
Gcwina 19 (1996) 192-198 

VARIA 

LAATMIDDELEEUWSE EN VROEGMODERNE 
GENEESKUNDE IN NEDERLAND 

Annemarie de Knecht-van Hekelen 

Onder deze titel hield de 'Studiegroep Sociale 
Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezond
heidszorg' op 30 mei een biieenkomst waar een 
zestal sprekers verslag deed van lopend of soms 
bijna beëindigd onderzoek. Frank Huisman, de 
organisator van deze dag, stelde in de uitnodiging 
dat men - door het sterke accent op het onder
zoek van de negentiende en twintigste eeuw -
bijna zou vergeten dat er ook onderzoek naar an
dere perioden wordt gedaan. De bijdragen aan 
deze dag lieten inderdaad overtuigend zien dat 
ons een aantal interessante publicaties te wachten 
staat. 

Met het werk van de eerste spreker, Fred 
Bergman, die aan de EUR de laatste hand aan zijn 
proefschrift legt, konden wij recent reeds kennis
maken in de bundel The task of healing. Metlicine, 
religion and gender in England and the Netherlands 
1450-iiS'oo, waaraan hij een artikel heeft geleverd 
onder de titel 'Hoping against hope? A marital 
dispute about the medical treatment of leprosy in 
the fifteenth century Hanseatic town of Kampen'. 
Zijn lezing op 30 mei had hij als titel gegeven 
'Leprozen in de I|sselstreek in de late Middel
eeuwen en de vroegmoderne tijd'. Hij gaf een zeer 
afgerond exposé over 'het beeld van de leproos' in 
deze periode, dat - zoals hij met diverse voorbeel
den aantoonde - , uit meerdere beelden bestaat. 
De leproos als gestrafte zondaar (vergelijk Num. 
12, II Kon. 5), wiens bekering genezing kan ver
oorzaken, was een veel gebruikt beeld. De gene
zing van lepra kan dan worden beschouwd als een 
allegorie op het toedienen van de sacramenten. 
Door zich te laten dopen zal de lepralijder gene
zen. 

Een ander beeld is dat van de leproos als beel
tenis van de lijdende Christus (les. 53). In deze 
zienswijze zal de leproos na zijn dood de hemel 
ten deel vallen. Voor de gezonde mens is het van 
belang de bedelende leproos een aalmoes te 
schenken, zodat de gezonde - overeenkomstig de 
parabel van de arme en de rijke - zich eveneens 
een plaats in de hemel kan verwerven. De klepper 
van de leproos heeft hierbij een tweede betekenis 
gekregen: niet alleen die van waarschuwing voor 

de naderende zieke, maar tevens die van bedel-
instrument. Het bedelen, waarvoor leprozen spe
ciale bedelrechten hadden, speelde een belangrijke 
rol in het leven van de leproos. Ten einde hun 
rechten te beschermen ontstonden leprozengilden 
(het oudste dateert uit 1447) die als taak hadden 
het weren van vreemde leprozen en bedriegers, 
vagebonden en pseudo-leprozen. Bovendien bood 
het gildeverband de leproos meer mogelijkheden 
tot een godvruchtig leven en het functioneren als 
waardig lid van de stedelijke samenleving. Verder 
ging Bergman in op het leven en de leefregels in 
de leprozerie, de schutspatronen van de leprozen 
en de kapellen die daarvoor bij de leprozerieën 
werden gebouwd. Samenvattend was zijn conclu
sie: lepra is niet alleen een ziekte, maar een maat
schappelijk fenomeen. 

Een tweede bijdrage kwam van Catrien Santing 
van de vakgroep geschiedenis van de RV. Gronin
gen. Haar voordracht was aangekondigd onder de 
titel 'Tussen filosofie en praktijk. De bezigheden 
van de i6e-eeuwse stadsdokter'. Zij wilde zich 
echter vooral richten op het thema 'archiater en 
filosoof', de twee aspecten van de habitus van de 
stadsgeneesheer die liijvoorbeeld door Ulsenius 
(over wie Santing enkele jaren geleden haar proef
schrift heeft geschreven) centraal werden gesteld. 
Zij stelt zich voor een intellectuele geschiedenis 
van de vijftiende en zestiende eeuw te schrijven. 
Daarbij onderscheidt zij drie belangengroepen; de 
ambtenaren, de onderwijzers en de medici. In 
deze voordracht is zij voornamelijk ingegaan op 
de mogelijkheden van een onderzoek naar de 
functie van de wetenschap en het humanistisch 
denken voor geneeskunde in de zestiende eeuw. 
Daartoe gaat zij uit van drie componenten, die 
ook in de Engelse literatuur worden onderschei
den: een cognitieve, een ethische en een institutio
nele component. Kaar haar mening is er op dit 
moment relatief weinig aandacht voor de eerste, 
de cognitieve component. Bij het onderzoek daar
naar kan men zich richten op een analyse van de 
denkstructuur in de zestiende eeuw, op de habitus 
en de ethische opvattingen van de medicus en op 
de beroepsvorming en professionalisering in deze 
periode. Wat opvalt, is dat de carrière van een vrij 
groot aantal doctores medicinae laat zien dat zij 
uiteindelijk niet als medicus, maar als bijvoor
beeld hoofdpastoor of stadssecretaris werkzaam 
waren. Zij bleven zich echter, ook in andere func
ties, doctor medicinae noemen. In het algemeen 
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publiceerden medici, in vergelijking tot leraren, 
betrekkelijk weinig. Wat zij publiceerden waren 
vooral commentaren op de klassieke .schrijvers. 
De herontdekking van Hippocrates had in deze 
periode veel invloed, onder meer op de ethisch 
gefundeerde habitus van de medicus, die een 
voorbeeld moest zijn van goede zeden, verant
woordelijkheid en verstand. 

