentoonstellin-
gen de bezoekers geholpen worden door ‘onderwerpen [te] complementeren en toelichten 
door reconstructies, schema’s, teksten en demonstraties’. Een aantal grote tentoonstellingen 
werden onder haar leiding gemaakt, zoals Van vergrootglas tot oog der wetenschap in 1954 
en Uit de kinderjaren der elektriciteit in 1961. En als laatste de tentoonstelling rond Herman 
Boerhaave, waaraan zij zich uiteindelijk vertilde. Toen de tentoonstelling gereed was stortte 

1 Maria Rooseboom, ‘Musea’ in: B.P.M. Schulte (ed.), Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde 
wiskunde, natuurwetenschappen in Nederland 1913–1963 (z.pl. 1963) 89–107.

Maria Rooseboom gefotografeerd op 16 oktober 1957, samen met John Bunyan van het Medical Department 
van Pfizer Ltd., tijdens een receptie te London ter gelegenheid van de presentatie van de Engelse editie van 
Roosebooms Microscopium aan de leden van de Royal Microscopical Society (Foto: Museum Boerhaave)
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zij volledig in en heeft daarna haar werkzaamheden niet meer kunnen hervatten. Dat zal 
zeker een bittere pil geweest zijn, zeker toen zij haar oude vriendin, Koningin Juliana, niet 
kon ontvangen die de tentoonstelling nog bezocht. Die vriendschap dateerde al van de tijd 
dat ‘het meisje Rooseboom, dat zo goed kon zingen, opgenomen [was] geweest in een zang-
klasje, een clubje vriendinnen van de prinses [=Juliana], dat in het paleis Noordeinde les 
kreeg.....later... werd de vriendschap verinnigd en woonde mej. Rooseboom de eerste jaren 
van haar studie bij de prinses in op haar landgoed ‘t Waelre’, bij Katwijk’.2 

Maria Rooseboom was van 1949 tot 1969 penningmeester van het Genootschap voor de 
Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurweten schappen. Zij was een trouwe 
bezoekster van de vergaderingen, waar zij met de wetenschappelijk medewerkers van haar 
staf naar toe ging. Mijn oud-collega P. van der Star beschreef in zijn In Memoriam hoe zij 
samen ‘op zaterdagochtend uren te vroeg weg [gingen] om onderweg langs landweggetjes 
en soms zandwegen rond te dolen. Ze wist dan onderweg van landschappen, landgoederen 
e.d. allerlei verhalen en anekdotes te vertellen, zodat de tijd omvloog en we ons ten slotte 
nog moesten haasten, om op tijd op de vergadering te arriveren. Van dergelijke tochtjes kon 
zij bijzonder genieten’.3

Microscopen
Gedurende haar gehele leven bleef Maria Rooseboom wetenschappelijk actief, wat betreft 
de invalshoek van haar studies bouwde zij voort op aanzetten die door medeoprichter en 
eerste directeur van het museum, Crommelin, gedaan waren, ze richtte zich op de beden-
kers en makers van de instrumenten. Zij concentreerde zich daarbij op de microscoop en 
microscopie. Al in haar eerste jaren bij het museum deed zij onderzoek naar de vergro-
ting van de Van Leeuwenhoek microscopen, over de microscopische preparaten die rond 
1800 vervaardigd werden door Ypelaar en de eerste Nederlandse makers van achromatische 
microscopen, Jan en Hermanus van Deijl. Met andere woorden Maria Rooseboom bezag 
het terrein van de microscopie breed: wie waren de makers van de instrumenten, welke 
invloed had het instrument op de ontwikkeling van die tak van wetenschap, hoe werden 
microscopische preparaten gemaakt, hoe werden structuren via de microscoop gemeten, 
en meer. In 1954 mondden al haar inspanningen uit in de tentoonstelling Van vergrootglas 
tot oog der wetenschap. Deze tentoonstelling was Maria Rooseboom uit het hart gegrepen: 
veel voorwerpen uit de eigen collectie waren tentoongesteld, aangevuld met bruiklenen uit 
binnen- en buitenland. Het speet haar dat al dat moois al na korte tijd weer terug zou gaan 
naar de bruikleengevers, terwijl de qua omvang en uitvoering heel bescheiden catalogus 
niet de sfeer van de tentoonstelling kon overdragen. Op dat moment was het onmogelijk 
(voor het museum) om een rijk geïllustreerde catalogus te maken. Al tijdens de opening van 
de tentoonstelling kwam zij hierover te spreken met een van de aanwezigen. Haar gespreks-
partner was de directeur van de Pfizer Nederland en hij heeft voor elkaar gekregen dat 
de farmaceutische industrie Pfizer een bijzonder boek over de microscoop subsidieerde: 
Microscopium (1956).

Microscopium is in omvang een bescheiden boek: slechts 60 pagina’s. Maar de inhoud 
is veelomvattend: de ontwikkeling van het optiek, de belichting, de beweeglijkheid van 

2 Interview met Maria Rooseboom in: Het Vaderland (24 augustus 1960).
3 P. Van der Star, ‘In Memoriam Dr Maria Rooseboom (4 mei 1909 – 1o ktober 1978), Tijdschrift voor de geschiede-

nis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 1 (1978) 182–183.
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object ten opzichte van de lens; de verschillende types van het begin van de zeventiende 
eeuw tot en met de – in 1956 – meest recente ontwikkeling: de fasecontrast microscoop van 
F. J. Zernike. Het boek was prachtig geïllustreerd met veel kleurenfoto’s en verhelderende 
diagrammen, en de oplage was gigantisch: vijfduizend exemplaren met Nederlandse tekst 
en vijfduizend exemplaren met Engelse tekst. Microscopium was zonder twijfel een hoog-
tepunt in Roosebooms carrière, het werd door de sponsor ruim verspreid en zij ontving 
bedankbrieven en reacties uit geheel de wereld. Het boek werd zonder uitzondering lovend 
gerecenseerd in tal van vakbladen; men was het erover eens: er zijn dan wel al diverse boe-
ken over de geschiedenis van de microscoop, ‘but none can compare with this new work by 
Dr Maria Rooseboom. It is quite clearly a labour of love on the part of the author’.4

Een nieuw terrein in de geschiedenis van wetenschappelijke instrumenten werd door 
Maria Rooseboom ontgonnen door het aanleggen van een gegevensbestand omtrent makers 
van wetenschappelijke instrumenten. In haar ogen concentreerden wetenschapshistorici 
zich te veel op de denkbeelden van wetenschappers en de ontwikkeling van wetenschap-
pelijke theorieën en hadden zij te weinig aandacht voor ‘die andere daartoe onontbeerlijke 
groep van mensen van wie ook steeds pionierswerk en vindingrijkheid werd gevraagd: de 
instrumentmakers’.5 Met eindeloos geduld en met hulp van velen legde zij een kaartsysteem 
aan met gegevens uit en verwijzingen naar literatuur waarin Nederlandse instrumentma-
kers genoemd werden. In 1950 publiceerde zij haar veelgeroemde Bijdrage tot de geschiedenis 
van de instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1840. Een studie 
die lange tijd enig in zijn soort zou zijn. 

De pioniersarbeid van Maria Rooseboom werd door de museumwerkers in latere jaren 
verder uitgebouwd door enerzijds de gegevens te verwerken in een digitale database en 
anderzijds inspireerde haar werk hen tot diepgravender studies omtrent instrumentma-
kers. Zo promoveerde Peter de Clercq in 1997 op een proefschrift getiteld At the sign of the 
Oriental Lamp The Musschenbroek workshop in Leiden 1660–1750. Ook in de verschillende 
bestandscatalogi die tussen 1997 en 2007 verschenen zijn was steeds veel aandacht voor de 
makers van de instrumenten.

