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BOEKBESPREKINGEN 

Paracelsus, Labyrinthus medicoruin errantium -
Artsen op dwaalwegen. Elke Bussier ed. (Ossen-
drecht: De Woudezel 2003). 177 pp. ISBN 90 
8068751. € 29,50; idem, Volumen Paramirum - Wat 
ons ziek en gezond maakt. Elke Bussier ed. 
(Ossendrecht: De Woudezel 2004). 220 pp. ISBN 
90 8068729. € 35,00. 

Paracelsus noemde hij zichzelf: degene die (de 
Romeinse medische encyclopedist) Celsus overt-
steeg. Zijn tegenstanders hielden het op Lutherus 
medicorum - de Luther van de artsen. Inderdaad 
was Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus 
von Hohenheim (1493-1541) vooral geliefd in de 
radicale Protestantse kringen van de vroegmo
derne periode. Niet toevallig placht zijn verza
meld werk in de DDR voor een habbekrats te 
koop te zijn. Omstreden is hij nog altijd. Zijn 
gedachtegoed doet weer opgeld in New Age-krin-
gen, nadat het overigens al eerder door de Rozen
kruisers en door Hahnemann en zijn homeopaten 
was geclaimd. Uitgeverij De Woudezel te Ossen
drecht stelt zich tot doel als 'platform' te dienen 
voor de ideeën van de 'Woudezel van Einsiedeln'. 
Om een dergelijk platform tot stand te brengen 
heeft Elke Bussier zich voorgenomen de oude 
editie van Karl Sudhoff (1922-1932) in heden
daags Nederlands te vertalen en uit te geven. In 
2003 en 2004 verschenen de eerste twee delen: 
Labyrinthus medicorum errantium - Artsen op 
dwaalwegen en Volumen Paramirum - Wat ons 
ziek en gezond maakt. Een opmerkelijk initiatief, 
dat niet alleen wegens de accurate vertaling prij
zenswaardig mag worden genoemd. 

Wie was Paracelsus en waarom is het ook 
heden ten dage voor wetenschapshistorici inte
ressant om kennis te nemen van zijn leven en 
werk? Meer dan vijfhonderd jaar geleden werd de 
genezer - over een formele opleiding tot arts kan 
niets met zekerheid worden gezegd - geboren in 
Karinthië. Zijn vader werkte zelf als arts en was 
kennelijk aan lager wal geraakt, gezien het feit dat 
hij uit de Zwabische adellijke familie Bombast 
stamde, maar zijn uit een verhouding met een 
lijfeigene geboren zoontje zelf les gaf, in de mijn
bouw liet werken en een formele opleiding ont
hield. Zijn hele leven lang deed Paracelsus zijn 
best vooral niet bij het establishment te worden 
ingelijfd. Toen hij na een geslaagde genezing van 
het been van de Bazelse uitgever Frobenius en 
door steun van onder meer Erasmus tot stadsarts 
van Bazel werd benoemd, ging het binnen de 
kortste keren fout. De colleges die hij in het 

kader van zijn functie aan de universiteit diende 
te geven, weigerde hij in het Latijn voor te dra
gen; hij sprak uitsluitend Duits. Op St.-Jansdag, 
24 juni, tijdens de traditionele studentenfeesten, 
maakte hij het nog bonter: het grote medisch 
handboek van die tijd, de Canon van Avicenna 
werd door de professor hoogstpersoonlijk in het 
vuur geworpen. Op zijn aanwijzing hoefden de 
studenten uitsluitend het boek der natuur te 
lezen. Daarin had God alles wat de mens moest 
weten uitgedrukt en konden dus ook de genees
middelen worden gevonden. Antieke geleerdheid 
was nergens voor nodig: 'hoe geleerder, hoe geper-
verteerder,' schimpte Paracelsus over Aristoteles en 
diens logica. Een arts werd in zijn ogen geboren en 
niet gemaakt. Door het boek der natuur te door
reizen, op basis van aanleg en ervaring dus, kon 
deze zijn vak het beste uitoefenen. 

