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Samenvatting

Dit proefschrift analyseert medische afbeeldingen van het grootste orgaan van ons 
lichaam: de huid. In de negentiende eeuw was de afbeelding van de huid onderhevig aan 
veelvuldige veranderingen. Dit proefschrift laat zien hoezeer afbeeldingen van belang 
zijn voor kennisontwikkeling rond de huid in de geneeskunde in de negentiende eeuw. 
Tussen ��00 en �900 ontstond een beeld van de huid als een functioneel orgaan met 
haar eigen specifieke ziekten, functies, microscopische architectuur, hygiëne-rituelen en 
normatieve waarden. Vier casussen over afbeelding van de huid als visuele cultuur van 
de geneeskunde belichten ieder een andere kant van wat ik als de ‘visuele taal’ van de 
huid benoem. Het gaat daarbij om de opkomst van dermatologische afbeeldingen in het 
begin van de negentiende eeuw, de microscopische afbeelding van de huid in de eerste 
helft van de negentiende eeuw, de verbeelding van de huid binnen de hygiëne-beweging 
in zeepadvertenties, en tot slot over de gevolgen van de opkomst van de fotografie voor 
de afbeelding van huidziekten. Steeds staat de vraag centraal welke rol afbeeldingen in 
de negentiende eeuw speelden in de medische kennisvorming rond de huid. 
 Dit proefschrift laat zien dat afbeeldingen veel meer zijn dan simpele illustraties bij 
tekst. Uitgaand van de complexe relatie tussen afbeeldingen en hun context, bespreek ik 
de verschillende rollen die afbeeldingen van de huid spelen in medische kennispraktijken. 
Door inzichten en methodes uit de medische geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en 
culturele studies te combineren wordt duidelijk dat manieren van afbeelden onlosmakelijk 
verbonden zijn met het maken, verspreiden en het gebruik van kennis. Terwijl afbeeldingen 
in de medische geschiedenis maar al te vaak worden afgedaan als bijzaak of juist als op 
zichzelf staande iconen worden beschouwd, tonen de vier casussen in dit proefschrift 
dat visuele representatie tot het hart van de omgang met medische kennis behoort. 
Opvattingen over de huid van negentiende-eeuwse artsen en onderzoekers zijn niet los 
te zien van afbeeldingen van de huid. Het onderzoek in dit proefschrift onderstreept dat 
aandacht voor afbeeldingen de medische geschiedenis enorm kan verrijken. 
 In het inleidende hoofdstuk zet ik uiteen hoe ik het concept ‘visuele taal’ gebruik voor 
de pragmatische historische analyse van de geschiedenis van de medische visualisering. 
De negentiende eeuw is bij uitstek een periode waarin nieuwe afbeeldings- en 
onderzoekstechnieken hun intrede doen, bijvoorbeeld de microscopie en de fotografie. 
In de Westerse medische wereld fungeerden afbeeldingen als een visuele taal, met een 
eigen ‘vocabulaire’ aan beelden, een eigen vermogen om kennis te genereren, een eigen 
normatieve dimensie, en het eigen vermogen om te communiceren tussen verschillende 
domeinen van wetenschap en populaire cultuur. Juist het geval van de verbeelding van 
de huid laat zien hoezeer afbeeldingen als taal functioneren tussen de domeinen van de 
geneeskunde en de populaire cultuur omdat daarbij, in de medische verbeelding, sociale 
normen over moraliteit een rol gingen spelen bij de verbeelding van kennis. De huid, als 
laag die bemiddelt tussen het lichaam en buitenwereld, fungeert bij uitstek ook als sociaal 
canvas. De afbeeldingen van huid en lichamen confronteert de kijker dan ook met zijn 
of haar eigen lichaam. De beelden belichamen niet alleen kennis, maar weerspiegelen 
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ook de sociaal historische context van die beelden. Dit maak ik duidelijk aan de hand 
van gedetailleerde medische geschiedenissen van vier soorten beelden, waarbij steeds een 
nieuw aspect van afbeeldingen als visuele taal naar voren komt. Tegelijkertijd ontvouwt 
zich aan de hand van de afbeeldingen een rijke geschiedenis van de huid.