Jeroen Salman, de derde spreker, vertelde dat 
hij halverwege zijn proefschrift was, waarover hij 
onder de titel 'Almanakken, astrologie en ader
laten. Een zeventiende-eeuwse kalender voor 
medisch handelen' wilde spreken. Het medische 
deel had hij echter nog het minst uitgewerkt, 
zodat hij zich voornamelijk beperkte tot een over
zicht van de schrijvers, de uitgevers en de ver
spreiding van de almanakken. Rond 1620 moet er 
één almanak op de vier huishoudens zijn geweest, 
zodat deze - zeer goedkope - uitgaven een enor
me verspreiding hebben gekend. Aanvankelijk 
bevatte een almanak alleen een tijdrekening, later 
werd deze aangevuld met astrologie, waaronder 
voorschriften voor aderlaten, en divers mengel
werk. Vanaf ongeveer 1650 wordt de medische 
inhoud van de almanak steeds minder, in 1678 is 
het aderlaatmannetje als onderdeel van de alma
nak verdwenen. Over het feitelijk gebruik van de 
almanak is weinig bekend. Verondersteld wordt 
dat professionele gebruikers, zoals chirurgijns, de 
almanak in het begin van de zeventiende eeuw als 
richtlijn gebruikten bij het aderlaten. Niet-profes-
sionele gebruikers zouden de almanak hebben 
benut voor zelfmedicatie. Uit de veranderende 
inhoud van de almanak is het verval van de astro-
medische leer te zien. 

Na de middagpauze stelde Annet Mooij de 
vraag naar de omgangsvormen onder medici in de 
zeventiende en achttiende eeuw centraal. Zij werkt 
aan de beschrijving van de geneeskunde en ge
zondheidszorg in Amsterdam, een vierjarig pro
ject in opdracht van het AMC. Haar frappeerde de 
twisten, prioriteitskwestie.s, discussies over plagi
aat, geheimhouden van geneesmiddelen en instru
menten, en het gebrek aan consensus onder de 
medici. Wat kan een verklaring zijn voor deze 
wijze van omgaan met elkaar? Een mogelijk ant
woord zocht zij in de onderlinge concurrentie om 
het kleine aantal bemiddelde patiënten, l^oor zich 
af te zetten tegen collega's en deze zelfs zwart te 
maken zou men de eigen positie hebben versterkt. 
Dergelijke polemieken waren echter niet beperkt 
tot medici, ook onder bijvoorbeeld theologen wa
ren fel geformuleerde traktaten een geliefd middel 
in de discussie. Het is opvallend dat deze stijl in 
het midden van de achttiende eeuw in alle groepe-

Uit: H. Marland en M. Pelling, The task of healing. Medi
cine, religion and gender in EngUuid and the Netherlands 
1450-1800 (Rotterdam: Erasmus Publishing 1996) 32. 

ringen in binnen- en buitenland verdwijnt. In de 
discussie werd de toenemende 'affectbeheersing', 
zoals de socioloog Norbert Elias deze heeft be
schreven, als een mogelijke verklaring genoemd. 
Voor een nadere analyse zou het onderwerp eerst 
wat meer in kaart moeten worden gebracht, 
omdat zich tussen 1700 en 1800 diverse verande
ringen in maatschappelijke opvattingen en ver
houdingen voordoen. 

