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Frank Huisman en Catrien Santing eds., Medische 
geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500-
1900. Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Ge
schiedenis der Geneeskunde en der Natuurweten
schappen 56 (Rotterdam: Erasmus Publishing 1997) 
184 pp., ill., ƒ 59,50, ISBN 90-5235-107-4. 

Medische geschiedenis mag zich de afgelopen twin
tig jaar in een toenemende belangstelling verheu
gen. Onderzoekers van verschillend pluimage rich
ten vanuit diverse invalshoeken de schijnwerper op 
de geschiedenis van de gezondheidszorg en de ge
neeskunde. Eén van die mogelijke invalshoeken 
betreft de bestudering van de medische geschiede
nis in een regionaal of lokaal perspectief. Deze aan
pak kan nieuw licht werpen op de vraag hoe het 
aanzien van de geneeskunde werd bepaald door 
maatschappelijke omstandigheden. Bovendien kan 
door een lokale studie worden nagegaan op welke 
wijze de medische wetenschap invloed heeft gehad 
op de praktijk van de gezondheidszorg. Dat deze 
benaderingswijze tot vruchtbare resultaten aanlei
ding kan geven, blijkt onder meer uit het in 1992 
door de historicus Frank Huisman verdedigde 
proefschrift Stadsbelang en standsbesef. Gezond
heidszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730. 
hl feite voortbordurend op het thema van dit 
proefschrift, maar daarbij het tijdvak uitdrukkelijk 
opschuivend tot de laatste eeuwwisseling, ver
scheen onlangs de bundel Medische geschiedenis in 
regionaal perspectief: Groningen 1500-1900. 

Zoals zo vaak, kent ook deze bundel een voor
geschiedenis. Op 9 oktober 1993 vond te Groningen 
het congres 'Medische Geschiedenis in Lokaal Pers
pectief: Groningen 1500-1900' plaats. Deze bijeen
komst luisterde het 80-jarig bestaan van GeWiNa 
op, hetgeen in het hier te bespreken boek onver
meld is gebleven. Een aan het thema van het con
gres gewijde tentoonstelling werd op dezelfde dag 
geopend in het Universiteitsmuseum. Als leidraad 
bij deze tentoonstelling verscheen de door Frank 
Huisman geredigeerde bundel Gezond weer op in 
Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 
1500-1900 (Groningen: Universiteitsmuseum 1993). 
Dankzij de inzet en vooral het doorzettingsvermo
gen van de redacteuren Frank Huisman en Catrien 
Santing zijn nu, drieëneenhalf jaar na dato, ook de 
op het congres gepresenteerde lezingen te boek 
gesteld. 

In zes artikelen krijgt de lezer vier eeuwen op de 
regio Groningen toegespitste medische geschiede

nis voorgeschoteld. De (tweede helft van de) ne
gentiende eeuw krijgt met drie bijdragen de meeste 
aandacht. Achtereenvolgens Eddy Houwaart, Mart 
van Lieburg en Willem de Blécourt bespreken in 
dit deel van de bundel respectievelijk de levensloop 
van de Groningse hygiënist Levy Ali Cohen, de 
werkzaamheden van de Groningse afdelingen van 
de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst, en het wel en wee van de onbe
voegde genezers op het Groningse platteland. In 
het eerste deel van de bundel staan de jaren 1500-
1800 centraal. De spits wordt afgebeten door 
Catrien Santing die de rol bespreekt van de huma
nistische geleerdheid in de emancipatie van de 
medicus in het begin van de i6e eeuw. Vervolgens 
analyseert Bunna Ebels-Hoving een verhandeling 
over de koorts van de medische hoogleraar Anto-
nius Deusing, die in het midden van de 17e eeuw in 
Groningen werkzaam was. Tot slot schenkt Frank 
Huisman in zijn bijdrage aandacht aan het werk 
van de Groningse correspondenten, een groep van 
medici die zich tijdens de Verlichting in een ge
nootschap organiseerde met onder meer als doel 
het vergroten van het maatschappelijk aanzien van 
hun beroepsgroep. Het geheel wordt voorafgegaan 
door een inleiding van de redacteuren, waarin de 
artikelen van een theoretisch fundament en van 
een gemeenschappelijke noemer worden voorzien. 