Mijn proefschrift (1991) omtrent de geschiedenis van de microscopie  in de zeventiende 
eeuw en bestandscatalogus (2003) van de vroege microscopen hadden als startpunt een 
van de belangrijkste collectieonderdelen: de microscopen van Antonie van Leeuwenhoek. 
Zij sloten aan bij de tradities binnen het museum die door Maria Rooseboom zijn ingezet.

4 R.M. Weston, boekrecensie in: Discovery 9 (1958) 82.
5 M. Rooseboom, ‘Voorwoord’, in: Bijdrage tot de geschiedenis van de instrumentmakerskunst in de Noordelijke 

Nederlanden tot omstreeks 1840 (Leiden 1950).
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Dirk Arnold Wittop Koning (1911–2001)

ANNETTE I. BIERMAN*

De naam Wittop Koning is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de farmacie, 
maar ook binnen het Genootschap GeWiNa heeft deze apotheker en farmaciehistoricus 
zijn sporen verdiend. In 1957 werd hij secretaris van het Genootschap en van 1960–1965 was 
hij voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap werd in 1963 het 50-jarig bestaan van GeWiNa 
luisterrijk gevierd. Wittop Koning studeerde farmacie in Amsterdam, deed in mei 1940 apo-
thekersexamen en promoveerde in 1942 op een historisch proefschrift De handel in genees-
middelen te Amsterdam tot omstreeks 1637.1 In 1949 werd hij toegelaten als privaatdocent in 
de geschiedenis van de farmacie aan de Universiteit van Amsterdam, een functie die hij tot 
1975 heeft bekleed. Wittop Koning was daarnaast een uiterst actieve apotheker, en onder 
zijn leiding kwam de apotheek aan de Overtoom in Amsterdam, die hij in 1941 had kunnen 
overnemen, tot grote bloei. 

Wittop Koning heeft zijn hele leven farmaceutisch historisch onderzoek gedaan, in 
hoofdzaak – zoals dat toen gebruikelijk was – in archieven. Bovendien publiceerde hij 
zijn ontdekkingen met grote regelmaat. Dus kwam in de tweede helft van de vorige eeuw 
iedereen die iets over de geschiedenis van een apotheek, apothekers, apotheekinterieurs 
of apparatuur wilde weten bijna automatisch bij Wittop Koning terecht. Men had het 
slechter kunnen treffen want hij stond er om bekend dat hij per ommegaande vragen beant-
woordde. Hij was ook altijd bijzonder behulpzaam en stelde zijn eigen gegevens ruimhartig 
ter beschikking aan anderen. Tot op hoge leeftijd kwam hij desgevraagd langs om histori-
sche objecten ter plaatse te bekijken. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw slaagde Wittop Koning er in om het Amsterdamse 
‘Historisch Medisch-Pharmaceutisch Museum’ weer nieuw leven in te blazen. Dit museum 
was van 1901 tot 1947 gevestigd in het Stedelijk Museum te Amsterdam, maar werd daar 
in 1947 uit verbannen door het gebrek aan tentoonstellingsruimte, ontstaan vanwege de 
gestage groei van de verzameling moderne kunst. In 1953 werd het museum gevestigd in het 
Wijnkopers gildehuis in de Koestraat. Wittop Koning wist het farmaceutische deel van de 
museum collectie voortdurend uit te breiden. De collectie Delftse apothekerspotten, waar-
onder een aantal van het zeer zeldzame polychrome Delfts, werd de grootste collectie ter 
wereld. In 1975 werd de collectie overgebracht naar het Waaggebouw, waar burgemeester 

* Scaliger instituut, Universiteit Leiden. E-mail: aibmail@euronet.nl.
1 D.A. Wittop Koning, De handel in geneesmiddelen te Amsterdam tot omstreeks 1637 (Purmerend 1942).
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Ivo Samkalden op 30 januari twee musea tegelijk opende: het Joods Historisch Museum en 
het Geschiedkundig Medisch-Farmaceutisch Museum. Het Waaggebouw was op zich een 
zeer passende omgeving voor het medisch-farmaceutisch erfgoed, want hier was van 1691 
tot 1869 het Theatrum Anatomicum gevestigd. Het bleek een huisvesting van korte duur, 
want in 1980 werd het museum gesloten en werd het grootste deel van de collectie over-
gebracht naar Museum Boerhaave in Leiden. Het was voor Wittop Koning een blijvende, 
bittere teleurstelling dat de collectie daar voor het grootste deel in depot zou blijven. 

Wie de indrukwekkende lijst publicaties van Wittop Koning bekijkt, zal het opvallen hoe 
breed zijn interessegebied binnen de geschiedenis van de farmacie was. Maar zijn grootste 
deskundigheid lag toch bij de farmaceutische gebruiksvoorwerpen: de apothekers potten 
en de vijzels. Hij werd ook nationaal en internationaal als deskundige op dit terrein erkend 
en zijn boeken Apothekerspotten uit de Nederlanden en Nederlandse vijzels zijn nog altijd 
standaardwerken.2 Wittop Koning was ook zelf een hartstochtelijk verzamelaar. Boeken, 
farmaceutisch aardewerk, vijzels, munten, penningen, schilderijen, het was allemaal te 

2 D.A. Wittop Koning, Apothekerspotten uit de Nederlanden (Haarlem 1991); idem, Nederlandse Vijzels. Uitgave ter 
gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de Coöperatieve Apothekers Vereniging OPG 9 februari 1899 – 9 februari 
1989 (Utrecht 1989).

D.A. Wittop Koning (met glas in de hand) rechts naast prins Bernhard in het Historisch Medisch-Pharmaceutisch 
Museum in de Amsterdamse Koestraat. Naast de prins de burgemeester van Amsterdam Gijsbert van Hall (foto: 
collectie auteur)
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vinden in zijn huis en in zijn apotheek te Amsterdam en ook hier was sprake van een heel 
breed interessegebied. Wittop Koning heeft zich ook tot taak gesteld het standaardwerk 
over de geschiedenis van de farmacie in Nederland, in 1891 verschenen in opdracht van de 
‘Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie’, te herschrijven.3 Het besluit 
voor een heruitgave was al in 1927 door het toenmalige hoofdbestuur genomen. In 1986 ver-
scheen het Compendium van de geschiedenis van de pharmacie van Nederland, dat aan alle 
leden werd toegestuurd.4 In de inleiding schrijft Wittop Koning: ‘het boek heb ik Compen-
dium genoemd, omdat het een enorme verzameling feiten brengt, met de nodige registers, 
waar verder mee kan worden gewerkt. Zoveel mogelijk is geprobeerd toch een overzicht 
van de geschiedenis te leveren’. Op dit boek is binnen en buiten de apothekers gemeenschap 
veel kritiek geleverd. Begrijpelijk, want het Compendium is beslist geen verhalend overzicht 
van de geschiedenis van de farmacie in Nederland. Ook was Wittop Koning geen systema-
ticus. De ‘enorme verzameling feiten’ vertoont dan ook veel lacunes. Toch lijkt de kritiek 
niet geheel terecht. Wittop Koning heeft met het Compendium in de eerste plaats iedere 
geïnteresseerde deelgenoot willen maken van de gegevens die hij in de loop der jaren had 
verzameld, in de hoop dat anderen hier hun voordeel mee zouden kunnen doen. Een andere 
uitgave van Wittop Koning’s ‘enorme verzameling feiten’ kreeg een beter onthaal. Dat betrof 
zijn notitieboekjes met namen van apothekers. Wittop Koning heeft jarenlang alle namen 
van apothekers die hij op zijn speurtochten tegenkwam genoteerd. Dankzij Mart J. van 
Lieburg, destijds hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zijn deze gegevens 
gepubliceerd in de Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867, die in 1992 ver-
scheen.5

Een biografische schets van Wittop Koning zou niet compleet zijn wanneer geen mel-
ding werd gemaakt van zijn activiteiten in Harderwijk. Wittop Koning heeft een grote rol 
gespeeld bij het tot stand komen van de collectie van het Stadsmuseum. Met name de te 
Harderwijk geslagen munten hadden zijn belangstelling. Hij publiceerde daar in 1992 ook 
een boekje over: De Gelderse Munt te Harderwijk 1584–1806.6 Al eerder waren de boekdruk-
kers in Harderwijk onderwerp van een studie geweest. In 1985 verscheen van zijn hand het 
boek Harderwijker boekdrukkers.7 Wittop Koning had een sterke band met Harderwijk, en 
is daar na het overlijden van zijn echtgenote in 1995 ook gaan wonen. Met zijn overlijden in 
2001 verloor de farmaceutische historie in Nederland een bevlogen, hulpvaardige farmacie-
historicus met een grote passie voor het farmaceutisch erfgoed.