Mare Wingens vervolgde met 'Prosopogratie 
van de Nederlandse hoogleraren medicijnen in de 
17e eeuw en hun verhouding tol de overige leden 
van de professoren-beroepsgroep'. Als postdoc van 
NWO werkt hij aan een overzicht van de hoogle
raren aan de Nederlandse universiteiten en illuste
re scholen in de periode 1575-1700. Op basis van 
beschikbare correspondentie heeft hij drie netwer
ken gereconstrueerd die hij nader zal uitwerken. 
Het betreft een groep Zuid-Nederlanders en 
Fransen tussen 1575 en 1610, een groep Hugenoten 
tussen 1620 en 1655 en een groep Oost-Neder
landers en Westfalen tussen 1660 en 1700. In deze 
groepen bevinden zich 42 hoogleraren van wie er 
slechts twee medicus zijn, te weten Dodonaeus en 
Clusius. Uit de correspondenties kan worden 
geconcludeerd dat de hoogleraren geneeskunde in 
deze tijd nauwelijks meer deel uitmaakten van de 
'Republiek der Letteren'. Wingens meent dat deze 
medici uit een lager sociaal milieu kwamen dan 
hun collega's in de andere faculteiten. Zij waren 
weinig mobiel, zowel in geografische als in sociale 
zin. Hoogleraar in de geneeskunde was geen 
springplank naar de regentenstand. Hun salaris 
als hoogleraar was vrij laag, hoewel de Leidse 
hoogleraren, in verhouding tot hun collega's aan 
de andere universiteiten, wel wat beter af waren. 
Wingens telde 77 medische hoogleraren in de 
periode 1575-1700; voor hun levensbeschrijving 
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gebruikt hij de biografische woordenboeken en de 
gedenkboeken van de universiteiten als bron. Hij 
signaleert echter de beperking van deze, meest 
negentiende-eeuwse bronnen. 

Het middagprogramma werd afgesloten met 
een voordracht van de onlangs als historicus afge
studeerde Peter-Paul Chaudron. René Rigter heeft 
mij hierover de volgende notitie verstrekt. Chau
dron presenteerde onder de titel 'Hilmer als case
study voor oculisten in de Nederlandse 18e eeuw', 
zijn eind vorig jaar verschenen doctoraalscriptie 
'Blindgestaard'. Daarin liet hij zijn licht schijnen 
over het wel en wee van de oculist Joseph Hilmer. 
Deze achttiende-eeuwse oogmeester had zijn vaar
digheden als staarsteker in vele Europese steden, 
waaronder Amsterdam, Rotterdam, Leiden en 
Utrecht, ten toon gespreid. Chaudron maakte in 
zijn lezing duidelijk dat hij zijn studie over Hilmer 
in een bredere context wil plaatsen. Voor zijn pro
motie-onderzoek zal hij onderzoek verrichten 
naar andere oculisten die in Nederland in de acht
tiende eeuw actief waren. Een studie naar de ach
tergronden van deze reizende meesters zal onge
twijfeld onze kennis over het functioneren van de 
medische markt in de achttiende eeuw vergroten. 

Met Chaudrons voordracht, waarvoor door 
het uitlopen van het programma helaas weinig 
tijd voor discussie overbleef, kwam een slot aan 
een zeer informatieve dag. De bijeenkomst - met 
ruim vijfentwintig aanwezigen - heeft een mooi 
spectrum van sociaal-medisch-historisch onder
zoek in Nederland laten zien en is zeker voor her
haling vatbaar. 

ARCHIVES OF THE SCIENTIFIC 
REVOLUTION 

Lodewijk Palm 

Op u en 12 april 1996 werd in Londen een confe
rentie gehouden over de archieven van de Weten
schappelijke Revolutie, georganiseerd door de 
Royal Society en de British Society for the History 
of Science. Tegelijkertijd werd in de bibliotheek 
van de Royal Society een gelijknamige tentoon
stelling geopend die tot 21 juni 1996 te zien was. 
De bedoeling van de conferentie was, blijkens de 
inleiding van initiatiefnemer Michael Hunter 
(Birkbeck College, University of London), ener
zijds na te gaan wat de bestudering van de be
treffende archieven ons meer kan leren over de 
processen, ideeën en kennisproductie die leidden 

tot de Wetenschappelijke Revolutie, anderzijds een 
nadere bezinning op de beeldvorming die door het 
aanwezige archiefmateriaal over de oorspronkelijke 
eigenaars wordt gecreëerd. Het begrip archief werd 
ruim genomen: niet alleen het geschreven materi
aal, maar ook realia en bibliotheken van individu
en, genootschappen, wetenschappelijke tijdschrif
ten en musea. Tevens kwamen aan de orde de 
lotgevallen van de archieven in de loop van de tijd 
en de gevolgen daarvan voor die beeldvorming, 

Verschillende sprekers behandelden inhoud en 
lotgevallen van het archiefmateriaal van Galileo 
Galilei, Elias Ashmole, Samuel Hartlib, Ismael 
Boulliau, William Petty, de Bernoulli's, Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Christiaan Huygens, Marcello 
Malpighi, Robert Boyle en de beide belangrijkste 
wetenschappelijke genootschappen uit die tijd, de 
Royal Society en de Académie Royale des Sciences. 
De ontstaansgeschiedenis van de besproken ar
chieven is heel gevarieerd: Galilei's archief is bewust 
bijeengebracht door zijn leerlingen in een poging 
tot eerherstel, dat van Malpighi werd bij toeval 
gered door een onderwijzer uit zijn geboortedorp 
uit de handen van erfgenamen die de paperassen 
onder meer voor allerlei huishoudelijke doeleinden 
gebruikten. Geconstateerd werd daarom dat kennis 
van de ontstaansgeschiedenis van het thans voor
handen zijnde materiaal essentieel is voor een juist 
gebruik en een correcte beeldvorming. 