De humores- en elementenleer van Hippocra
tes en Galenus werd naar de vuilnisbelt verwezen, 
o.a. omdat dit systeem niet in staat was gebleken 
nieuwe ziektes te genezen. De genezer kon beter 
redeneren volgens chemische principes. De tria 
prima van zout, zwavel en kwik waren superieur 
te noemen krachten die de microkosmos (het 
menselijk lichaam) zowel als de macrokosmos 
(de geschapen wereld) beheersten. Zout, zwavel 
en kwik waren eerder principes dan materiële 
elementen of humores, zoals bij de antieke en 
middeleeuwse artsen. De in de zestiende eeuw 
zeer vooruitstrevende tak van de geneeskunde, de 
anatomie, verklaarde hij niet zonder ironie dood. 
Een lijk vertelde de onderzoeker in zijn ogen niets 
over het functioneren van het levende lichaam en 
hoe dat genezen kon worden. De fysiologie was in 
de ogen van Paracelsus de ware anatomie. 

De ontraadseling van chemische processen zou 
een geneeskunde voortbrengen die de problemen 
van de eigen tijd wel zou weten op te lossen. Een 
nieuwe manier van 'piskijken' werd ontwikkeld. 
Door urine te distilleren en de hoeveelheden 
zout, zwavel en kwik te bepalen, kon de aard van 
de ziekte worden bepaald. Paracelsus' werk bete
kende het begin van de emancipatie van de alche
mie tot scheikunde. De beoefenaars waren niet 
langer gericht op het maken van goud of het 
ontdekken van de steen der wijzen, maar op het 
bestuderen van menselijke distillatieprocessen en 
het vervaardigen van chemische geneesmiddelen. 
Op het eerste gezicht doet Paracelsus dan ook 
opmerkelijk modern aan. Vanwege zijn verwer
pen van Galenus' theorie en het omarmen van de 
scheikunde is hij in de negentiende en twintigste 
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eeuw door medisch-historici dan ook terecht 
geprezen. Deze geleerden zwegen evenwel angst
vallig over de religieuze en magische aspecten 
van zijn werk. Het universum van Paracelsus was 
namelijk gevuld met spirituele en vitale krachten 
en met correspondenties en harmonieën. Alles 
wat boven gebeurde, resoneerde als het ware 
beneden. Ziektes konden daarom voortkomen uit 
giftige werkingen van de sterren. De zogenaamde 
essentia van een ziekte was in de kern spiritueel 
en bij behandeling moest terdege notie worden 
genomen van de stand der sterren. 

De kern van Paracelsus' werk bestaat dus uit 
religie, magie en observatie. Alleen die drieëen-
heid leidde tot de juiste kennis van het boek der 
natuur. Hij kan dan wel geen geleerde magus-arts 
als Marsilio Ficino of Agrippa von Nettesheim 
worden genoemd, zijn wereldbeeld was evenzeer 
beïnvloed door de magische geschriften uit de 
traditie van Hermes Trismegistus. De micro- en 
macrokosmos waren in zijn ogen verbonden 
door God en de natuur bestond uit emanaties, 
invloeden en correspondenties tussen die twee. 
Op deze aspecten in Paracelsus' werk, die niet 
pasten in een rechtlijnige, positivistische ontwik
keling van de wetenschap, wezen in de tweede 
helft van de twintigste eeuw vooral Walter Pagel 
en Charles Webster. Uit de veelvoud aan geschrif
ten die voortkwamen uit de viering van Para-
celsus' vijfhonderdste geboortedag in 1993 rees 
dan ook een heel nieuw beeld op. Ole Peter Grells 
Paracelsus: the man and his reputation, his ideas 
and their transformation (Leiden 1998) en Andrew 
Weeks' Paracelsus. Speculative theory and the crisis 
of the early reformation (Albany 1997) focussen 
op de radicale aspecten van Paracelsus' theorie en 
persoon in bet algemeen en plaatsen die in de 
sociaal- zowel als intellectueel-historische con
text van de beoefening van magie en astrologie, 
maar ook van het optreden van Luther en de 
troebelen van de Duitse Boerenoorlog. 