3 W. Stoeder, Geschiedenis der Pharmacie in Nederland. In opdracht van de Nederlandsche Maatschappij ter 
be vordering der Pharmacie (Amsterdam 1891).

4 D.A. Wittop Koning, Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland (Lochem 1986).
5 A.I. Bierman, M.J. van Lieburg & D.A. Wittop Koning, Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867 

(Rotterdam 1992).
6 D.A. Wittop Koning, De Gelderse Munt te Harderwijk 1584–1806 (Bussum 1992).
7 D.A. Wittop Koning, Harderwijker boekdrukkers [Bibliotheca bibliographica Neerlandica volume XIX]. 

( Nieuwkoop 1985).
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Daniël de Moulin (1919–2002)

ANNEMARIE DE KNECHT-VAN EEKELEN*

Toen ik in de jaren zeventig van Utrecht naar Nijmegen verhuisde, verwisselde ik het Bio-
historisch Instituut voor het Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde. Aanvankelijk 
was ik een incidentele bezoekster van dit instituut dat in een onbestemd gebouwtje achter 
een villa aan de St. Annastraat was gehuisvest. Ik kan mij er weinig van herinneren. Hoe 
anders werd het toen ik in 1979 de moed verzamelde en een onderhoud aanvroeg bij de 
hoogleraar. Het instituut was inmiddels verhuisd naar Het Kasteeltje, zoals dit voorma-
lig huis van de margarinekoning Jurgens in Nijmegen wordt genoemd. In Het Kasteeltje 
zetelde professor De Moulin, een vrij kleine man, uiterst verzorgd, in driedelig pak, de eru-
ditie straalde van hem af. Zeer onder de indruk van de ambiance legde ik De Moulin uit 
dat ik wilde promoveren op voedingsgeschiedenis in Nederland. Hij keek me onderzoekend 

* Voorheen Vrije Universiteit, Amsterdam. E-mail: a.van.eekelen@gmail.com.

Daniël de Moulin gefotografeerd in 1943 te Londen (Foto: 
Stichting Daniël de Moulin)

30. Van Eekelen.indd   307 10/29/2013   7:06:02 PM



Annemarie De Knecht-Van Eekelen

308

aan en vroeg afgemeten hoe ik me dat voorstelde. Hij raadde mij aan om mijn onderwerp 
in te perken tot de negentiende eeuw, daar lag de expertise van zijn instituut, en verder mijn 
onderzoek nauw af te bakenen. Als ik wat had geschreven wilde hij er wel naar kijken. 

In Het Kasteeltje stond de collectie medisch-historische boeken in de kelder, je kon er 
in alle rust werken met het door De Moulin zorgvuldig opgebouwde boekenbestand; heel 
prettig, met alle boeken om je heen. Rustig was het er. De Moulin had een secretaresse en 
een assistent, achtereenvolgens Toon Kerkhoff, Albert Koning en Eddy Houwaart. Naarmate 
ik er vaker kwam, toch wel driemaal per week, en ik elke maand een stukje tekst inleverde, 
werd De Moulin minder gereserveerd. Aan plannen ontbrak het hem niet en iemand die 
een steentje kon bijdragen aan de activiteiten van zijn kleine groep was welkom.

Daniël de Moulin (Buitenzorg, 12 september 1919 – Boxtel, 9 februari 2002) was arts en 
medisch-historicus. Hij had geneeskunde gestudeerd in Utrecht waar hij in 1950 artsexamen 
deed. Daarna kreeg hij zijn opleiding als chirurg in Tilburg, waarna hij zich als algemeen 
chirurg verbond aan het St. Liduina Ziekenhuis te Boxtel. In de periode 1964–1971 was hij 
lector algemene heelkunde aan de medische faculteit van het St. Radboudziekenhuis te Nij-
megen. Inmiddels was zijn belangstelling voor de geschiedenis van zijn vakgebied gegroeid. 
Hij was in 1964 aan de KU Nijmegen gepromoveerd bij de hoogleraar heelkunde E.J. Moeys 
op een medisch-historische studie ‘De Heelkunde in de vroege middeleeuwen’ (cum laude) 
en in 1966 verbleef hij zes maanden op het Johns Hopkin Institute for the History of Medi-
cine in Baltimore bij Owsei Temkin (1902–2002). Mede hierdoor had hij een uitgebreid 
internationaal netwerk van vakgenoten. 

In Nijmegen kreeg hij in 1971 het lectoraat ‘de geschiedenis der geneeskunde’ aange-
boden, dat hij tot 1979 combineerde met zijn werk in Boxtel. In 1979 werd hij benoemd 
tot gewoon hoogleraar in dit vakgebied, welke functie hij bekleedde tot 1989. De Moulin 
was tussen 1968 en 1972 voorzitter van GEWINA, het Genootschap voor de Geschiedenis 
van de Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek. Zowel nationaal als 
internationaal spande hij zich in om de positie van de geschiedenis der geneeskunde te 
versterken. 

Als docent trad hij in de traditie van de klassieke geschiedenis der geneeskunde, die in 
de eerste plaats een geschiedenis is van ziekten en minder van zieken. Wim Dekkers, arts 
en filosoof, die regelmatig op Het Kasteeltje te vinden was, beschrijft hem ‘als een echte 
professor, als een stijlvol en toegewijd leermeester’ en roemt de mooie dia’s. Dat was de trots 
van De Moulin, zijn collectie van zo’n 10.000 dia’s met medisch-historische onderwerpen. 
Dekkers karakteriseert zijn colleges als ‘boeiende en aansprekende verhalen over grote ont-
dekkingen en ontdekkers op het terrein van de medische geschiedenis’. 

Naarmate wij elkaar beter leerden kennen, bleek De Moulin ontzettend aardig te zijn, ik 
raakte enorm op hem gesteld. Hij vertelde niet zo makkelijk iets over zichzelf, maar als hij 
dat deed was het over iets dat hem nauw aan het hart lag. Ik wist weinig van zijn jeugd in 
Indië en nog minder dat hij in de oorlog in Nederland actief in het verzet was geweest. Wat 
dat laatste betreft geeft zijn Engelandvaardersdagboek, dat in 2006 in druk is verschenen, 
een prachtig beeld van de gedrevenheid van de jonge student die zich niet wil schikken in 
de maatregelen van de bezetter. Hij vertelde wel dat hij lid was geweest van de Utrechtse 
studentenvereniging Unitas, maar dat hij daar zo’n vooraanstaande rol had gespeeld, wist 
ik niet. 