Het archief van Boulliau bijvoorbeeld is in
compleet bewaard gebleven door diefstal en ver
vuild door negentiende-eeuwse vervalsingen; ook 
is geen eigenhandige beschrijving van het testa
ment van de eigenaar bewaard gebleven. Volgens 
de bewerker. Bob Hatch (University of Florida, 
Gainesville) heeft dat te maken met Boulliau's lage 
sociale status. Het enige wat er volgens hem in dit 
geval zinnig mee te doen valt, is een reconstructie 
die hij maakt van het correspondentie-netwerk 
van Boulliau. Niet alleen erfgenamen, maar ook 
historici en bewerkers kunnen de ordening van 
een archief zodanig in de war brengen dat het 
voor latere onderzoekers moeilijk wordt de 
gedachtenvorming van de legator te reconstru
eren. Een boeiend voorbeeld hiervan is het onder
zoek van Jodi Yoder naar de archieven van 
Christiaan Huygens. De samenstellers van de 
fameuze CEnvres Completes hebben de Huygens-
archivalia op een zodanige manier herschikt dat 
de volgorde van het materiaal beantwoordde aan 
hun logische reconstructie van Huygens' ideeën. 
Tenslotte kunnen privé-omstandigheden en poli
tieke redenen er de oorzaak van zijn dat een 
archief incompleet is. Het hydrografische werk 
van Edmund Halley werd door de Admiraliteit 
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vanwege het militaire belang voor buitenstaanders 
verborgen gehouden. 

Te weinig tijd was er uitgetrokken om te dis
cussiëren over de manier waarop de archieven 
toegankelijk gemaakt dienen te worden voor ver
der onderzoek en over de selectiecriteria die daar
toe worden gehanteerd. Tijdens een 'table ronde' 
bleek dat er heel uiteenlopende praktijken be
staan. In de projecten van het Leibniz-Archiv 
wordt de pretentie gevoerd al het materiaal com
pleet en uniform te presenteren, en wel op zo'n 
manier dat voor latere onderzoekers een bezoek 
aan het archief zelf overbodig is. Er wordt daarom 
uitgebreid aandacht besteed aan een exacte be
schrijving van de archiefstukken, mogelijke ver
schillende versies van eenzelfde stuk, annotaties 
en indexeringen. Het andere uiterste is de CD-
Rom-uitgave van de Hartlib-papers. Uitgaande 
van de overtuiging dat traditioneel geproduceer
de, gedrukte uitgaven de neiging hebben te fossi
liseren, is gekozen voor een facsimile van het oor
spronkelijk materiaal met een transcriptie zonder 
verdere annotatie. Om een dergelijk product zin
nig te kunnen gebruiken is een zoeksysteem ont
wikkeld dat namen en woorden kan vinden in 
verschillende spellingvarianten. 

Tijdens een volgende conferentie zullen met 
name de selectiecriteria, editietechniek en het 
gebruik van moderne elektronische tekstpublica
ties aan de orde komen. Het resultaat van de bij
eenkomst is het algemeen gedeelde inzicht dat elk 
archief - in de ruime zin van het woord - slechts 
een zeker beeld geeft van de wetenschapper, de 
collectie of de wetenschappelijke instelling, maar 
geen zekerheid over bedoeling en gebruik ervan. 

KLIMAATGESCHIEDENIS 

Myriam Daru (Stichting Net Werk voor de ge
schiedenis van hygiëne en milieu) 

De toekomst van het klimaat staat volop in de 
belangstelling. De politiek laat zich voorlichten 
door een Nobelprijswinnaar. Groot is dan de te
leurstelling dat zelfs een wereldvermaarde weten
schapper geen zekerheden kan bieden, omdat de 
complexiteit van het klimaatsysteem dat voorlopig 
niet toelaat en waarschijnlijk ook nooit zal toe
laten. Het tijdschrift Zeno stelde in haar tweede 
nummer van 1996 dat het klimaatbeleid geplaat.st 
is voor een onmogelijke missie. Net als Nobel
prijswinnaar Paul Crutzen, meent het tijd,schrift 

dat een klimaatbeleid, dat niet kan steunen op 
zekerheden, hoort te leren leven met onzeker
heden. Dat toekomstvisies te kampen hebben met 
onzekerheden is normaal, maar hoe staat het met 
de geschiedenis van het klimaat? 

Gegevens uit het verleden moeten ons een indi
catie kunnen geven of de veranderingen zoals de 
globale verwarming van de atmosfeer zich afspelen 
binnen de grenzen van de natuurkundige normali
teit of van antropogene (door de mens veroorzaak
te) aard zijn. Nu hebben we nog niet zo lang de 
beschikking over instrumentele gegevens. Toch 
moeten er gegevens uit pre-instrumentele periodes 
worden gebruikt om het beeld te completeren. 