Wat is behalve de regio Groningen de gemeen
schappelijke noemer van deze bundel? In alle arti
kelen staat de interactie tussen medische weten-
.schap, medisch beroep en samenleving centraal. 
Daarbij maken de auteurs, zij het lang niet allemaal 
op even enthousiaste wijze, gebruik van het door 
de redacteuren zo geliefde en aan de beroepenso
ciologie ontleende concept van professionalisering. 
Dit resulteert in een studie over de positie van de 
medicinae doctor in de Groningse samenleving, 
waarbij verschillende facetten van het proces van 
profe.ssionali,sering aan de orde komen, zoals het 
zoeken naar een beroepsidentiteit (Santing) en de 
organisatie in medische genootschappen (Huisman, 
Van Lieburg). De tijdsspanne van vierhonderd jaar 
die het boekje omvat, lijkt al met al wat ruim 
gemeten, vooral als in ogenschouw wordt genomen 
dat de periode na 1840 bijna de helft van het aantal 
beschikbare pagina's in beslag neemt. 

Vier van de zes auteurs die in de bundel acte de 
presence geven, sluiten in hun bijdragen aan bij de 
onderwerpen van hun in de afgelopen jaren ver
schenen dissertaties. Alleen Ebels-Hoving en Van 
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Afbeelding uit het besproken boek 

Lieburg snijden nieuwe thema's aan, waarbij laatst
genoemde vast een voorproefje geeft van wat de 
komende jaren ongetwijfeld zal uitgroeien tot één 
van zijn belangrijkste pennenvruchten. Dat de 
schoenmakers van dit boekje zich bij hun (Gro
ningse) leest houden, is merkbaar. De meeste arti
kelen, die in lengte nogal sterk van elkaar verschil
len, zijn van een hoog niveau en geven de lezer een 
interessant beeld van de positie van de Groningse 
medicus in de periode 1500-1900. De beeldvor
ming van het medische verleden van Nederland, 
dat vooral is bepaald door de ontwikkelingen in 
grootstedelijke gebieden, wordt door deze regiona
le studie verdiept en verdient zeker navolging. De 
bundel kan namelijk niet alleen als een bouw- en 
toetssteen van een specifiek onderdeel van de 
medische geschiedenis worden aangeduid, maar 
fungeert vooralsnog ook als zwerfkei. Het is uiter
aard zonneklaar dat door een vergelijking met de 
situatie in andere regio's de resultaten van de hier 
besproken studie in een breder kader kunnen wor
den geplaatst. Daarmee zal het werk van de Gro
ningse pioniers aan waarde winnen. 

René Rigter 

M.J. van Lieburg, De geschiedenis van de kinderge
neeskunde in Nederland. Deel I. De periode tot 1700 
(Rotterdam: Erasmus Publishing 1997) 352 pp., ill., 
ƒ 54,50, ISBN 90-5235-041-8 

Wie het eerste van de drie geplande delen over de 
geschiedenis van de kindergeneeskunde in ons 
land vergelijkt met de schaarse verwijzingen naar 
secundaire literatuur over dit onderwerp in Linde
booms Classified bibliography of Dutch Medicine, 
1900-1974 zal zijn ogen uitkijken. Wekte deze laatste 
lijst de indruk, dat er weinig boeiends over de ont
wikkeling van de kindergeneeskundige zorg in ons 
land te melden was, sinds die tijd is het aantal publi
caties over dit onderwerp in snel tempo toegenomen 
en de onderhavige studie lijkt daarvan de apotheose 
te vormen. Voor het Nederlandse taalgebied vormt 
het boek een waardig equivalent van Peipers Chro-
nik der Kinderheilkunde dat lange tijd het belangrijk
ste overzicht van de pediatrische geschiedenis vorm
de, maar sinds 1966 niet meer herdrukt werd. 

Het boek werd geschreven in opdracht van de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 
die een gedenkboek voor ogen had ter gelegenheid 
van haar eeuwfeest in 1992. Dat pas vijf jaar later 
het eerste deel van een geplande trilogie zou ver
schijnen kon destijds niemand vermoeden, maar 
het ontbreken van een passende jubileumuitgave 
zal bij de jubileumcommissie wel menige verzuch
ting hebben opgeleverd. Dat het vertrouwen van 
de Vereniging in het uiteindelijk welslagen van 
deze onderneming niet vergeefs was, bewijst deze 
uitgave, die naar verwachting eind 1997 en 1998 
met twee verdere delen (van 1700 tot ca. 1890 en de 
laatste honderd jaar) gecompleteerd zal worden. 