Onverwacht fel kon De Moulin zich uiten over het openbaarmaken van informatie, mis-
schien hing dat samen met zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Ik vertelde hem een 
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keer dat iemand mij gevraagd had om mijn cv. Ik werd meteen kritisch ondervraagd – waar 
had men dat voor nodig – ik moest bekennen dat ik dat eigenlijk niet wist. Fout dus. Een 
slechte ervaring heeft De Moulin gehad met het onderwerp van zijn beoogde proefschrift 
dat zou gaan over de reactie van levende weefsels op synthetisch materiaal. Zijn onderzoek 
was zo goed als klaar toen iemand anders over precies hetzelfde onderwerp publiceerde – 
weg proefschrift. De moraal was dat je nooit tegen anderen iets moest loslaten over waar je 
mee bezig was. Dus ook niet op bijeenkomsten en congressen iets zeggen over je onderzoek 
zolang dat nog niet was gepubliceerd. 

Na mijn eigen promotie in 1984 bij De Moulin en de hoogleraar kindergeneeskunde 
Schretlen nam ik steeds meer deel aan de activiteiten van het instituut. Zo verscheen vanaf 
1985 de Nijmeegse Medisch-Historische Scriptiereeks onder de titel Scripta Tironum – De 
Moulin hield van Latijn en las dat ook vlot – die bestond uit de scripties die in het algemeen 
door medische studenten in hun postdoctorale fase waren geschreven. Ik heb er tot 1990 
23 gereedgemaakt voor publicatie, Beate van Hasselt heeft ze uitgetypt, het was nog het 
pre-pc tijdperk. Daarna zijn er nog vijf verschenen. De scripties behandelen uiteenlopende 
onderwerpen – van oogontstekingen tot aderlating – maar gaan bijna allemaal over de 
negentiende eeuw, het zwaartepunt van het instituut. Daarmee geven ze een goed beeld van 
de mogelijkheden die het instituut bood voor medisch-historisch onderzoek en de brede 
kennis van De Moulin van het vakgebied. Een buitenbeentje is de scriptie van de helaas jong 
overleden historica Gabriëlle Lauw over de Dokter Djawaschool, de enige scriptie met een 
Indisch onderwerp. 

In 1984 werd De Moulin 65 jaar maar aan pensioen dacht hij absoluut niet. In de bundel 
De novis inventis die hij toen kreeg aangeboden, schrijft zijn leermeester Temkin: ‘At sixty-
five he still has much of his life before him’. En zo voelde De Moulin dat ook. Maandelijks 
was er in Het Kasteeltje een medisch-historische bijeenkomst, vaak met een gast van buiten 
het Nijmeegse. Deze avonden werden goed bezocht en legden vooral een belangrijke band 
tussen de geschiedenis van de geneeskunde en de praktiserende medici in het St. Radboud-
ziekenhuis. 

In 1985 organiseerde De Moulin het symposium ‘Kracht en Stof ’ over de introductie van 
de natuurwetenschappelijke denkwijze in de geneeskunde; in 1987 het symposium ‘’s-Rijks-
kweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822–1865)’. Ondertussen schreef 
hij aan een standaardwerk A history of surgery: with emphasis on the Netherlands dat in 1988 
is verschenen. Hij had toen al een indrukwekkende publicatielijst waarvan een groot deel is 
opgenomen in De novis inventis. 

Eigenlijk wilde De Moulin meer aandacht aan de medische geschiedenis van Neder-
landsch-Indië besteden. Dat is er niet van gekomen. In 1988 trof het noodlot hem op een 

Daniël de Moulin op latere leeftijd (Foto: Stichting Daniël de 
Moulin)
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studiereis in Amerika. Tijdens een ochtendwandeling werd hij overvallen, beroofd en zwaar 
toegetakeld. De Moulin overleefde een schedeltrauma maar was sindsdien een schaduw van 
zijn vroegere zelf. Door zijn afasie was communicatie beperkt, zijn leven veranderde totaal. 

Het was goed om hem een passend afscheid te geven. Tijdelijk nam de Leidse hoogleraar 
in de geschiedenis van de geneeskunde, mevrouw A.M. Luyendijk-Elshout, een aantal zaken 
waar. Godelieve van Heteren werd benoemd tot universitair docent. Samen met Marian 
Poulissen, de secretaresse van het Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde, hebben 
zij het symposium ‘Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel, 1816–1942’ georgani-
seerd, dat op 30 september 1989 is gehouden. In de inleiding tot de gebundelde voordrachten, 
die zowel in het Nederlands als in het Engels is verschenen, schrijf ik dat De Moulin aan een 
grotere studie over Nederlandsch-Indië wilde beginnen zodra hij zijn ‘Geschiedenis van de 
chirurgie in Nederland’ af had. Ondertussen verzamelde hij materiaal, foto’s en dia’s, die 
elders verloren dreigden te gaan. Wat is ermee gebeurd? Zou het materiaal nog ergens lig-
gen? Het Instituut voor de geschiedenis der Geneeskunde bestaat niet meer, het is opgegaan 
in de vakgroep Metamedica. Daarvan was al sprake in 1987–1988. De Moulin heeft toen 
geprobeerd om een hoogleraarpost voor het vakgebied te behouden, maar door zijn onge-
luk heeft hij zich daar niet verder voor kunnen inspannen. Metamedica bestaat ook al niet 
meer, tegenwoordig is het de Sectie Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde 
van de afdeling IQ-healthcare. Deze sectie heeft samen met de Afdeling Geschiedenis van 
de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit de Medisch-historische Club D. de 
Moulin opgericht.1 Zo leeft de naam van Daniël de Moulin voort in Nijmegen.
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‘Beginnen is de allereerste voorwaarde 
om iets te verwezenlijken’. Paul Bockstaele 
(1920–2009) en de academisering van de 
wetenschapsgeschiedenis in België

GEERT VANPAEMEL*

Een cruciale stap in de academische erkenning van een discipline wordt genomen wan-
neer de beoefening ervan slechts mogelijk wordt geacht na het doorlopen van een specifiek 
opleidingstraject. In Vlaanderen heeft die erkenning lang op zich laten wachten. Pas op 
het einde van de twintigste eeuw kon de geschiedenis van de wetenschappen er haar plaats 
veroveren in het academisch landschap. Het is in niet geringe mate de verdienste van Paul 
Bockstaele (1920–2009) geweest dat de Vlaamse wetenschapsgeschiedenis de internationale 
beweging op dit vlak niet gemist heeft.

Bockstaele, die op zijn zeventiende naar Leuven kwam om wiskunde te studeren, was 
als historicus een autodidact.1 Tijdens zijn opleiding tot priester, waarvoor hij zijn wiskun-
destudie had onderbroken, maakte hij kennis met het werk van de jezuïet Henri Bosmans 
(1852–1928), die veelvuldig had gepubliceerd in katholieke bladen over Zuid-Nederlandse 
wiskundigen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Voor Bockstaele was Bosmans een 
lichtend voorbeeld. Niet alleen zou hij een grote voorliefde ontwikkelen voor dezelfde 
lokaal-historische thema’s; ook wat betreft de methodologie vertoonde zijn werk vele gelij-
kenissen met de publicaties van Bosmans. In 1948 al, in wat wellicht één van zijn eerste 
geschriften over de geschiedenis van de wiskunde was, roemde hij Bosmans als auteur van 
de ‘meest oorspronkelijke studies over dit terrein, welke tot nu toe in België verschenen’. Wat 
hij schreef was ‘op menig punt nieuw en soms definitief ’.2 Bockstaele maakte in Bosmans’ 
artikelen kennis met de studie van de historische bronnen uit eerste hand, waarbij hij het 
overnemen van ongecontroleerde gegevens uit andere publicaties als een belangrijke oor-
zaak van fouten en misverstanden afwees.

* K.U. Leuven. E-mail: geert.vanpaemel@wet.kuleuven.be.
1 Jan Roegiers, ‘Paul Bockstaele (7 februari 1920–3 augustus 2009)’, Jaarboek Koninklijke Vlaamse Academie van 

België voor Wetenschappen en Kunsten 2009 (2009) 162–165; Geert Vanpaemel, ‘In memoriam Paul Bockstaele 
(1920–2009)’, Studium 4 (2010) 191–193.