Tijdens een door de stichting Net Werk ge
organiseerde studiedag over klimaatgeschiedenis 
op 15 mei jongstleden kwamen vooral deze pre-
instrumentele bronnen ter sprake. Een van de 
middelen om meer informatie te verkrijgen over 
klimatologische veranderingen is de dendrochro-
nologie. Daarover sprak een expert op dat gebied, 
Esther Jansma, die in december vorig jaar promo
veerde op onderzoek van jaarringen van Neder
landse eiken. "''C-dateringen zijn voor veel doel
einden onvoldoende nauwkeurig en er is behoefte 
aan een instrument voor preciezere dateringen. 
Eiken zijn voor Nederland de meest bruikbare 
soort voor jaarringen-onderzoek, waarbij aangete
kend moet worden dat Nederlandse onderzoekers 
zelden archeologisch houtmateriaal tegenkomen 
op de plek waar het gegroeid is. Ook bij jaarrin
gen-onderzoek moet de wetenschapper rekening 
houden met vele verschillende 'stoorsignalen' die 
van lokale omstandigheden afhankelijk zijn en de 
algemene klimaatindicaties vertroebelen: insec
tenplagen, invloed van standplaats, ondergrond 
enz. De betrouwbaarheid van de gegevens moet 
altijd verzekerd worden door de combinatie van 
gegevens en 'cross-dating'. Eerst moeten er (statis
tische) mechanismen worden gevonden om cor-
rectietactoren te kunnen toepassen die de lokale 
variaties neutraliseren. Dat vereist studie van uit
eenlopend materiaal dat ook nog eens in voldoen
de mate aanwezig moet zijn om verantwoorde 
conclusies te kunnen trekken. Bij gedetailleerd 
onderzoek van de jaarringkalenders van middel
eeuws bouwhout en vergelijkingen met omringen
de landen, blijkt dat veel Nederlands bouwhout 
afkomstig moet zijn uit het buitenland, waardoor 
het onbruikbaar is voor de vaststelling van Ncder-
land.se jaarringkalenders. De combinatie van his
torische (in het bijzonder bouwhistorische) bron
nen en houtmonsters samen geeft soms voldoende 
uitsluitsel om uitspraken te kunnen doen. Een 
belangrijke bevinding van E.sther lansma is dat, in 
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tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, de 
groei van eiken in West-Nederland goede indi
caties geeft van omgevingsfactoren die in grotere 
gebieden van invloed zijn geweest. 

Net als andere klimatologische disciplines illus
treert de dendrokliniatologie hoe belangrijk de 
interpretatie-context kan zijn. Esther Jansma stelt 
dat in de dendrokliniatologie de onderzoekers hun 
resultaten onvoldoende in verband plaatsen met de 
atmosferische circulatie. Dit kan leiden tot een 
opeenstapeling van lokale deelresultaten die over de 
hele aarde bekeken onlogisch zijn. Zoals in het 
geval van een congres waar vijftig onderzoekers 
allen concludeerden dat in het Kleine Middel
eeuwse Optimum (een warmteperiode tussen ± 900 
en 1300 n. Chr.) hun eigen gebied een periode van 
droogte kende: dit zou betekenen dat droogte over 
de hele aardbol overheerste en dus geen lage-lucht-
drukgebieden voorkwamen, of dat geen van de 
lage-luchtdrukgebieden zich boven land bevond. 
Dendrochronologie geeft vooral een beeld van 
variabiliteit bij de temperatuurreconstructies, 

Belangstelling voor dendrochronologie in 
Nederland dateert pas van het midden van de jaren 
zestig en concentreerde zich eerst op de datering 
van kunstobjecten. De hoeveelheid analyses bleef 
aanvankelijk beperkt, maar met de steeds bredere 
toepassing van computers is de verfijning van de 
statistische methoden sterk toegenomen, evenals de 
snelheid waarmee een analyse kan plaatsvinden. 
Vanaf het begin van de jaren tachtig is de Neder
landse dendrochronologie in een stroomversnelling 
geraakt, al is het aantal onderzoekers nog steeds 
beperkt. Nu is er een internationaal opgezet onder
zoek waarin Nederlandse dendrochronologie een 
steentje bijdraagt aan de algemene kennis van de 
geschiedenis van het klimaat. 

In de jaren tachtig is een Europees project van 
start gegaan voor de reconstructie van het klimaat 
in het verleden. Het Nederlandse KNMI is daarbij 
betrokken. Het eerste deelproject was gericht op de 
inventarisatie van vroege instrumentele gegevens 
die dateren van voor de oprichting van het KNMI 
in 1854. Aryan van Engelen, de tweede inleider van 
de studiedag, is vanaf het begin bij deze historische 
reconstructies betrokken en begeleidt de verdere 
ontwikkelingen nog steeds. De gegevens afkomstig 
van verschillende reeksen, beginnend bij de obser
vaties van N. Cruquius in 1706, zijn systematisch 
verzameld en in een database opgeslagen. Een ver
kenning van archiefbronnen heeft de mogelijkheid 
van reconstructie van klimaat in de pre-instrumen
tele periode aangetoond, tot aan ± 800 toe. 