 De vroege afbeelding van huidziekten staat centraal in hoofdstuk twee. Illustraties 
uit Britse en Franse medische boeken over huidziekten laten zien hoezeer kennis en 
afbeelding samengaan. Hoewel in de geschiedenis van de dermatologie veel aandacht 
is besteed aan vroege indelingen van huidziekten enerzijds en afbeeldingen anderzijds, 
werden afbeeldingen en indelingen als kennisproductie niet eerder in relatie tot elkaar 
onderzocht. Ik laat zien dat er tussen �790 en ���0 twee manieren ontstaan om de zieke 
huid af te beelden, elk gekoppeld aan een bepaalde indeling van huidziekten. De Britten 
Willan en Bateman gingen af op de lokale morfologie van de ziekte, zoals pukkels, blaren 
en vlekken. Zij beeldden de ziekten dan ook uit in anonieme fragmenten van huid. In 
Frankrijk ontwikkelde de arts Alibert een indeling van huidziekten die gebaseerd was op een 
klinisch totaalbeeld van de ziekte. In zijn boeken worden huidziekten visueel weergegeven 
in afbeeldingen van patiënten, ieder met hun eigen karakterisering als type persoon. In 
de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw vervlochten de twee manieren van 
afbeelden zich, tegelijkertijd met het ontstaan van nieuwe indelingen van huidziekten. 
Maar juist de ontstaansgeschiedenis van afbeeldingen van huidziekten is zo interessant, 
omdat hierin de opkomst van een visueel vocabulaire van beelden duidelijk wordt. Artsen 
hadden nu een gezamenlijke beeldentaal om met huidziekten om te gaan. Uit dit hoofdstuk 
wordt duidelijk hoezeer kennis samengaat met afbeelding én omgekeerd. 
 Hoofdstuk drie gaat niet over de zieke huid, maar over de anatomie van de 
gezonde menselijke huid. Ik laat zien hoe de introductie van de microscopie als 
nieuwe onderzoekstechnologie sterk ingrijpt in het beeld van de huid. Ik toon aan dat 
in microscopisch onderzoek tussen ��20 en ���0 niet alleen een ander beeld van de 
huid ontstaat, maar dat de huid tegelijkertijd ook een andere betekenis krijgt. Van een 
poreuze laag die ziekten door kan laten, verandert de huid in een orgaan met haar 
eigen microscopische opmaak – voor ons in de 2�e eeuw nog steeds herkenbaar. Aan de 
hand van het microscopisch onderzoek naar de huidporiën vertel ik hoe fysiologen en 
anatomen in Duitsland en Frankrijk een standaardbeeld van de microscopische anatomie 
van de huid ontwikkelden. Omdat microscopisch onderzoek zo nauw samengaat met 
afbeelden, werd de interne anatomie van de huid visueel gearticuleerd in de tekeningen. 
Zonder tekening geen nieuwe inzichten in de anatomie. Bovendien beschrijf ik hoe de 
microscopische afbeeldingen van de huid in publicaties een rol spelen als middel om het 
microscopisch onderzoek overtuigend te maken. De microscopische afbeeldingen waren 
schematische weergaven, samengesteld uit verschillende beelden en onderdelen, zoals 
de lagen van de huid, het zweetkliertje en het haar met de talgklier. De ontdekking van 
het zweetkliertje, zo toon ik aan, laat zien dat de huid verandert in betekenis van een 
open poreuze laag naar een bemiddelend orgaan tussen lichaam en buitenwereld. Door 
zowel medisch historici als cultureel historici is de geschiedenis van het lichaam in de 
negentiende eeuw nog niet eerder zo bezien. 