2 Paul Bockstaele, ‘De geschiedschrijving der wiskunde in Vlaanderen’, Euclides 23 (1948) 204–208.
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Een tweede inspiratiebron was de Gentse wetenschapshistoricus George Sarton (1884–
1956). Bockstaele nam in oktober 1945 contact op met Sarton in verband met de jaargangen 
van Isis die tijdens de oorlogsjaren waren gepubliceerd.3 Tijdens de volgende jaren stuurde 
Bockstaele aan Sarton bibliografische informatie over publicaties in de Nederlanden, die 
werden overgenomen in de Critical Bibliography. Bockstaele deelde de visie van Sarton dat 
de wetenschapsgeschiedenis een middel was om de strikte specialistische opleiding van vak-
wetenschappers te verbreden. Ook zag hij als taak van de wetenschapsgeschiedenis om ‘onze 
kennis van de mens en van wat ons omringt te vergroten en te verdiepen’.4 Toch zal Bock-
staele pas na de dood van Sarton daadwerkelijk aan eigen onderzoek beginnen. Zijn eerste 
artikel (over de weinig bekende achttiende-eeuwse wiskundige Jan Vaerman) verscheen 
weliswaar reeds in 1953, maar de werkelijke start van zijn carrière als historicus kwam er 
met zijn studie over het oudste gedrukte Nederlandse rekenboekje, die in 1959 verscheen 
in de eerste jaargang van Scientiarum Historia, en een jaar later in Engelse vertaling in Isis. 

Intussen had Bockstaele vooral grote bekendheid verworven als auteur van meetkunde-
boeken voor het middelbaar onderwijs. In 1954 verscheen Aanschouwelijke meetkunde, 
daarna drie delen Vlakke meetkunde en één volume Meetkunde van de ruimte. Meest in het 
oog springend aan deze schoolboeken waren de historische nota’s over grote wiskundigen, 
een vroege en helaas al te weinig nagevolgde poging om de wiskundige vorming te verbre-
den met een cultuurhistorisch perspectief. Bockstaele was een groot pleitbezorger voor het 
gebruik van geschiedenis in het wiskunde-onderwijs, maar begreep dat dit niet zo maar 
verwezenlijkt kon worden. Bij een hervorming van het leerplan in 1958, waarbij in bepaalde 

3 Paul Van Oye, George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen (Brussel 1965) 135–141.
4 Paul Bockstaele, ‘Geschiedenis van de wetenschappen. Taak en problemen’, Streven XIX (1966) 1081–1088. 

Paul Bockstaele (1920–
2009) in volle actie (foto 
MFO 1974)
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richtingen van het middelbaar en normaalonderwijs lessen over de geschiedenis van de 
wetenschappen werden ingevoerd, legde hij meteen de vinger op de wonde:

Bij de lezing van dit ‘Programma’, dat in een erbarmelijk Nederlands is gesteld, krijgt men de indruk 
dat de opstellers ‘zo maar’ iets in elkaar hebben gestoken. Het is zeker toe te juichen dat aan de 
geschiedenis van de wetenschappen een plaats wordt gegeven in het middelbaar onderwijs. Men 
moet er echter ook voor zorgen, dat dit nieuwe vak goed wordt gegeven. Hier vergete men niet, 
dat in ons land nog bijna alles te doen is op dit gebied. De vorming van leraars die bekwaam zijn 
de historie van de exacte vakken te onderwijzen, is uiteindelijk de taak van onze Universiteiten.5

In de jaren zestig bleef hij actief in de uitvoering van de hervorming van het wiskunde-
onderwijs (de zgn. ‘moderne wiskunde’), maar zijn belangstelling had zich intussen defini-
tief verplaatst naar de geschiedenis. In 1962 werd hij benoemd aan de Leuvense universiteit 
met een leeropdracht in de geschiedenis van de wiskunde. Eindelijk werd hiermee een der-
gelijke cursus toevertrouwd aan een actieve onderzoeker, die studenten niet alleen een aan-
tal inzichten kon bijbrengen maar ook elementen van historische methode en zelfstandig 
onderzoek. De cursus, die over twee jaar liep, bestond (tenminste op het einde van de jaren 
zeventig) uit twee delen: het eerste handelde over de wiskunde in de Oudheid, het tweede 
over de ontwikkeling van de verzamelingenleer met een aanhangsel over de ‘geschiedenis 
van de wiskunde der Nederlanden’. Vooral het tweede deel weerspiegelde Bockstaeles eigen 
onderzoeksinteressen, van het intuïtionisme (waarop hij in 1951 afgestudeerd was) tot de 
opmerkelijke wegbereider van de cartesiaanse wiskunde Adrianus Romanus (1561–1615). 

In 1966 had Bockstaele een nog veel ambitieuzer programma vooropgesteld: 

Ongeveer alles blijft te doen: de organisatie van het onderwijs, de uitbouw van research-centra, de 
vorming van onderzoekers. Om te beginnen moeten de universiteiten de wetenschapsgeschiedenis 
erkennen als een volwaardig en zelfstandig onderzoekingsgebied. […] Die erkenning moet zich dan 
concretiseren in het inrichten van interfacultaire centra voor de geschiedenis van de wiskunde en 
de natuurwetenschappen. […] Willen we niet te laat komen, dan is het de hoogste tijd aan veelbelo-
vende studenten de mogelijkheid te bieden zich op dit omvangrijk en moeilijk terrein te bekwamen 
en te specialiseren. Dit is op de eerste plaats de taak van onze universiteiten. Het is daarom nodig 
dat ze van wal steken met de krachten waarover ze beschikken of een beroep doen op gastprofes-
soren. Beginnen is de allereerste voorwaarde om iets te verwezenlijken.6

Anno 2013 is nog maar een klein gedeelte van dit programma verwezenlijkt. Aan verschil-
lende Belgische universiteiten bestaan centra voor wetenschapsgeschiedenis, maar hun 
voortbestaan is precair. De wetenschapsgeschiedenis wordt zeker meer dan vroeger als een 
zelfstandig specialisme erkend door historici, filosofen en wetenschappers. De rol die Bock-
staele hierbij gespeeld heeft kan niet overschat worden.

5 Paul Bockstaele, ‘De geschiedenis van de wetenschappen in het Middelbaar Onderwijs’, Scientiarum Historia 1 
(1959) 25–27.

6 Bockstaele, ‘Geschiedenis van de wetenschappen’ (n. 4) 1087–1088.
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H.A.M. (Harry) Snelders (*1930)

RIENK VERMIJ*

Harry Snelders wordt in 1993 gefeliciteerd door Gewina-voorzitter Annemarie de Knecht-van Eekelen bij zijn 
benoeming tot Erelid van GEWINA

Toen H.A.M. (Harry) Snelders in 1977 tot hoogleraar in de geschiedenis van de 
 natuurwetenschappen werd benoemd, zette hij een eerbiedwaardige traditie voort. 

* Department of the History of Science, University of Oklahoma (USA). Met dank aan Lodewijk Palm, Stephen 
Snelders en Frans van Lunteren. E-mail: rienk.vermij@ou.edu.
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In Nederland had E.J. Dijksterhuis met zijn monumentale De mechanisering van het wereld-
beeld de wetenschapsgeschiedenis onder de aandacht van het geletterde publiek gebracht. 
R. Hooykaas had de wetenschapsgeschiedenis vervolgens ook in de academische wereld een 
plaats gegeven. Van een ietwat stoffige hobby van gepensioneerde fysici en chemici was het 
een discipline geworden met een eigen plaats en eigen vraagstellingen, aansluitend bij inter-
nationale ontwikkelingen. Snelders voerde deze ontwikkeling naar zijn (achteraf gezien) 
logische conclusie.