Tijdens zijn leven werd slechts een klein deel 
van Paracelsus' geschriften gepubliceerd. Uit
gevers zagen slechts brood in prognosticaties en 
in duidingen van de komeet van Halley die in 
1531 aan de hemel verscheen. Johann Huser pu
bliceerde in de jaren 1589-1590 de medische en 
natuurfilosofische werken in tien dikke delen -
ook Bussiers vertaling gaat hierop via Sudhoff 
terug. De theologische geschriften bevinden zich 
nog steeds voornamelijk in manuscript. Het 
Medizinhistorisches Institut und Museum van de 
universiteit van Zurich beheert sedert vijftig jaar 
het Paracelsusproject dat tracht het gehele oeuvre 
van Paracelsus te onderzoeken en te publiceren, 
dus inclusief de magische en theologische ge
schriften. Via www.paracelsus.unizh.ch kan ieder

een de Duitse tekst van Bussiers Wat ons ziek en 
gezond maakt raadplegen - voor de Labyrinthus 
moet men zich nog tot Sudhoff wenden - en wat 
achtergrondinformatie vinden die in haar editie 
jammer genoeg ontbreekt. Zij beperkt zich tot 
een zeer korte biografische schets en enkele ver
klarende voetnoten. Dat doet overigens aan haar 
prestatie niets af Bussiers doel was twee belang
rijke werken van Paracelsus in Nederland onder de 
aandacht brengen en niet een wetenschappelijke 
editie met inleiding het licht te doen zien. Met 
haar verzorgde uitgave is zij in deze bescheiden 
opzet geslaagd. 

Catrien Santing 

Leo van Bergen, Een menslievende en nationale 
taak. Oorlog, kolonialisme en het Rode Kruis in 
Nedertandsch-Indië 1870-1950 (Soesterberg: uitg. 
Aspekt 2004). 302 pp., ill. ISBN 90 5911 487 6. 
€ 26,98. 

De medisch-historicus Leo van Bergen heeft met 
deze uitgebreide studie een nieuw deel toege
voegd aan zijn reeds eerder verschenen werken 
over het functioneren van het Rode Kruis. Om
dat het archief van het Nederlandsch-Indisch 
Rode Kruis (NIRK) na de soevereiniteitsover
dracht verloren is gegaan, kon de auteur maar 
weinig aandacht besteden aan begin- en eindfase 
van de Japanse bezetting. Zijn werk is voorname
lijk gebaseerd op verslagen van het centraal 
comité van het Rode Kruis en van de verschil
lende militaire expedities. Omdat de secundaire 
literatuur maar zeer beperkt is, hebben we dus te 
maken met een boek dat lange tijd als stan
daardwerk zal kunnen dienen. Zoals we van Van 
Bergen gewend zijn, schuwt hij harde oordelen 
niet. Zo typeert hij het Rode Kruis in Indië als 
een 'steunpilaar van het Nederlands kolonia
lisme' en hij weet dat overtuigend hard te maken. 

