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Stellingen

behorende bij het proefschrift

DEPICTING SKIN
Visual culture in nineteenth-century medicine

door Mieneke te Hennepe

1.  De ontwikkeling van een microscopisch standaardbeeld van huid in de eerste helft 
van de negentiende eeuw articuleerde op een visuele wijze een dikkere huid.

2.  De geschiedenis van huidziekten kan niet adequaat verteld worden zonder in te 
gaan op afbeeldingen.

3.  Zeepadvertenties uit de Victoriaanse tijd geven inzicht in de toentertijd gangbare 
culturele en sociale idealen.

4.  De introductie van de fotografie bij het medisch afbeelden van de huid vormde 
geen abrupt breekpunt tussen artistieke verbeelding en objectieve mechanische 
beeldreproductie, maar leidde wel tot het formuleren van expliciete standaarden 
voor medische fotografie.

5.  Ook afschrikwekkende afbeeldingen verdienen de aandacht van de medisch-
historicus. 

6.  In onze huidige cultuur waarin de ideologie van het maakbare lichaam domineert, 
kan medische geschiedenis alternatieve visies op het lichaam bieden. 

7.  Om de materiele cultuur van wetenschap in de geschiedenis te onderzoeken is 
het noodzakelijk om museale collecties te raadplegen.

8.  Bij de popularisering van medische geschiedenis 
zijn afbeeldingen onontbeerlijk. 

9.  Het bewerken van foto’s is niet voorbehouden aan 
het Photoshop tijdperk: fotografie ging vanaf haar 
introductie altijd al samen met beeldmanipulatie. 

10.  Ook dit proefschrift kent zijn visuele taal 
door beelden van patiënten uit het verleden te 
reproduceren.
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