J. Buisman heeft in 1995 het eerste deel vol
tooid van een reeks van vier boeken waarin de 

resultaten van de klimaatreconstructie voor het 
grote publiek toegankelijk worden gemaakt. Voor 
de reconstructie van het klimaat voor 1700 wordt 
gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende bronnen, 
zowel stoffelijk als niet stoffelijk. De bronnen kun
nen zijn schilderijen, archeologische vondsten, jaar
ringen, maar ook afgeleide bronnen (proxies) uit 
reeksen verslagen over wijn- en graanoogsten, 
berichten over ijsdagen in tolregisters enz. De 
gegevens over het Nederlandse weer zijn niet 
alleen te vinden in Nederlandse archieven, maar 
ook in het buitenland. Indicaties uit toponiemen, 
volksliedjes en -gebruiken komen daarbij als aan
vulling. Het is dan wel nodig om zeer zorgvuldig 
om te springen met de subjectiviteit en de selecti
viteit van de bron. Daarbij is kennis van de histo
rische context waarin de uitspraak tot stand is 
gekomen, onontbeerlijk. 

Ondanks alle reserves die bij de interpretatie 
van de bron in acht worden genomen, is het, 
ondanks de grofheid van de bronnen, toch moge
lijk tot een bepaald niveau van nauwkeurigheid te 
komen door systematische classificaties toe te pas
sen. Er wordt dan gewerkt met categorieën en met 
ordinale reeksen die gecombineerd een algemeen 
beeld van het klimaat scheppen. Dit algemene 
beeld is dan de achtergrond waartegen analyses, 
zoals de dendrochronologische kalenders, ge
plaatst kunnen worden, juist omdat deze observa
tie in tegenstelhng tot de jaarringen een indicatie 
geven van de atmosferische gesteldheid en de 
neerslag. Aan de hand van de resultaten tot nu toe 
kan een beeld tot stand komen van de schomme
lingen van de temperaturen. Een algemene indruk 
is dat de temperatuur laag was en dat vochtige 
periodes overheersten. De tiende eeuw kent, naast 
warme zomers en periodes van droogte, vele 
koude winters. Het 'middeleeuwse klimaat opti
mum' met vele warme en droge zomers begint in 
de tweede helft van de elfde eeuw en zet zich voort 
tot circa 1430. De twaalfde eeuw begint met nogal 
koude, maar eindigt met milde winters, met wei
nig extremen in de zomers. In de dertiende eeuw 
zijn de winters eerst vrij koud maar later minder, 
met veel warme en droge zomers in het laatste 
kwart van de eeuw. Voor de veertiende eeuw kan 
worden vastgesteld dat er geen sprake was van echt 
barre weersomstandigheden. In klimatologische zin 
valt er dus geen verschrikkelijke eeuw te ontdekken. 
Wel zijn de jaren 1314 tot 1316 nat. En in 1362 vindt 
de uitbarsting van de vulkaan OeraefajökuU op 
IJsland plaats die een verklaring zou kunnen zijn 
voor een later optredend tijdelijk dieptepunt in de 
temperatuur. Na 1430 is er een inleidende periode 
voor de kleine ijstijd. Deze duurt voort tot de 
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tweede helft van de negentiende eeuw. De resul
taten van het onderzoek van het KNMI stroken 
echter niet altijd met andere onderzoeksgegevens, 
zoals die uit gletschergegevens van de Zwitserse 
klimaathistoricus Christian Pfister. Het blijft 
hachelijk om te generalLseren op basis van lokale 
reeksen. Net als bij dendrochronologisch onder
zoek is kalibreren van essentieel' belang om de 
eigenschappen van het meetinstrument goed te 
kennen en variaties afkomstig van het instrument 
niet toe te schrijven aan externe oorzaken. 

Het Zeeuwse onderzoek van Adri de Kraker 
illustreert op vele manieren de uitspraken van 
Aryan van Engelen. In de bronnen zijn op diverse 
plekken vele indicaties te vinden over het weer. 
Het beoordelen van de subjectiviteit en het relati
veren van de uitspraken is daarbij sterk afhanke
lijk van de historische kennis over de omstandig
heden waarin de uitspraken zijn ontstaan, de 
belangen die daarbij spelen, de leeftijd van de 
getuige, het tijdstip en de gevolgen van de uit
spraak. Het is ook belangrijk om de getuigenissen 
te vergelijken met andere, gemaakt onder soortge
lijke omstandigheden. Door de vrij gedetailleerde 
kennis die aanwezig is in de molinologie (het 
onderzoek van molens en het molenaarsbedrijf) is 
het mogelijk de gegevens atl^omstig uit mole
naarsbronnen op hun waarde te .schatten. Het
zelfde geldt voor bronnen uit de bouw en militaire 
documenten. Oorlogscorrespondentie bevat een 
schat aan gegevens die nog maar voor een klein ge
deelte benut zijn voor klimatologische informatie. 