Van Lieburg schenkt in deze publicatie, die zich 
uitstrekt tot de achttiende eeuw, niet alleen aan
dacht aan de pediatrische literatuur strictu sensu, 
maar aan kindergeneeskundige onderwerpen uit 
de gehele Nederlandse medische literatuur. Naast 
de Bibliotheca Medica Neerlandica, de voornaamste 
bron van geneeskundige publicaties in ons taalge
bied, heeft hij tal van niet-niedische bronnen bij 
zijn onderzoek betrokken. Dat maakte een metho
disch onderscheid noodzakelijk tussen de geschie
denis van het zieke kind en de geschiedenis van de 
kindergeneeskunde. Daarnaast geeft hij evenveel 
aandacht aan de ontwikkeling van het gezonde 
kind in zijn anatomische, fysiologische en sociaal-
medische aspecten. Beperkingen die hij zich voor dit 
onderzoek heeft opgelegd, betreffen onder meer een 
geografische restrictie tot de grenzen van het hui
dige Nederlandse grondgebied, de keuze en selectie 
van zijn bronnen en het hanteren van een chrono
logische in plaats van een meer gewenste themati
sche opbouw. 
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Omdat de auteur zich in belangrijke mate baseert 
op de literatuur uit de Bibliotheca Medica Neerlan
dica, waarvan hij bibliothecaris is, zullen waar
schijnlijk weinig geneeskundige publicaties aan 
zijn aandacht ontsnapt zijn. Voor diegenen die niet 
zo gemakkelijk toegang hebben tot deze bron - in 
beheer bij de Universiteitsbibliotheek van Amster
dam - , heeft Van Lieburg een groot aantal bron
teksten opgenomen die een dwarsdoorsnede geven 
van de pediatrische, pedologische en therapeuti
sche ontwikkelingen in ons land. In het geplande 
laatste deel zal daarvan een register opgenomen 
worden dat de toegankelijkheid van dit overzicht 
voor thematisch geïnteresseerden aanzienlijk zal 
vergroten. 

De gedegen bronnenstudie brengt Van Lieburg 
ertoe zich te verzetten tegen vooroordelen en mis
kenningen die zijn pediatrisch-historische voor
gangers parten hebben gespeeld. Zo neemt hij 
afstand van het standpunt van Garrison, 'vader 
van de Amerikaanse medische geschiedschrijving 
en bewerker van een pediatrisch-historische stu
die', dat de Middeleeuwen geen bijdrage van bete
kenis aan de kindergeneeskundige literatuur gele
verd hebben. Van Lieburg verzet zich tegen dat 
idee, al was het alleen maar omdat in de Middel
eeuwen het antieke idee verder ontwikkeld en ge
conserveerd werd, 'dat het kind in de geneeskunde 
een bijzondere categorie vertegenwoordigt, waar
voor de medicus, in welke hoedanigheid ook, spe
cifieke en gewijzigde principes moet volgen in ver
gelijking met de beschouwing en behandeling van 
de volwassene'. Vooral voor de zorg van de pas
geborene en voor het chirurgisch handelen bleek de 
markering van de kinderleeftijd van vitaal belang 
voor de mate en intensiteit waarmee heelkundige 
ingrepen werden uitgevoerd of voor bijzondere ope
raties tijdens de kinderleeftijd. 

In de zestiende eeuw werd het belang van een 
fasering van de leeftijdsopbouw uitgebreid door de 
ontdekking van 'nieuwe' ziekten als waterpokken, 
roodvonk en kinkhoest, die zich bij voorkeur op 
jonge leeftijd voordeden en/of in die levensfase bij
zondere kenmerken vertoonden. Oorspronkelijke 
bijdragen zijn op dit gebied in ons land in deze 
periode niet te melden. Maar voor de geïnteres
seerde was ruimschoots voldoende materiaal voor
handen in al dan niet vertaalde werken van Pare, 
Rueff, Gabelkofer en Baten. De zeventiende eeuw 
bood een rijke oogst aan nieuwe inzichten met het 
zorgvuldig registreren van geneeskundige waarne
mingen en ervaringen en tot thema verheffen van 
academische disputen en medisch-wetenschappe-
lijke en medisch-casuïstische literatuur. Dit mond
de uit in een systematisch geordend en door sys
teemdenken gestempeld overzicht van de medische 

Afbeelding uit het besproken boek 

literatuur, waarin de pediatrie duidelijk gemar
keerd werd. De intramurale zorg voor kinderen in 
hospitalen en vondelingenhuizen en de daaraan 
gekoppelde geneeskundige zorg kwam in een nieu
we fase door institutionalisering van stedelijke en 
vooral van kerkelijke zorg. Dit onderdeel van de 
sociaal-medische zorg voor kinderen zal in het 
tweede deel voor een ruimere periode worden be
sproken. 