Snelders was in 1955 scheikunde gaan studeren aan de VU, na eerder de HBS te heb-
ben doorlopen en enkele jaren als chemisch analist te hebben gewerkt. Hij was binnen zijn 
familie de eerste die een universitaire opleiding volgde. Aan de VU raakte hij, als vele ande-
ren, in de ban van de colleges van Hooykaas. Deze bezorgde de veelbelovende student een 
positie als medewerker. Aanvankelijk deed Snelders dit werk naast een baan als leraar in 
het middelbaar onderwijs, maar vanaf 1971 was hij voltijds aan de universiteit verbonden – 
overigens niet aan de VU, maar aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar Hooykaas inmiddels 
directeur was van een nieuw Instituut voor de Geschiedenis van de Exacte Wetenschappen, 
gevestigd aan het Janskerkhof. In 1973 promoveerde Snelders op De invloed van Kant, de 
romantiek en de ‘Naturphilosophie’ op de anorganische natuurwetenschap in Nederland. Drie 
jaar later werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wage-
ningen en in 1977 volgde hij Hooykaas op tot gewoon hoogleraar in Utrecht en directeur 
van diens instituut. In 1982 kreeg hij daarnaast ook Hooykaas’ oude leerstoel aan de VU, 
een 3/10 aanstelling. Hij stopte toen wel met zijn colleges in Wageningen. Hooykaas was er 
nog van uitgegaan dat Snelders, als overtuigd katholiek, nooit voor een post aan de VU in 
aanmerking kon komen. Snelders ontwikkelde zich tot een centrale figuur in wetenschaps-
historisch Nederland, bijgestaan door de secretaris van zijn Utrechtse vakgroep, Lodewijk 
Palm, die organisatorisch veel voor hem betekende. 

In 1977 werd Snelders voorzitter van het genootschap Gewina. Het was onder zijn voor-
zitterschap dat het genootschap overging tot het publiceren van een volwaardig tijdschrift. 
Tot die tijd had er alleen een gestencild mededelingenblaadje bestaan. In 1978 echter kwam 
de eerste jaargang van het Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurweten-
schappen, wiskunde en techniek van de pers (ook wel het ‘groene tijdschrift’ of het ‘tijdschrift 
met de lange naam’), de directe voorganger van het huidige tijdschrift Studium. Uitgever 
was indertijd Rodopi te Amsterdam, waar Snelders eerder zijn Hoofdstukken uit de geschie-
denis van de scheikunde had uitgegeven. Rodopi zou vele jaren de ‘huisuitgever’ van het 
genootschap blijven.

Ook internationaal timmerde Snelders aan de weg. Hij was een geziene gast op buiten-
landse congressen en organiseerde zelf ook verschillende van dergelijke bijeenkomsten. 
Historici als Lewis Pyenson, Mordechai Feingold en I. Bernard Cohen kwamen graag op 
zijn instituut langs. De meest hechte band ontstond echter met de wetenschapshistorici 
uit de toenmalige DDR, waarmee hij op een congres in Polen had kennis gemaakt. Vanaf 
1977 reisden hij en zijn vrouw iedere twee jaar naar Halle of Jena. Voor deze DDR-historici 
was dit een belangrijk venster op het westen. Dat was waarschijnlijk ook een reden dat 
Snelders deze mensen naar Nederland en zijn instituut bleef uitnodigen, want over het 
gehalte van hun voordrachten kon hij zich af en toe wel ergeren – vaak behelsden die niet 
meer dan een serie dia’s van historische gebouwen. Dat zijn inzet gewaardeerd werd bleek 
toen de universiteit Halle-Wittenberg hem bij zijn emeritering vereerde met de Thomasi-
usmedaille.
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Inhoudelijk zette Snelders de traditie van zijn leermeester Hooykaas voort. Hij was een 
onvermoeibare werker – elke ochtend was hij als eerste op het instituut – en zijn productie 
is niet alleen groot, maar ook bijzonder breed.1 Zijn proefschrift is een vroeg voorbeeld 
(ook internationaal) van de nieuwe, meer cultuurhistorische benadering die in deze tijd in 
de wetenschapsgeschiedenis opkwam. Het gaat in dit boek niet enkel om de beschrijving 
van grote ontdekkingen, maar ook om het in kaart brengen van doodlopende paden en 
verrassende omwegen. Eenzelfde benadering volgde Snelders in de gastcolleges die hij in 
1974–1975 gaf aan de universiteit Leuven, waarin opvattingen over materie centraal stonden.

In sommige opzichten ging Snelders verder dan Hooykaas. Ondanks de tendens tot 
professionalisering was wetenschapsgeschiedenis tot die tijd toch vooral een manier om 
studenten in de natuurwetenschappen wat algemene bagage mee te geven. Het bleef een 
vrij marginaal vak, weggestopt in een hoekje van sommige bètafaculteiten. Als een van de 
eersten keek Snelders nadrukkelijk over de grenzen van de bètafaculteiten heen en gaf de 
wetenschapsgeschiedenis daarmee een meer centrale plaats in het academisch landschap. 
Promovendi werden niet alleen meer bekostigd door de faculteit, maar hij deed ook aan-
vragen bij landelijke organisaties als ZWO, en wel nadrukkelijk bij de afdelingen voor 
geesteswetenschappen. Dat was wennen voor de alfa’s in deze commissies. Het vereiste de 
nodige diplomatie, en ook wel enige strijd, om in deze kringen serieus genomen te worden.

Hand in hand daarmee deed een andere belangrijke vernieuwing zijn intrede: terwijl al 
Hooykaas’ promovendi (Snelders zelf niet uitgezonderd) een natuurwetenschappelijke ach-
tergrond hadden, accepteerde Snelders ook promovendi uit de letterenfaculteit. De eerste 
was Klaas van Berkel, die in Groningen geschiedenis had gestudeerd en in 1984 bij Snelders 
promoveerde op het werk van Isaac Beeckman. Deze stap lijkt achteraf niet schokkend, 
maar impliceerde een nieuwe identiteit voor de wetenschapsgeschiedenis, al zou dat pas 
op termijn duidelijk worden. Snelders had geenszins de intentie om het vak uit te leveren 
aan alfa’s. Van Berkel schreef in het voorwoord van zijn proefschrift, zich richtend tot zijn 
promotor: ‘U heeft mij vanaf het begin van mijn onderzoek de heilzame illusie van vrijheid 
gegeven en tegelijkertijd mij bij voortduring attent gemaakt op de beperkingen die een niet 
in een der natuurwetenschappen opgeleide wetenschapshistoricus heeft.’

Snelders zette de deur naar de buitenwereld open, maar wat er vervolgens door die deur 
naar binnen kwam had hij niet in de hand en stemde hem niet altijd vrolijk. Hij stond 
zodoende vaak tamelijk halfhartig tegenover ontwikkelingen die hijzelf mede initieerde. 
Voor Snelders bleef begrip voor de harde inhoud van de wetenschap altijd wezenlijk voor 
het wetenschapshistorisch onderzoek. Hij voelde zich dan ook niet erg gelukkig met de 
sociologische en sociaal-constructivistische benaderingen die vanaf de jaren tachtig steeds 
meer op de voorgrond traden. Hij sloot zich echter niet af en steunde het initiatief om op 
zijn instituut juist over die tendensen studiebijeenkomsten te beleggen.