In 1870, drie jaar na de oprichting van het 
Nederlandse Rode Kruis, werd het NIRK opge
richt. Door de enorme verschillen in politiek, 
militair en geografisch opzicht genoot het NIRK , 
oorspronkelijk niet meer dan een afdehng van de 
organisatie in het moederland, vanaf het begin 
een aparte status. In Indië golden andere regels 
dan in Europa. Het Rode Kruis was opgericht 
met het oog op functioneren in oorlogen met 
zogenaamde 'beschaafde' landen, waarin strikte 
onpartijdigheid in de behandeling van gewonden 
zou moeten gelden. In Indië was geen sprake van 
'beschaafde' tegenstanders, die zich aan de Con
venties van Geneve dienden te houden. Die 
tegenstanders beschikten ook niet over een eigen 
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Rode Kruis. Het NIRK diende alleen voor de be
hoeften van de eigen Nederlandse land- en zee
macht. Het oorlogsrecht, dat in Europa werd 
gehanteerd, werd gewoon niet van toepassing 
verklaard voor koloniale oorlogen. Omdat het 
NIRK over veel te weinig vrijwilligers beschikte 
werd nauw samengewerkt met de reguliere Mili
taire Geneeskundige Dienst (MGD), die overi
gens ook steeds personeel te kort kwam. De 
omstandigheden waaronder moest worden ge
werkt tijdens de vele koloniale oorlogen, waarvan 
de veertigjarige Atjeh-oorlog de meest verschrik
kelijke was, waren buitengewoon zwaar. Niet 
alleen vielen veel slachtoffers tijdens de guerilla-
gevechten in het bijna ondoordringbare oer
woud, nog veel meer soldaten kwamen om het 
leven als gevolg van ziekten als cholera, malaria, 
beriberi, typhus of dysenterie. In feite waren alle 
manschappen constant ziek en oververmoeid. 
Een Atjeh-veldtocht in 1886 moest worden ge
staakt omdat vrijwel de helft van alle militairen 
aan beriberi leed. Dit debacle bewerkte overigens 
wel dat men serieus aan het werk ging om de 
oorzaak van deze ziekte te achterhalen, uiteinde
lijk met succes. Van hulp aan gewonde of zieke 
tegenstanders was hooguit in enkele incidentele 
gevallen sprake. Vaak werden zij gewoon afge
maakt. De Indonesiërs die aan Nederlandse zijde 
vochten werden uiteraard wel verpleegd. Ook de 
Conventies van Geneve speelden bij het Neder
landse optreden geen enkele rol. Hele dorpen 
werden uitgemoord en oogsten werden vernie
tigd om zo de bevolking tot overgave te dwingen. 
Geen enkele onderscheid werd gemaakt tussen 
combattanten en non-combattanten: vrouwen, 
kinderen, bejaarden, alles werd over de kling 
gejaagd. Bij het einde van de Atjeh-oorlog in 1912 
waren hele landstreken totaal uitgemoord. Van 
Bergen behandelt deze wijze van oorlogvoering 
uitgebreid en kritisch. Daarom is het jammer dat 
hij geen gebruik heeft gemaakt van de recente 
kritische literatuur over dit onderwerp en dat hij 
ook niet ingaat op de felle discussies naar aan
leiding van de Colijn-biografie uit 1998 van zijn 
VU-coUega Herman Langeveld met betrekking 
tot de Lombok-expeditie. 

Tijdens het Interbellum werden ook zuiver 
maatschappelijke taken door het NIRK uitge
voerd, zoals het bemannen van enkele poliklinie
ken en het uitvoeren van inentingsprogramma's. 
De onderschikking aan de MGD werd in deze 
periode echter definitief bekrachtigd. De animo 
voor actieve deelname aan het Rode-Kruiswerk 
bleef gering, vooral onder de Indonesische bevol
king zelf. Bij het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog was het NIRK dan ook bij lange na 
niet op zijn taak berekend. De Japanners, die de 

Conventies van Geneve niet erkend hadden, 
maakten na de Nederlandse capitulatie een einde 
aan alle Rode-Kruiswerkzaamheden behalve in 
de regio van Soerabaja en Magelang, waar nog tot 
in 1944 door Rode-Kruismensen extra voedsel 
kon worden verstrekt aan de Nederlanders in de 
gevangenkampen. Na de Japanse capitulatie wer
den de Nederlanders geconfronteerd met de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. In de 
bijna vijf jaar durende strijd trad het Indische 
Rode Kruis opnieuw niet op als een neutrale, 
humanitaire organisatie, maar als een verlengstuk 
van het Nederlandse leger. Samenwerking met 
het nu ook opgerichte Indonesische Rode Kruis 
kwam niet van de grond. Soms werden Neder
landse Rode Kruismensen zelfs als combattanten 
in de strijd ingeschakeld. Hiertegen werd slechts 
door een enkele Nederlandse arts geprotesteerd. 
Wel werd in Indonesische dorpen medische hulp 
geboden, maar deze diende voornamelijk als 
pacificerend middel. 