De schrijver verwijst vaak naar onderwerpen 
die verder onderzoek behoeven. Zo is er maar wei
nig bekend over groei, ontwikkeling en zorg van en 
voor kinderen uit specifieke sociale milieus, zoals 
hofkinderen, volkskinderen en ontheemde en va-
gebonderende kinderen. Daaraan kan die voor het 
gehandicapte kind toegevoegd worden, hoewel het 
zwaartepunt van deze zorg pas tijdens de Ver
lichting ontstaat. Veel medische proefschriften be
vatten themata, waarvan de pediatrische relevantie 
niet altijd in de titel tot uiting komt en daarom 
nadere studie verdienen. 

Ook de kinderhygiëne komt nadrukkelijk aan 
bod. Niet duidelijk is echter, waarom buitenlandse 
pediatrische incunabelen als Bagellardu,s" Libellus 
de infantiiim aegritudinibiis et remediis (Padua 1472) 
en Mettlingers' Regiment der jungen Kinder (1473) 
wel gememoreerd worden, terwijl een fameuze, in 
het Nederlands vertaalde auteur als Michel de 
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Montaigne, met beschrijvingen op het gebied van 
de opvoeding en de teratologie {Alle de Werken, 
etc, Amsterdam 1692) buiten beschouwing blijft. 
Hetzelfde geldt voor de medicus John Locke, die 
van 1683 tot 1689 in ons land verbleef, in 1684 o.m. 
over de zorg voor de pasgeborene schreef en in 
1698 in Rotterdam Van de opvoeding der kinderen 
uitgaf Wellicht komt de laatste auteur in het vol
gende deel ter sprake wegens zijn belangrijke rol in 
het Verlichtingsdenken. We zien die uitgave met 
belangstelling tegemoet. 

Albert Koning 

Cahiers van het Veterinair Historisch Genootschap 1 
en 2 (Utrecht: Veterinair Historisch Genootschap 
1997); te bestellen bij de penningmeester V.H.G., 
Taludweg 17,1215 AA Hilversum. 
nr. 1: R. Strikwerda, Het rundvee in de Nederlandse 
Huismansliteratuur; volksdiergeneeskunde in de 18e 
eeuw (ISBN 90-76090-01-7); nr. 2: A. Mathijsen 
ed., The origins of veterinary schools in Europe - a 
comparative view. Report of a symposium held in 
Utrecht on May the 8th, 1996 on the occasion of 
the 175th anniversary of veterinary education in 
The Netherlands (ISBN 90-76090-02-5). 

Het Veterinair Historisch Genootschap dat zich 
reeds met het tijdschrift Argos tot de leden richt, is 
nu begonnen met het uitgeven van een serie 
Cahiers die met bijdragen van het 'prof Hendrik 
Rozemond Fonds ter Bevordering van de Studie 
van de Veterinaire Geschiedenis' tot stand kunnen 
komen. Met de bespreking van de eerste twee ca
hiers, die geheel verschillend van aard zijn, geef ik 
u een indruk van dit lovenswaardige initiatief. 

Het eerste cahier is het resultaat van de inspan
ningen van de werkgroep 'Volksdiergeneeskunde' 
die een bronnenstudie heeft gemaakt van achttien-
de-eeuwse Nederlandse geschriften over de ziekten 
van het rund. Zij hebben daarbij gekozen voor die 
publicaties die bestemd waren voor leken. Het 
materiaal is op verschillende wijzen geordend: er 
zijn onder meer uittreksels van acht van deze wer
ken, er zijn indexen op onderwerp en op midde
len, een systematisch overzicht van aandoeningen 
en er is zelfs een lijst met actueel gebleven midde
len. In de bewerkte bronnen heeft men onder
scheid gemaakt in 110 onderwerpen met samen 294 
verschillende medicamenten. 'Alle schrijvers blij
ken de magie en bijgeloof achter zich te hebben 
gelaten' (p. 119), meent auteur Strikwerda; een 
interessante opmerking in het licht van de betover
de wereld zoals Gijswijt-Hofstra die recentelijk 
schilderde.' Opvallend is het grote aantal (142) 

geneesmiddelen dat tot in deze eeuw in gebruik 
bleef Als suggestie voor verder onderzoek wordt 
het geneeskundig gebruik van plantaardige stoffen 
genoemd, een terrein dat zich mijns inziens goed 
zou lenen voor een multidisciplinaire, vergelijken
de studie samen met medici en apothekers. Het 
verschil in de behandeling van rund en mens lijkt 
niet altijd zo groot. 