Er zijn nog veel meer niet-schriftelijke bronnen 
over het weer. Zo zijn er schilderijen, die bestu
deerd zijn door Reindert Falkenburg, deelnemer 
aan de paneldiscu,ssie. Het is dan wel belangrijk om 
rekening te houden met de boodschap die een 
schilder wil overdragen, want ook het geschilderde 
weer kan een drager zijn voor symbolen en niet 
alleen een weergave van een reële weersgesteldheid. 
Ook bij dergelijke gegevens is een gedegen kennis 
van de maat.schappelijke context onontbeerlijk. 

Alhoewel deze dag over klimaatgeschiedenis al 
iets duidelijk heeft gemaakt van de complexiteit 
van dit soort onderzoek, zijn de disciplines die 
aan bod zijn gekomen slechts enkele van de vele 
die zich bezig houden met de reconstructie van de 
geschiedenis van het weer. De toepassing van kli
maatmodellen in ander histori.sch onderzoek zou 
een andere keer aan de orde moeten komen: wat is 
bijvoorbeeld het aandeel van klimaatveranderin
gen geweest in 'Wüstungen' (het verlaten van dor
pen) na het jaar looo en hoe groot was dit aandeel 
vergeleken met door de mens zelf veroorzaakte 
negatieve omstandigheden? 

ACTUALITEITEN 

Cultuurgeschiedenis van de wiskunde 
De interfacultaire werkgroep Wetenschap en 
Samenleving te Nijmegen organiseert in het eerste 
semester van het cursusjaar 1996-1997 een cur.sus 
'Cultuurgeschiedenis van de wiskunde'. De cursus 
behandelt de verschillende vormen waarin wiskun
de zich in de West-Europese samenleving heeft ge
manifesteerd, en gaat in op de wisselwerking tussen 
wiskunde en cultuur vanaf de middeleeuwen tot 
heden. Voor informatie en een overzicht van de 
colleges kunt u zich wenden tot Danny Beckers of 
Gerard Alberts, ifw W&S, Thomas van ."Kquino-
straat 3.01.23, Nijmegen tel. 024-3615986. Aanmel
den; HOVO, tel. 024-3615906. 

Gratis jaargangen Gewina en Tractrix 
Dr. A.J.E.M. Smeur, De Braak 84, 4901 JL Ooster
hout, biedt tegen vergoeding van de verzendkos
ten aan: Gewina jaargangen 1990 t/m 1995 (excl. 
1994/3), Tracfn'x: jaargangen 1989 t/m 1993. 

Bibliografie hoogleraren Sociale Geneeskunde en 
hun promovendi 
Onder auspiciën van het Hogerzeilfonds is een stu
die verricht naar de plaats van de sociale genees
kunde aan de Nederlandse universiteiten. Het resul
taat hiervan is de volgende publicatie; J.A. van der 
Duim-Rogers, F.G. Huisman, R. van der Kroef en 
J.H. Lulof, Bibliografie hoogleraren Sociale Genees
kunde en hun promovendi in de jaren iSó^-i^'^o 
(Groningen 1995) 68 pp., ISBN 90-75570-02-3. Te 
bestellen bij: secretariaat Instituut Sociale Genees
kunde, R. Molanus, A, Deusinglaan 1, 9713 AV 
Groningen. 

Rubriek 'Oude dissertaties' 
Het kwartaaltijdschrift Psychologie en Maatschap
pij (uitgeverij Lemma, U'trecht) startte in 1996 met 
een rubriek 'Proeve der bekwaamheid', waarin een 
aantal doktoren in de psychologie en aanverwante 
terreinen wordt uitgenodigd om hun eigen dis
sertatie te herlezen, recenseren en in historisch 
persprectief te plaatsen. De eerste bijdrage kwam 
van Nico Frijda, bijzonder hoogleraar Emotie
theorie aan de Universiteit van Amsterdam waarin 
hij zijn proefschrift De betekenis van de gelaatsex
pressie bespreekt. 

'Arts en patiënt. De geschiedenis van een relatie' 
Hoorcollegereeks aan de Rijksuniversiteit Leiden, 
waaraan meegewerkt wordt door docenten uit 
verschillende disciplines: M. Stol (assyriologie), 
H.F.J. Horstmanshoff (oude geschiedenis), W.P. 
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Blockmans (middeleeuwse geschiedenis), R. Kruk 
(Arabische taal- en letterkunde), H. Beukers (ge
schiedenis van de geneeskunde) en L.J. Menges 
(medische psychologie). Doel van het college is de 
geschiedenis van de relatie arts-patiënt, en in het 
bijzonder hun communicatie, in verschillende 
oude culturen van de Babyloniërs tot aan de 
komst van de moderne geneeskunde (ca. 1850) in 
West-Europa te bestuderen. 
Periode: 6 februari t/m 15 mei 1997, steeds op don
derdagavond, 18.45-20.15 uur. Plaats: Centraal 
Faciliteitengebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. 
Toegankelijk voor toehoorders. Inlichtingen: Dr. 
H.F.J. Horstmanshoff, RUL, Postbus 9515, 2300 RA 
Leiden, tel. 071-5272664, fax. 071-5272652, e-mail 
horstman@rullet.leidenuniv.nl. 