Dit pijnlijke hoofdstuk uit onze recente Neder
landse geschiedenis heeft Van Bergen over het 
algemeen op heldere wijze uiteengezet, waarbij 
de lezer wel eens met wel erg veel organisatori
sche details overspoeld wordt. Een enkele maal 
maakt hij een vergissing, zoals bij de onjuiste 
datering op blz. 37 van de oorlog om Sleeswijk-
Holstein (er staat 1863, moet zijn 1864) en van de 
oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk (hij zegt 
1864, moet zijn 1866). Maar dat zijn kleinigheden 
die aan de betekenis van deze belangrijke studie 
geen enkele afbreuk doen. 

G.R. Zondergeld 

Hendrik Blauwendraat, Worsteling naar waar
heid. De opkomst van Wiskunde en Informatica 
aan de VU (Zoetermeer: Meinema 2004), 248 pp., 
ill. ISBN 90-211-3973-1. Historische Reeks VU deel 
5]. € 20,00. 

Wetenschap zonder vooroordelen is onmogelijk, 
zo oordeelde Abraham Kuyper (1837-1920). De 
uiterste consequentie van die woorden was dat 
iedere belangengroep zijn eigen wetenschap dien
de te ontwikkelen, wilde men mee kunnen spelen 
op het wetenschappelijk toneel. In 1880 verwe
zenlijkte Kuyper die uiterste consequentie voor 
zijn gereformeerde kerk met de oprichting van de 
Vrije Universteit te Amsterdam. In Worsteling 
naar waarheid beschrijft Hendrik Blauwendraat 
de geschiedenis van Wiskunde en Informatica 
aan de VU tegen de achtergrond van deze christe
lijke pretentie op 'waardevolle' wetenschap. Op 
drie niveaus wil Blauwendraat het christelijk 
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karakter van de VU-wiskundigen ontleden. Ten 
eerste op het vakinhoudelijk niveau: bestaat of 
bestond er zoiets als christelijke wiskunde? Ten 
tweede op het niveau van de sociale structuren: 
bestonden er bijvoorbeeld 'christelijke' omgangs
vormen? Ten derde op het niveau van de maat
schappelijke dienstbaarheid van het vak: dacht 
men vanuit het christelijk gedachtegoed op een 
bepaalde manier over de rol van wiskunde in de 
samenleving? In zeven chronologisch geordende 
hoofdstukken en een epiloog beschrijft Blauwen
draat de oprichting van de VU tot en met de 
onderzoeksrichtingen Wiskunde en Informatica 
die in 2001 actief waren. Daarbij heeft hij veel aan
dacht voor de wet- en regelgeving die mede vorm 
gaven aan het Nederlandse hoger onderwijs. 

Die opzet komt goed tot zijn recht in de eerste 
drie hoofdstukken van het boek. Blauwendraat 
besteedt daar uitgebreid aandacht aan de voorge
schiedenis van de oprichting (in 1930) van de 
faculteit Wis- en Natuurkunde. De twijfels bij 
bestuursleden en hoogleraren omtrent de houd
baarheid van het christelijk karakter bij de exacte 
wetenschappers komen aan bod. De faculteit 
kwam toch tot stand omdat het college in feite 
met de rug tegen de muur stond. Wanneer er in 
1930 geen vierde faculteit bestond, naast die der 
Rechten, Letteren en Theologie, dan zou de VU 
het - in 1905 moeizaam verworven - civiel effect 
van haar examens verliezen. Een faculteit wis- en 
natuurkunde was de goedkoopste (en enige reali
seerbare) oplossing voor een acuut probleem. 