In het tweede cahier zijn de Engelse teksten 
gebundeld van negen voordrachten die op het 
symposium in 1996 zijn gehouden. Achtereenvol
gens komt het veterinaire onderwijs in Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Denemarken, Spanje, Oekraïne 
en Nederland aan de orde. Uit een samenvattend 
overzicht van Leeflang blijkt dat in de tweede helft 
van de achttiende eeuw het veterinaire onderwijs 
overal in Europa tot bloei kwam. Oorzaken daar
voor zijn onder meer de wens van de overheid om 
besmettelijke veeziekten, zoals de runderpest, te 
beteugelen en de economische toestand van land
bouw en veeteelt te verbeteren. In de praktijk bleek 
het onderwijs aanvankelijk vooral te zijn gericht 
op de behandeling van paarden, die immers voor 
de militairen onontbeerlijk waren. Leerlingen van 
de scholen moesten kunnen lezen en schrijven, 
maar meer kennis werd niet geëist hetgeen weinig 
bijdroeg tot het niveau van de veeartsen. Afgestu
deerde veeartsen werden niet direct enthousiast 
door hun potentiële clientèle ontvangen, integen
deel, hun veronderstelde band met de overheid 
riep het nodige wantrouwen bij de boeren op. Pas 
na het midden van de negentiende eeuw is er spra
ke van professionalisering van het beroep dankzij 
de economische groei, maatschappelijke en weten
schappelijke ontwikkelingen. Met de oprichting 
van vakverenigingen ter bevordering van het vak
gebied en ter versterking van de positie van de 
leden schaarden de veterinairen zich in de rij van 
de vele specialismen die zich in deze periode be
gonnen te manifesteren. 

Terwijl het eerste Cahier tamelijk specialistisch 
is, biedt het tweede een gevarieerd overzicht dat 
ook voor niet-veterinairen makkelijk toegankelijk 
is. Beide genres - en er zullen vast meer typen 
Cahier-publicaties komen - zijn nodig voor de 
ontwikkeling van de geschiedenis van deze disci
pline. Wij kijken met belangstelling uit naar vol
gende uitgaven in deze reeks. 

1. Marijke Gijswijt-Hofstra, Vragen bij een onttover
de wereld, Amsterdamse Historische Reeks, Kleine 
Serie deel 37 (Amsterdam 1997). 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 
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Wim Klever, Mannen rond Spinoza (1650-1700). Pre
sentatie van een emanciperende generatie (Hilver
sum: Verloren 1997) 249 pp., ƒ 46,00, ISBN 90-6550-
563-6. 

De Italiaanse hoogleraar in de filosofie Filippo 
Mignini kreeg van een student eens de volgende 
vraag: 'Professor, staat Spinoza in het centrum van 
de hedendaagse filosofie?' Mignini antwoordde: 
'Nee, hij staat aan de horizon en hij wacht op ons. 
Anders gezegd: hij heeft standpunten verkondigd 
waar wij in onze tijd nog niet aan toe zijn.' Aldus 
Spinoza-vertaler Fokke Akkerman in HN Maga
zine 53, nr. 26 (28 juni 1997) 9. 

Van de Rotterdamse filosoof Wim Klever is be
kend dat hij al jarenlang een vurig pleitbezorger is 
van het gedachtegoed van Spinoza. In hetzelfde 
nummer van HN Magazine staat een verhelderend 
interview met Klever, waarin hij zeer vergaande 
uitspraken doet met betrekking tot de geldigheid 
van Spinoza's denken voor de huidige samenle
ving, tot aan de beperking van het kiesrecht tot 
economisch zelfstandige burgers toe. Hij zal het 
met bovenstaande uitspraak van zijn Italiaanse 
collega wel eens zijn. Immers, in de inleiding van 
Mannen rond Spinoza zet hij uiteen, dat het zelfs 
voor academisch gevormde mensen zo moeilijk is 
zelfstandig toegang te krijgen tot Spinoza's gedach
tegang en argumentatie dat dringend hulp gebo
den is. Een van de hulpmiddelen die Klever hiertoe 
wil bieden is zijn boek over de 'krans van geleerde 
mannen' rondom Spinoza. 

In elf hoofdstukken komen de volgende perso
nen aan de orde: Pieter Balling, Franciscus van den 
Ende, Johannes Hudde, Lodewijk Meyer, Adriaan 
Koerbagh, Johannes Bredenburg, Jarig Jelles, Abra
ham Cuffeler, Ehrenfried Walther von Tschirn-
haus, Petrus van Balen, en - wellicht verrassend -
Burchard de Volder. 