Suggereren dat Snelders zijn medewerkers enkel de ‘illusie van vrijheid’ gaf doet hem dan 
ook niet geheel recht. Hij gaf zijn promovendi en medewerkers alle ruimte om hun eigen 
weg te zoeken, ook als dat misschien niet het pad was dat zijn eigen voorkeur had. En om de 
een of andere reden kwam het heel vaak voor dat zijn medewerkers vreemde paden bewan-
delden. Aan het instituut op het Janskerkhof circuleerde het grapje dat om in aanmerking te 
komen voor een promotieplaats, je vooral ontzettend eigenwijs moest zijn. Volgzame types 

1 Voor een overzicht van Snelders’ publicaties, zie: Lodewijk Palm en Lian Hielkema, ‘Bibliografie van H.A.M. 
Snelders’, in: Gewina 18 (1995) 192–204.
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waren niet gewenst. De grap school in het feit dat het duidelijk was dat Snelders zich tezelf-
dertijd soms behoorlijk kon ergeren aan de eigenwijsheid van zijn medewerkers.

Het viel natuurlijk ook niet mee zo’n stal vol wijsneuzen in goede banen te leiden. Sturing 
en vorming werden niet van bovenaf opgelegd. Zoals Geert Somsen het in het voorwoord 
van zijn proefschrift (1998) verwoordde, het centrale punt van het instituut was de koffieta-
fel. Iedereen was in principe aanwezig en de zeer diverse achtergrond van de medewerkers 
stond garant voor een ‘onuitputtelijke gedachtewisseling’ over wetenschappelijke, organi-
satorische, levensbeschouwelijke of wat voor vragen ook. Een harde hand werd daarmee 
grotendeels overbodig. De ‘initiatie en socialisatie van nieuwkomers’ vond plaats langs 
informele weg. De koffietafel heeft sinds Somsens proefschrift een legendarische status ver-
worven en duikt ook in latere voorwoorden nog geregeld op. In die latere tijd liepen de 
gesprekken wel eens een beetje uit de hand. In de tijd dat Snelders zelf nog aan het hoofd 
van het instituut stond, werd daar paal en perk aan gesteld. Hoe levendig of belangrijk de 
discussies ook waren, na stipt een half uur stond Snelders op van tafel en begaf zich weer 
naar zijn werkkamer. De plicht riep weer – voor iedereen.

Het was niet de eigengereidheid van zijn medewerkers die tenslotte dwong tot koers-
aanpassingen, maar de boze buitenwereld. Vanaf het eind van de jaren tachtig zadelden de 
herstructureringen in het academisch onderwijs de wetenschapshistorici op met verhui-
zingen, fusies en organisatorische veranderingen. Om het hoofd boven water te houden 
was een reactie onvermijdelijk. De begeleiding werd strakker, de vrijheid ingeperkt, en het 
onderzoek werd meer gestructureerd. Aanvankelijk waren de door Snelders in gang gezette 
onderzoeken vooral ideeënhistorisch van aard geweest, maar verder zowel thematisch als 
chronologisch zeer divers. Sommigen betroffen Nederlandse onderwerpen (Beeckman, Van 
Swinden, Nieuwentijt, Sellius), anderen grote internationale thema’s (de aard van het licht, 
gravitatie, puntatomistiek, statistiek). In de jaren negentig kwam de nadruk te liggen op de 
moderne periode en het proces van disciplinevorming aan de Nederlandse universiteiten. 
En vooral, eigenwijsheid was niet langer een deugd. Met Snelders’ afscheid in 1995 was het 
tijdperk van de eigenwijze onderzoekers ten einde.2

2 Zie ook: Lodewijk Palm & Frans van Lunteren (red.), De natuurwetenschappen in Nederland in de negentiende 
eeuw’. Studies voor Harry Snelders, Themanummer van Gewina 18:2 (1995).
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Casper Hakfoort (1955–1999)

FRANS VAN LUNTEREN*

Waar bij de meeste academici het werk het leven geleidelijk dreigt te gaan overheersen, 
daar leek het omgekeerde verschijnsel zich voor te doen bij de wetenschapshistoricus Cas-
per Hakfoort. Persoonlijke levensvragen drongen zich steeds krachtiger op in zijn werk, 
zozeer zelfs dat zijn laatste onderzoeksproject geregeld dreigde vast te lopen. Dit gegeven 
kenmerkte zowel zijn engagement als zijn compromisloze integriteit. Het was hem helaas 
niet vergund deze worsteling tot een goed einde te brengen. Een kwaadaardig gezwel in de 
hersenen maakte een vroegtijdig einde aan zijn leven, op slechts 44-jarige leeftijd. Dat bete-
kende niet alleen een groot verlies voor zijn familie, vrienden en collega’s, maar ook voor 
het vakgebied van de wetenschapsgeschiedenis dat in Hakfoort een origineel denker en een 
scherp criticus verloor.

Afkomstig uit het Gelderse ‘s Heerenberg ging Hakfoort na het behalen van zijn gymna-
siumdiploma in 1973 natuurkunde studeren in Nijmegen. Zijn brede belangstelling bracht 
hem uiteindelijk naar Utrecht waar de mogelijkheid bestond zich in het bijzonder te richten 
op de grondslagen en geschiedenis van de natuurkunde. In 1980 legde hij daar het doc-
toraalexamen af met het predicaat cum laude. In zijn doctoraalscriptie vergeleek hij het 
optische werk van Descartes en Newton, zowel wat betreft de wijze van presentatie als de 
onderzoekspraktijk. Dat zelfde jaar begon hij aan een promotieonderzoek bij H.A.M. Snel-
ders aan het Instituut voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen, gelegen aan het 
Utrechtse Janskerkhof. Daar deelde hij jarenlang de keuken van het voormalige woonhuis 
met een eerder gearriveerde promovendus, de huidige Groningse hoogleraar Klaas van Ber-
kel, en later, in de eindfase van zijn promotieonderzoek, met ondergetekende.

Ook dit project had betrekking op de geschiedenis van de optica, zij het nu op een iets 
latere periode, namelijk de achttiende eeuw. Hakfoort bracht twee belangrijke correcties 
aan in de beeldvorming over de optica in deze periode, die eenzijdig werd gedomineerd 
door een veronderstelde tweestrijd tussen rivaliserende visies op de aard van het licht, 
met Newtons deeltjesopvatting als uiteindelijke, zij het tijdelijke winnaar. Enerzijds liet 
hij zien dat de vraag naar de aard van het licht lange tijd ondergeschikt bleef aan die naar 
de aard van de kleuren van het licht. Anderzijds richtte hij de schijnwerpers op Eulers 

* Vrije Universiteit, Amsterdam en Universiteit Leiden. Met dank aan Floris Cohen, Fokko Jan Dijksterhuis en Ida 
Stamhuis voor commentaar en suggesties. E-mail: f.h.van.lunteren@vu.nl.
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door historici goeddeels genegeerde golftheorie van het licht. Het was, zoals hij betoogde, 
deze theorie en niet Newtons deeltjestheorie, die, althans in Duitsland, uiteindelijk zou 
uitgroeien tot de dominante visie op de aard van het licht. Pas aan het einde van de acht-
tiende eeuw keerde het tij ten gunste van de deeltjesopvatting. De belangrijkste oorzaak 
van deze omslag zag Hakfoort in de toenemende aandacht voor de rol van licht bij che-
mische reacties. 