Na hoofdstuk 3 lijkt alleen de eerste leidvraag 
(bestaat er christelijke wiskunde?) nog een rol te 
spelen. Met name de laatste twee hoofdstukken 
neigen tot een wat droge opsomming van nieuwe 
aanstellingen, colleges en studierichtingen. Wat 
betreft zijn tweede leidvraag vertelt Blauwendraat 
in de epiloog van een gemoedelijke en persoonlijke 
omgangssfeer die de VU kenmerkt. Hij maakt mel
ding van de 'meer moderne, minder christelijke' 
omgangsvormen bij de afdeling informatica, die 
botsten met de wiskunde-afdeling. Blauwendraat 
concludeert tevens dat er (betreffende zijn derde 
leidvraag) geen specifiek christelijk karakter zat 
aan de maatschappelijke dienstbaarheidsopvat-
ting van de VU-wiskundigen, doch dat de oude 
garde aan de VU zich ook pro Deo inzette in ker-
kenraden en schoolbesturen. Die bespreking van 
de twee laatste leidvragen is een beetje onbe
vredigend, aangezien er in de voorgaande hoofd
stukken nauwelijks aandacht voor was. 

De eerste leidvraag komt door het hele boek 
heen wel geregeld aan bod. Dat doet Blauwendraat 
zelfs zo goed, dat ik op basis van zijn eigen verhaal 
zijn conclusie wil nuanceren. Hij concludeert 
namelijk dat de pogingen om een gereformeerde 

wiskunde te creëeren geen succesvolle school 
heeft opgeleverd. Daarmee gaat hij voorbij aan de 
diverse pogingen om wiskunde en het gerefor
meerde geloof met elkaar te verzoenen. De bro
chures van M. van Haaften (1880-1957) alsmede 
de door de auteur genoemde overpeinzingen van 
J.F. Koksma (1904-1964), zijn zeker pogingen om 
wiskunde vanuit gereformeerd standpunt te 
beschouwen. Er waren, kortom, mensen die ge
loofden in een gereformeerde wiskunde - hoe 
weinig er op lange termijn ook van hun idealen 
terecht is gekomen. 

Er zijn twee dingen die ik na lezing echt vond 
ontbreken. Op de eerste plaats is er geen vergelij
king met andere universiteiten. Blauwendraat 
betoogt dat de VU, de faculteit wiskunde in het 
bijzonder, anders was dan andere Nederlandse 
universiteiten. Dan wil je als lezer graag een ver
gelijking horen. Hoe werd bijvoorbeeld de 'gere
formeerde kansrekening' van Van Haaften buiten 
de VU ontvangen? Hoe waren de omgangsvor
men aan andere universiteiten? Dat komt niet 
aan bod. Een tweede gemis is dat er geen aan
dacht wordt besteed aan de rol van de didactiek 
van de wiskunde. En dat terwijl het beroep van 
wiskundedocent vóór i960 de beste arbeidsper-
spectieven bood. Blauwendraat noemt de VU-
didactici wel maar gaat verder niet in op hun 
werk of hun visie op de rol van wiskunde in de 
samenleving. Dat is spijtig, want binnen het on
derwijs was er veel discussie over. 

Blauwendraat heeft een prettig leesbaar boek 
geschreven, dat voor een breed publiek een goed 
beeld schetst van de opkomst van een wiskunde-
faculteit gedurende de twintigste eeuw, met aan
dacht voor (de teloorgang van) het christelijk 
karakter van de universiteit. Voor de VU een 
prachtig stuk promotie. Wetenschapshistorici 
zullen betreuren dat het boek zich zo strikt tot de 
VU beperkt, dat de natuurkunde in een afzonder
lijk boek aan de orde komt, en dat de verhouding 
tussen wiskunde en samenleving zo marginaal aan 
bod komt. De hoofdstukken over de totstand
koming van wiskunde aan de VU, de paragrafen 
over de rol van het geloof de helder geformuleerde 
pogingen tot ontwikkeling van gereformeerde wis
kunde en de anecdotes - met o.a. stukjes persoon
lijke worsteling van de heren wiskundigen - maken 
het boek mijns inziens ruimschoots de moeite 
waard. 