Van al deze 'topfiguren rondom Spinoza' staan 
hun eigen geschriften in het middelpunt: 'Stonden 
deze vrienden en collega's tot nog toe in de scha
duw van de overheersende verschijning die Spi
noza is, dan zal nu het licht op hen vallen.' (p. 11). 
Hoewel het niet in de bedoeling van Klever ligt om 
hun geschriften te bestuderen als toelichting op 
Spinoza's werk, ontkomt hij er toch niet aan om de 
relatie tot Spinoza aan de orde te stellen. In deze 
ambigue doelstelling ligt mijns inziens het grootste 
manco van Klevers boek: enerzijds toegang tot 
Spinoza willen verschaffen en anderzijds pretende
ren het eigen werk van de besprokenen centraal te 
stellen. Niettemin geven de verschillende hoofd
stukken boeiende informatie over de personen, 
hun werk en vooral Klevers interpretatie daarvan. 

Mijn belangrijkste caveat is echter, dat Klever zeer 
uitvoerig citeert om duidelijk te maken wat de 
overeenkomsten zijn tussen de kring rondom Spi
noza en de meester zelve. Deze citaten zijn alle in 
Klevers eigen vertaling en worden nergens verant
woord, zodat het voor de geïnteresseerde historicus 
niet doenlijk is om uit te maken of hij het wel met 
Klevers vertaling, uitleg en interpretatie eens is. 

Dat de paginanummers in de oorspronkelijke 
inhoudsopgave - de uitgever heeft inmiddels een 
herziene versie uitgebracht - blijkbaar verwijzen 
naar het ingeleverde manuscript en niet naar het 
apologetische boek zelf, is een van de minder be
langrijke redenen om dit overigens fraai uitgege
ven boek met de nodige voorzichtigheid ter hand 
te nemen. 

Lodewrijk Palm 

D.E.H, de Boer, E.H.R Cordfunke en H. Sarfatij 
eds., Holland en het water in de middeleeuwen. Strijd 
tegen het water en beheersing en gebruik van het water 
(Hilversum: Verloren 1997) 148 pp., ill., ƒ 29,00, 
ISBN 90-6550-259-9. 

Deze bundel bevat de teksten van acht lezingen, 
uitgesproken op het zesde 'Muiderberg-symposi-
um' in september 1993. Al laat het thema van deze 
bijeenkomst het misschien niet direct vermoeden, 
de aanleiding voor het houden van dit driejaarlijks 
symposium ligt in de historische relatie tussen 
Muiden en graaf Floris V. De eerste conferenties in 
de reeks draaiden vooral om de persoon van de 
graaf zelf Maar zoals het vaker met zulke insti
tuties gaat, op den duur worden de onderwerpen 
wat verder van de oorsprong gezocht. Helemaal 
aftvezig is 'der keerlen god' in deze bundel overi
gens niet. Hij wordt nog verschillende keren han
delend opgevoerd in verband met het verlenen van 
stadsrechten, het vervreemden van visrechten, het 
schenken van tolvrijdom en het bevorderen van de 
handel. Maar zoals de titel aangeeft, de hoofdrol in 
het boek is niet weggelegd voor de graaf maar voor 
het fysieke milieu van zijn graafschap. 

Verrassend nieuwe inzichten zijn in de bundel 
niet te vinden, behalve in het artikel van Dick de 
Boer, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de bete
kenis van de binnenvisserij voor de Hollandse eco
nomie en de grafelijke inkomsten waarschijnlijk 
veel groter is geweest dan tot nu toe werd gedacht. 
De waarde van de bijdragen ligt meer op een ander 
vlak. Ze geven bij elkaar een uitstekend overzicht 
van de stand van het onderzoek van historici, 
geografen en archeologen over onderwerpen als de 
veranderingen in het Hollandse kustgebied, de 
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occupatie en ontginning van de veengebieden, het 
begin van de dijkbouw en de relatie tussen econo
mische ontwikkeling, fiscaliteit en de opbouw van 
de grafelijke macht. Het meest interessante artikel 
voor de lezers van dit tijdschrift is ongetwijfeld het 
stuk van K, Vlierman over scheepsarcheologische 
vondsten in de regio van de voormalige Zuiderzee. 
Voor beoefenaars van de scheepsarcheologie is dit 
gebied een ware goudmijn. Er zijn tot nu toe bijna 
450 scheepswrakken gelokaliseerd. Vooral voor het 
onderzoek over de middeleeuwse kogge is het Zui
derzeegebied van unieke betekenis: hier bevindt zich 
ruim de helft van alle in Europa bekende vondsten 
van koggeschepen. Vlierman laat zien dat het 
beschikbare archeologisch materiaal de hypothese 
bevestigt dat zich in de tweede helft van de twaalfde 
eeuw en het begin van de dertiende eeuw een duide
lijke versnelling in de ontwikkeling van de scheeps
bouw in Noordwest Europa heeft voorgedaan. Graaf 
Floris leefde inderdaad in een spannende tijd. 