 In hoofdstuk vier traceer ik de rol van populaire medische beelden van de huid aan 
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de hand van zeepadvertenties. Binnen de hygiëne-beweging in Groot-Brittannië werd 
een schone huid verheven tot een moreel ideaal. Ik gebruik het werk van de Britse arts 
Wilson om te laten zien hoe het microscopische beeld van de huid werd ingezet in 
populair wetenschappelijke boeken om uit te dragen de huid gezond, schoon en rein 
te houden. Het controleren van de huid door haar te wassen met zeep ging veel verder 
dan het verwijderen van vuil; de drang naar een schone huid symboliseerde de controle 
die verkregen diende te worden over de ‘gevaren’ van de ‘vuile’ arbeidersklasse. Dit beeld 
wordt des te duidelijker in de analyse van zeepadvertenties van het merk ‘Pears’ soap’. 
Beelden van onverzorgde kinderen en gezonde mooie dames verspreidden de moraal 
van een schone huid tussen ��60 en �900 tot op elke hoek van de straat. Dat juist de 
arts Wilson zelf figureert in de zeepadvertenties demonstreert dat de wetenschappelijke 
verbeelding van de huid direct aansluit bij de normatieve visualisering van de huid in het 
populaire domein. 
 In het vijfde hoofdstuk kom ik terug op de afbeelding van de zieke huid. De 
introductie van de fotografie in de dermatologie laat zien hoe artsen deze nieuwe 
afbeeldingstechnologie toe-eigenden en aanpasten aan hun eigen eisen en wensen. Foto’s 
van huidziekten behoorden tot de eerste medische foto’s die geproduceerd werden, maar 
werden tot nu toe echter zelden bekeken als onderdeel binnen een langer traject van 
afbeeldingen van de huid. De foto’s van patiënten met huidziekten geproduceerd in 
medische atlassen tussen ��6� en �900 geven niet alleen blijk van het enthousiasme 
voor fotografie als middel om objectieve, levensechte en accurate afbeeldingen te 
produceren. Uit mijn analyse komt naar voren dat ook populaire portretfotografie een 
belangrijke en controversiële rol speelde in de medische afbeelding van de huid. De 
medische foto’s blijken oude en nieuwe illustratiemethoden te combineren, door oude 
tradities van afbeelden te koppelen aan innovaties, en te bemiddelen tussen populaire en 
specialistische visualiseringpraktijken. In tegenstelling tot de vaak veronderstelde breuk 
die de fotografie teweeg zou hebben gebracht in medische afbeeldingen, laat ik zien 
dat de introductie van de fotografie juist bewerkstelligde dat er een actief onderscheid 
geconstrueerd werd tussen populaire afbeelding en medische specialistische afbeelding. 
De ontwikkeling van standaarden voor de medische fotografie van huidziekten geven 
aan dat afbeeldingen als visuele taal steeds omstreden en bediscussieerd blijven.
 In hoofdstuk zes wordt concluderend besproken welke geschiedenissen afbeeldingen 
van de huid vertellen. Door afbeeldingen niet te onderschatten als illustratieve ‘plaatjes’ 
wordt duidelijk dat zij belangrijke rollen vervullen in medische kennispraktijken. Ik 
bespreek op basis van de voorgaande casussen hoe afbeeldingen van de huid nieuwe 
kennis over de huid verspreiden, veranderen, opwekken, ter discussie stellen en in andere 
perspectieven plaatsen om zo een gevarieerd beeld te geven van de visuele cultuur van de 
geneeskunde in de negentiende eeuw. Afbeeldingen van de huid bemiddelen tussen de 
domeinen van de geneeskunde en populaire cultuur en belichten steeds andere kanten 
van de huid als medische kennisobject alsmede van de huid als sociaal gedefinieerd 
canvas. Zo geeft het boek niet alleen inzicht in de uiteenlopende betekenissen van 
negentiende-eeuwse medische afbeeldingen van de huid, maar ook in de geschiedenis 
van een belangrijk orgaan van onze lichaamscultuur.
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