Danny Beckers 
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Saskia Bogaart, Geleerde kennis in de volkstaal: 
Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem 14S5) 
in perspectief (Hihersum: Verloren 2004) (Artes
literatuur in de Nederlanden 4). 252 pp., ill. ISBN 
90-6550-815-5. € 22. 

De dertiende eeuw geldt terecht als de eeuw der 
encyclopedieën. Hoewel het encyclopedische genre 
reeds in de vroege middeleeuwen een aantal 
belangrijke representanten kende, zoals de zeven-
de-eeuwse Etymologieën van Isidorus van Sevilla 
of het negende-eeuwse De natura rerum van Hra-
banus Maurus, was het met name de introductie 
in de twaalfde eeuw van de Griekse en Arabische 
wetenschappen die de aanzet gaf tot grotere en 
talrijkere compilaties van alle beschikbare kennis. 
Deze middeleeuwse encyclopedieën hadden niet 
alleen een informatief doel. Aan hun compositie 
lag ook de idee ten grondslag dat de hiërarchie 
der scheppingsorde inzichtelijk gemaakt kon wor
den door alle kennis daaromtrent bijeen te bren
gen in een totaaloverzicht. Zoals de Schepper zijn 
gedachten tot uitdrukking had gebracht in zijn 
schepping, zo meende de dertiende-eeuwse mens 
de ganse wereld te kunnen vangen in één boek. 
Encyclopedieën waren zeer in trek bij verschillende 
groepen mensen, zoals kloosterlingen, predikers, 
ambachtslieden, artsen en studenten, en met de 
verstedelijking en verschriftelijking van de laat
middeleeuwse samenleving nam ook de behoefte 
aan volkstalige edities van dit genre toe, met name 
onder de adel en de rijke burgerij, waar veelal de 
opdrachtgevers te vinden waren van deze vertalin
gen. 

Geleerde kennis in de volkstaal, het proefschrift 
van Saskia Bogaart, richt zich op de Middel
nederlandse vertaling van één van die dertiende-
eeuwse encyclopedieën. De proprietatibus rerum 
(ca. 1240-1245) van de Franciscaan Bartholomeus 
Anglicus, die in 19 boeken (handelend over God, 
engelen, ziel, lichaam, ziekten, kosmos, vogels, 
vissen, geografie, flora, enzovoorts) de schep
pingsorde voor zijn lezers uit de doeken doet. 
Het boek was bijzonder populair, wat moge blij
ken uit de 240 overgeleverde Latijnse handschrif
ten en het feit dat het werd vertaald in maar liefst 
zes volkstalen. De Haarlemse drukker Jacob 
Bellaert durfde het in elk geval aan om in 1485 
een luxe editie van werk in het Middelnederlands 
getiteld Van den proprieteyten der dinghen op de 
markt te brengen. Van zijn 460 bladzijden tellen
de en met houtsneden versierde foliant zijn 58 
exemplaren bewaard gebleven, die alle door 
Bogaart in een hoogst informatieve bijlage wor
den opgesomd en beschreven. Van een ouder 
Middelnederlands handschrift dat Bellaert voor 
zijn editie gebruikt zou kunnen hebben is niets 