CA. Davids 

Anton von Gotstedter ed., Ad Radices. Festband 
zum fünfzigjahrigen Bestehen des Instituts für Ge-
schichte der Naturwissenschaften der Johann Wolf
gang Goethe-Universitat Frankfurt am Main (Stutt
gart: Frans Steiner Verlag 1994) 606 pp., ill., DM 
168,00, ISBN 3-515-06327-7. 

In 1943 stichtte de astronoom en oriëntalist Dr. 
Willy Hartner in Frankfurt am Main het 'Institut 
für Geschichte der Naturwissenschaften', het eerste 
en lange tijd enige wetenschapshistorische insti
tuut van Duitsland. Van bij de aanvang lag het 
zwaartepunt van onderzoek bij de antieke en niet-
Europese wetenschap, de 'wortels' van onze weten
schap. Niettemin valt in de lijst aan het instituut 
voorbereide dissertaties op hoeveel verschillende 
onderwerpen, zowel in thematiek als in tijdsbe
grenzing, aan bod zijn gekomen. De voorliggende 
feestbundel bevat een veertigtal bijdragen van 
(oud-)medewerkers en -studenten van het insti
tuut. De bijdragen werden rond vijf thema's ge
groepeerd. In het eerste, erg korte deel wordt een 
stukje van de instituutsgeschiedenis belicht, in het 
bijzonder de bibliotheekcollectie en het Ernst Zin-
ner-Archiv. Het tweede en het derde deel, over res
pectievelijk astronomie en astronomische instru
menten (vooral astrolaben), toont de breedte en 
diepgang van het onderzoek waarvoor het instituut 
zo bekend is geworden. Chinese, Babylonische, 
Griekse en Islamitische astronomische geschriften 
worden met hedendaagse middelen 'gereconstru
eerd' en wetenschappelijk geïnterpreteerd. Vaak 

maakt de tekst plaats voor formules, tabellen, de
tailfoto's en schema's die de (wiskundig geschool
de) lezer wegwijs maken in de moeilijke materie. 
Beschouwingen over het 'wereldbeeld' of de sociale 
betekenis van wetenschap en wetenschapsbeoefe
ning hebben hierin geen plaats. Het vierde deel 
bundelt bijdragen over meestal antieke of middel
eeuwse wiskunde. Ook hier staat de wiskunde zelf 
centraal, maar toch wordt meer dan in de voor
gaande delen beschouwende aandacht besteed aan 
de achterliggende concepten en methoden. Heel 
anders is het laatste deel, dat wordt geplaatst onder 
de ruime titel 'philosophia naturalis'. De onder
werpen lopen uiteen van fy'sica tot geologie, van 
economie tot didactiek, van Goethe tot Einstein. 

Aan deze bundel werden ook bijdragen gele
verd door vier Nederlanders. Jan P. Hogendijk re
construeert de qibla tafel (om de richting van 
Mekka aan te duiden) in het Perzische handschrift 
Ashrafi Zij en Benno van Dalen presenteert zijn op 
statistiek gebaseerde methode om astronomische 
tafels te onderzoeken. John D. North ontwikkelt 
een hypothese over Eudoxus' Hippopede-curve, 
die volgens hem mogelijk ook zou gebruikt zijn bij 
een oplossing van het Delisch probleem. Eisso 
Atzema toont hoe Dupin, Quetelet en vooral Ger-
gonne een geometrische optica ontwikkelden in 
hun onderzoek naar de caustische krommen. 

Een aantal van de teksten die in de bundel wer
den opgenomen, verscheen ook elders. Toch geeft 
het geheel een belangrijk en handig overzicht van 
het werk dat in Frankfurt werd verricht. Het spe
cialistische karakter van het boek zal vermoedelijk 
weinig lezers trekken, maar voor bibliotheken is 
het zonder twijfel een nuttige aanwinst. 

Geert Vanpaemel 

Marijke Gijswijt-Hofstra, Vragen bij een onttoverde 
wereld, Amsterdamse Historische Reeks, Kleine 
Serie deel 37 (Amsterdam: Historisch Seminarium 
van de Universiteit van Amsterdam 1997) 32 pp., 
ƒ 12,50, ISBN 90-73941-19-9. 