Werkgezelschap Antieke geneeskunde 
Lezingen op vrijdag 18 oktober 1996, aanvang 
14.00 uur: 
- drs. Christine van der Hoeven: 'Ziekteconcep-

ten en genezingsactiviteiten op ruraal Kreta: 
continuïteit en discontinuïteit'; 

- drs. Jacqueline König: 'Castratie in antieke me
dische teksten'. 

Plaats: RUL, Centraal Faciliteitengebouw, Cleve
ringaplaats 1, Leiden. Inlichtingen: Dr. H.F.J. 
Horstmanshoff, RUL, Postbus 9515, 2300 RA 
Leiden, tel. 071-5272664, fax. 071-5272652, e-mail 
horstman@rullet.leidenuniv.nl. 

Tentoonstellingen 
28 juni t/m 7 september 1996: 'De sterken voor de 
zwakken'; negentig jaar tuberculosebestrijding. 
Deze tentoonstelling die eerder te zien was in het 
Vakbondsmuseum te Amsterdam, geeft een beeld 
van de volksziekte tubercukxse en haar bestrijding. 
Aandacht wordt besteed aan het roemruchte 
Koperen Stelenfonds van 'Ome Jan van Zutphen', 
het sanatorium Zonnestraal te Hilversum en aan 
het Katholieke en Protestantse fonds. Omdat de 
tentoonstelling nu in 15en Haag te zien is, krijgt de 
Haag.se huisbezoekster/wijkverpleegster uit het 
begin van deze eeuw extra aandacht. Plaats: Volks-
buurtmuseum, Hobbemastraat 120, 2526 JS Den 
Haag, tel: 070-3898186, fax: 070-3895886. 

Tentoonstelling 'Driemaal daags - Drukwerk in 
de Farmacie' 
Deze expositie biedt een fraai overzicht van twee 
eeuwen farmaciegeschiedenis. De opkomst van de 
farmaceuti.sche industrie met zijn specialité's en 
geheimmiddelen, de gebruiksvoorschriften en eti
ketten voor geneesmiddelen, en nog veel meer. 

Meppel is niet een toevallige locatie voor deze ten
toonstelling, want zowel farmaceuten als drukkers 
hebben een wezenlijk onderdeel van de plaatse
lijke nijverheid uitgemaakt. Willem Brocades, 
apotheker te Meppel, startte omstreeks 1800 met 
de grootschalige productie van galenica en later 
werden daar alkaloïden aan toegevoegd. Rond 
i860 werd de apotheek-groothandel onder de 
naam 'Brocades & Stheeman' voortgezet door 
Eisso Post Stheeman. De zonen van Stheeman 
wisten het familiebedrijf uit te bouwen tot een 
toonaangevend farmaceutisch bedrijf in ons land. 
Daarnaast is Meppel een belangrijke locatie ge
weest voor het drukkerijwezen in Nederland. 

De expositie vormt letterlijk een spiegel van het 
verleden van de farmacie en het drukkerijwezen. 
Reclamemateriaal, prijscouranten, verpakkings
materiaal, pillendoo.sjes, opstandflessen, etiketten, 
rekeningen, facturen, foto's en spotprenten hou
den ons een spiegel voor. Zo kan men in het 
Drukkerijmuseum in Meppel een beeld krijgen 
van de farmacie, want drukwerken bieden dit 
contact met de geschiedenis. 

De tentoonstelling 'Driemaal daags - Drukwerk 
in de Farmacie' is tot 31 oktober 1996 in het 
Drukkerijmuseum te Meppel (Kleine Oever 11, 
9741 BK Meppel) te bezichtigen. Openingstijden 
expositie en vaste collectie, en tevens demonstra
tie oude (druk)apparatuur, iedere middag tussen 
13.00 en 17.00 uur, behalve op maandag en zon
dag. Voor aparte afspraken: 0522-258259. 

18-21 september: Conference Nursing, Women's 
history and the Politics of Welfare, plenary lectu
res: 
- 'New Woman, new nurse, new NHS - The 

changing face of health care professionalism in 
Britain' (Celia Davies); 

- 'Sick at home: "An unchanging purpose in a 
changing world"' (Karen Bühler-Wilkerson); 

- 'Nursing and feminism in the Netherlands, 
1880-1920' (Nanny Wiegman); 

- '"Catholic girls, there is work!": Catholic mid-
wives and childbirth reform in the Netherlands, 
1913-1930' (Hilary Marland); 

- 'The pitfalls of writing history' (Monica Baly); 
- 'Sustainable development: international health 

policy in the 1990s' (Jane Robinson); 
Inf. Conference Secretary, Dept. Nursing and 
Midwifery Studies, University of Nottingham, 
Medical School. Queen's Medical Centre, Not
tingham, NG7 2UH, England. Tel: 0044-115-
97097-24, fax: 0044-115-9709955, e-mail: MNZSE®" 
mmnursing.nottingham.ac.uk. 
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