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natuurlijk niet exclusief voor het middeleeuwse, 

katholieke geloof. Ook bij de gereformeerden werd 

dit verband gelegd en dat laat de auteur zelf ook zien 

(p. 186 e.v.). Predikanten beschouwden het uitbreken 

van de pest als een manifestatie van Gods toorn over 

het gedrag van de mens. De gereformeerde geneesop-

ties, die een grote invloed hebben gehad op het open

bare leven, waren in zekere zin net zo bijgelovig als de 

katholieke opties: het achterwege laten van al wat 

schadelijk is, verbod op lichtzinnige boekjes en 

schunnige liedjes, weren van joden, verbod op bepaal

de groenten, vruchten, vis of vlees. Het invoeren van 

extra biddagen bij wijze van openbare en gemeen

schappelijke boetedoening en zuivering van de 

gemeenschap om daarmee Gods toorn af te wenden. 

Bovenstaande opmerkingen en kritiek nemen niet 

weg dat Huismans boek een 'Fundgrube' is voor de in 

de organisatie van de gezondheidszorg geïnteresseer

de lezer. Uitvoerige bijlagen verhogen wat dat betreft 

de waarde van het boek. Verzorging en lay-out zijn 
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uitstekend. Daarbij wijzen we ook op de 23 fraaie en 

relevante illustraties. Het taalgebruik is over bet alge

meen helder en eenvoudig (een paar uitzonderingen: 

'profj'lactisch', 'etiologisch', 'deontologisch'), maar 

hier en daar toch te evident en simpel: 'Tussen het 

katholieke en het protestantse gedachtengoed beston

den vele diepgaande verschillen' (p. 163), 'De gasthui

zen waren opgericht in het kader van de werken van 

barmhartigheid' (p. 169), 'In de middeleeuwse samen

leving speelde het christelijk geloof een belangrijke 

rol. Het leven van veel men.sen werd er diepgaand 

door bepaald." Onmiddellijk na die laatste zin citeert 

de auteur lohan Huizinga die hetzelfde veel pregnan

ter uitdrukt (p, 38). Tenslotte nog een kleinigheidje: 

hoe veelzijdig de gezondheidszorg in Groningen na 

lezing van dit boek ook is gebleken, 'Groningen' is en 

blijft onzijdig. 
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