Op 27 oktober 1997 aanvaardde Marijke Gijswijt-
Hofstra het ambt van hoogleraar Sociale en Cultu
rele Geschiedenis aan de Universiteit van Amster
dam met het uitspreken van de rede, getiteld Vragen 
bij een onttoverde wereld. Zij analyseert daarin de 
diagnose van de onttovering van de westerse wereld 
zoals de Duitse socioloog Max Weber die tachtig 
jaar geleden stelde. De vraag daarbij is of onze 
moderne wereld al dan niet onttoverd is en mocht er 
sprake zijn van onttovering of herbetovering dan 
niet de voorkeur zou moeten hebben. 
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Voor minder ingevoerden in het thema wordt dui
delijk wat Webers onttoverde wereld is: 'een wereld 
die ontdaan is van alle geheimzinnige en onbere
kenbare machten en krachten' (p. 7), maar tevens 
blijkt dat het begrip nadien niet eenduidig is 
gehanteerd. Gijswijt-Hofstra gebruikt het begrip 
onttovering in relatie tot gezondheid, ziekte en 
genezen, een terrein waarop zij haren sporen heeft 
verdiend. Zij behandelt achtereenvolgens 'de toe
schrijving van ziekte aan toverij', het 'magisch 
genezen binnen de 'volksgeneeskunde', de 'ma-
gisch-religieuze vormen van genezen in kerkelijk 
verband' en tenslotte de magische opvattingen in 
'nieuwe religieuze bewegingen' en 'occultistische 
stromingen'; dit als toetsstenen om aan te tonen 
dat haar onderzoeksterrein allerminst onttoverd is. 
Met illustratieve voorbeelden onderstreept zij haar 
stelling dat magisch denken en handelen een 
wezenlijke plaats in de medische markt innemen. 

In de Nederlandse samenleving waarin mensen 
een goede gezondheid als het meest belangrijke in 
hun leven ervaren, zijn de verwachtingen van het 
medisch kunnen te hoog gespannen. Het publiek 
accepteert geen mislukkingen en heeft de illusie 
dat ergens deze volmaakte gezondheid te vinden 
moet zijn. Bedevaarten, gebedsgenezing, stromin
gen als New Age en andere 'betovering' worden 
door Gijswijt-Hofstra op een overtuigende wijze 
geplaatst in het twintigste eeuwse fin de siècle dat 
opnieuw minder van zijn negentiende eeuwse 
voorganger blijkt te verschillen dan men op het 
eerste oog zou verwachten. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

Aanvullingen 

Bespreking van K. VanDorpe & H. Verreth, Grieken 
en Romeinen bewegen hemel en aarde, Gewina 20 
(1997) 94-

In bovengenoemde boekbespreking werd gesteld 
dat voorspellingen met bikkels aan de hand van de 
som van de geworpen getallen gebeurden. Dit blijkt 
een onjuiste lezing te zijn. De geworpen getallen 
hebben wel degelijk hun belang. Dit doet overi
gens niets af aan de conclusie dat sommige combi
naties (en dus orakelspreuken) waarschijnlijker zijn 
dan andere noch aan de vraag of hier iets uit kan 
worden afgeleid. 

Ad Meskens 

Bespreking van Olga van der Klooster etc, Gewina 
20 (1997) 152-153. 

De tekst moet als volgt worden gelezen: 
Tot preventie rekent men nu ook de vroegtijdige 
opsporing van lichamelijke en geestelijke aftvijkin-
gen en het is van belang te weten of daaraan in 
vroegere eeuwen al aandacht werd besteed en - zo 
ja - of er voorschriften bestonden voor de verzor
gers van kinderen. Wat ligt meer voor de hand dan 
na te gaan hoe de instructies waren voor binnen-
vaders en -moeders van weeshuizen? Daar woon
den immers grote groepen jongens en meisjes, 
veelal tot hun tweeëntwintigste jaar, 'tot zij de cost 
kunnen winnen'. Met het oog daarop werden 
bovengenoemde drie boeken doorgenomen. 

... De beschrijvingen van de weeshuizen in 
Hoorn, Delft en Woerden zijn zorgvuldig en over
zichtelijk samengesteld. Medisch-historisch gezien 
is het te wensen dat ook toekomstige geschied
schrijvers op het gebied van medische zorg voor 
wezen verwijzen naar maatregelen op het gebied 
van preventie. Hiertoe rekene men ook die maat
regelen die wijzen op aandacht voor zo vroeg mo
gelijke diagnostisering van gebreken. 

E.M. Sieperda-Saab 

54 