Het is karakteristiek voor Hakfoort dat hij het niet liet bij deze correcties op het tradi-
tionele beeld van de achttiende-eeuwse optica. Altijd op zoek naar bredere perspectieven 
gebruikte hij deze casus voor een herziening van Kuhns klassieke typering van de vroeg-
moderne wetenschap als zijnde verkaveld over twee sterk verschillende tradities die 
voorafgaand aan hun negentiende-eeuwse versmelting opmerkelijk weinig wisselwerking 
vertoonden. De oudste is die van de wiskundige wetenschappen en de jongere, ontstaan 
tijdens de zeventiende eeuw, is die van de experimentele oftewel Baconiaanse wetenschap-
pen. Beide tradities kenden hun eigen leerboeken en beoefenaren, waardoor gebieden als 
de optica werden opgesplitst in de wiskundige stralenoptica enerzijds en het experimenteel 
onderzoek van kleurverschijnselen en andere optische verschijnselen anderzijds. Volgens 
Hakfoort moest voor een goed begrip van de ontwikkeling van de optica hier nog een 
derde, natuurfilosofische traditie aan worden toegevoegd. Het was binnen deze traditie dat 
discussies over de werkelijke aard van het licht zich doorgaans voordeden. Deze historio-
grafische suggestie vormde het sluitstuk van zijn Optica in de eeuw van Euler. Later heeft hij 
getracht dit schema een meer algemene betekenis toe te kennen. Zijn hang naar grote, over-
koepelende schema’s, die een tegenwicht konden bieden aan de postmoderne versnippering 
van het aloude verhaal van de opkomst en groei van de moderne wetenschap, kwam later 
mede tot uiting in enkele historiografische artikelen waarmee hij zijn vakgenoten trachtte 
wakker te schudden. 

Casper Hakfoort (1955–1999)
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In het voorjaar van 1985, nog voor zijn promotie, kreeg Hakfoort een aanstelling bij de 
techniekhistoricus en – filosoof Andries Sarlemijn in Eindhoven. Hier deed hij onderzoek 
naar de geschiedenis van het Philips Natlab. Dit impliceerde een flinke omschakeling voor 
iemand die opgeleid was in de ideeënhistorische Utrechtse school. Tegelijkertijd zag hij 
dit neerdalen van de Olympus naar de dagelijkse praktijk van het laboratoriumonderzoek 
als een leerzame ervaring. Toch greep hij de kans om terug te keren naar de wetenschaps-
geschiedenis zoals hij die oorspronkelijk had leren kennen met beide handen aan. Een 
aanstelling eind 1986 als universitair docent (vanaf 1990 hoofddocent) bij de groep van 
Floris Cohen aan de Universiteit Twente maakte dit mogelijk. Een soortgelijk project als 
dat waarop hij gepromoveerd was kon hem echter niet meer volledig bevredigen. Zoiets 
was hem te vrijblijvend, te academisch, te zeer l’art pour l’art geworden. Hij zocht naar een 
thema waarvan hij de maatschappelijke betekenis eenvoudig aan een buitenstaander kon 
uitleggen.

Dat thema vond hij uiteindelijk in de levensbeschouwelijke betekenis van de natuur-
wetenschap in de moderne samenleving, om meer precies te zijn de neiging van 
natuurwetenschappers om hun theorieën, slechts geldig voor een beperkt domein van de 
werkelijkheid, uit te bouwen tot complete wereldbeelden en levensbeschouwingen. Zowel 
dit verschijnsel, ook wel bekend als sciëntisme, als de politieke tegenhanger ervan, techno-
cratie, stuitte Hakfoort tegen de borst en verdiende daarom nader onderzoek. Zijn casus 
vond hij in de laatnegentiende-eeuwse denkbeelden van de grote Duitse chemicus en latere 
Nobelprijswinnaar Wilhelm Ostwald. Ostwald streefde ernaar zijn energetische leer, waarin 
hij de grondslag zag voor de gehele natuur- en scheikunde, uit te bouwen tot een alom-
vattende levensbeschouwing. Daartoe ontwierp Ostwald onder veel meer een energetische 
geluksformule en propageerde hij energetische Zondagsbijeenkomsten met bijbehorende 
rituelen en gezangen, ter vervanging van traditionele Christelijke erediensten. Hakfoort 
schiep er doorgaans een groot genoegen in bij voordrachten zijn gehoor zover te krijgen 
dat ze Ostwalds vervangende Kerstliederen uit volle borst meezongen. Zijn belangrijkste 
publicatie over dit onderwerp, het nu al bijna klassiek te noemen  ‘Science Deified: Wil-
helm Ostwald’s Energeticist World-view and the History of Scientism’, verscheen in 1992 in 
Annals of Science.

Hakfoorts relatie tot Ostwald was echter allerminst ondubbelzinnig. Ook hij vond het 
onmogelijk leven en werk van elkaar te scheiden. Zijn cartesiaans aandoende benadering 
van de wetenschap – het oplossen van problemen via een reeks analytische keuzemomen-
ten, bepaald door van te voren vastgestelde principes – paste hij evenzeer toe op zijn eigen 
leven. En omgekeerd zocht hij in zijn wetenschappelijk werk de oplossing voor fundamen-
tele maatschappelijke problemen. Hij neigde er bij vlagen dan ook toe zich met Ostwald 
te vereenzelvigen. Zijn onderzoeksproject werd aldus steeds meer een zelfonderzoek. Dat 
zelfonderzoek werd doelgericht ondersteund door toetreding tot een toneelgezelschap, het 
lezen en schrijven van poëzie en het luisteren naar Bach. Intussen vorderde zijn boekproject 
over Ostwald traag en moeizaam. Zijn niet aflatende worsteling met de opzet van het boek 
verhinderde een gestage voortgang. Zelfs overwoog hij om het boek de vorm van een roman 
te geven. Zijn noodlottige ziekte heeft de uiteindelijke voltooiing onmogelijk gemaakt.1

1 Zie voor dit boek: H.F. Cohen, ‘Note about an unfinished book on Ostwald by the late Casper Hakfoort, and 
about its author’ (op aanvraag verkrijgbaar).
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Hakfoort was in zijn onderzoek van begin af aan sterk internationaal georiënteerd. Hierin 
onderscheidde hij zich van veel van zijn Nederlandse collega’s die zich indertijd bij voor-
keur richtten op Nederlandse onderwerpen. Hoewel hij zijn dissertatie in het Nederlands 
schreef, heeft hij later zorg gedragen voor het verschijnen van een Engelstalige bewerking, 
in 1995 uitgekomen bij Cambridge University Press. Ook verbleef hij meermalen kortere of 
langere tijd in het buitenland, zowel in Duitsland waar hij onderzoek deed in het archief van 
Ostwald, als in de VS en Engeland. In Minneapolis werkte hij samen met Alan Shapiro, de 
deskundige op het gebied van Newtons optica, en in Leeds met Geoffrey Cantor, die even-
eens een boek geschreven had over de optica in de achttiende eeuw, zij het met nadruk op 
het Verenigd Koninkrijk. Deze buitenlandse verblijven ervoer hij net als zijn gastheren als 
bijzonder waardevol. Daarom werkte hij tevens mee aan een programma dat promovendi 
de mogelijkheid bood enige tijd in het buitenland door te brengen. 

Al even consciëntieus als hij was als onderzoeker was Hakfoort als docent. Helder, bevlo-
gen en veeleisend wist hij verschillende studenten te winnen voor het intellectuele avontuur 
dat hij van de gezamenlijke verkenning van wetenschapshistorische thema’s wist te maken. 
Zijn principiële openheid voor de meest uiteenlopende zienswijzen zorgde ervoor dat 
studenten zich ten allen tijde serieus genomen voelden. Ook hier diende eerst gewikt en 
gewogen te worden en dienden alternatieve scenario’s onderzocht te worden alvorens tot 
een besluit kon worden gekomen. Intellectuele eerlijkheid stond altijd voorop. Dat leverde 
hem een aantal toegewijde leerlingen op die als doctoraalstudent of als promovendus 
onderworpen werden aan langdurige brainstormsessies die zowel ruimte moesten creëren 
voor verschillende mogelijkheden als tot een afgewogen keuze dienden te leiden. Hakfoort 
discussieerde graag en veel, over zijn werk, maar ook over tal van zaken des levens. Hierbij 
ontbrak, naast de ernst, zelden een ironische glimlach of een geestig terzijde. Hij was naast 
een bevlogen en gewetensvol wetenschapshistoricus bovenal een bijzonder mens. Zowel 
zijn werk als zijn persoon verdienen het in de herinnering voort te leven.
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