bekend, zodat de conclusie gewettigd lijkt dat de 
vertaler, die zichzelf Jacob noemde (heel mis
schien de drukker zelf), zijn werk speciaal voor 
de druk van 1485 schreef 
Met haar studie naar deze opmerkelijke vertaling 
wil Bogaart twee dingen bereiken; ten eerste wil 
ze de cultuurhistorische context schetsen van Van 
den proprieteyten der dinghen, en ten tweede wil 
ze het proces bestuderen van vernacularisatie, 
van, zeg, de overdracht van kennis van het Latijn 
naar de volkstaal. Dit zijn twee doelstellingen die 
ten nauwste samenhangen omdat men al snel 
nieuwsgierig wordt naar hoe vertaalprocessen en 
vertaalproblemen zich verhouden tot het functi
oneren van kennis en wetenschap in de laat vijf-
tiende-eeuwse Nederlandse samenleving. De 
cultuurhistorische context wordt door Bogaart 
beschreven in hoofdstuk 2 en 3 waarin we van 
alles te weten komen over Bartholomeus Angli
cus en zijn encyclopedie, over Jacob Bellaert en 
zijn drukkersbedrijf, en - zonder meer een boei
ende reconstructie - over de gebruikers en lezers 
van Van den proprieteyten die in de nog bestaan
de exemplaren kleine sporen van gebruik en bezit 
hebben achtergelaten. Een belangrijke constate
ring, door Bogaart een paar maal benadrukt, is 
dat Van den proprieteyten vooral de aandacht 
trok vanwege de medische en farmaceutische 
informatie die het bevatte. Hoe algemeen dit 
fenomeen was in de volkstalige encyclopedieën 
vernemen we pas in de conclusie (158-159) en het 
is derhalve jammer dat in de reconstructie van de 
cultuurhistorische context van het boek niet uit
gebreid is stilgestaan bij het functioneren van 
medische kennis in de samenleving. 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt de lezer 
uitvoerig geïnformeerd over vertaler, context en 
vertaalproces, niet enkel in het geval van Van den 
proprieteyten der dinghen, maar — ter vergelijking 
- ook in dat van Maerlants Van der naturen bloe-
me (wat overigens niet een verdietsing is van 
Bartholomeus Anglicus' werk, maar van Thomas 
van Cantimpré's De natura rerum) en in dat van 
John Trevisa's On the properties of things, een 
veertiende-eeuwse Engelse vertaling van Bartho
lomeus' werk. De conclusie van deze comparatie-
ve studie is dat de vertalers elk op hun eigen 
wijze vergelijkbare strategieën gebruikten zoals 
toevoeging (vooral explicatie), inkorting en aan
passing. En verpreutsing, want ook in de middel
eeuwen maakte men zich druk over normen en 
waarden. Op zich zijn dit nogal voorspelbare uit
komsten, omdat het technieken betreft die inhe
rent zijn aan het ambacht van de middeleeuwse 
vertaler. Deze moest zich rekenschap geven van 
de behoeften en het kennisniveau van zijn volk
stalige publiek en moest zich tevens ontpoppen 
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als taaivernieuwer in zijn worsteling om Latijnse 
vaktermen in een (niet-Romaanse) volkstaal over 
te dragen. De vergelijking met Maerlant en Tre-
visa wordt daardoor minder scherp en zinvol. Dit 
zou te ondervangen zijn geweest door meer aan
dacht te besteden aan de kennisbehoeften van de 
kringen in de samenleving waarvoor die vertalin
gen nu juist werden geschreven. Dit neemt niet 
weg dat Geleerde kentiis in de volkstaal een goed 
leesbaar en informatief boek is over een belang
rijke laat-middeleeuwse Middelnederlandse ver
taling van één van de prediker-encyclopedieën 
uit de dertiende eeuw. De grootste verdienste is 
zonder meer de presentatie van gedetailleerde en 
goed gestructureerde informatie over een kennis
compendium dat oorspronkelijk bedoeld was 
voor Schriftuitleg en als naslagwerk voor predi
kers, maar dat aan het einde van middeleeuwen 
nog steeds populair was in kringen van stedelijke 
notabelen. 

Jan R. Veenstra 

Jo Tollebeek, Geert Vanpaemel en Kaat Wils ed., 
Degeneratie in België 1S60-1940. Een geschiedenis 
van ideeën en praktijken (Leuven: universitaire 
pers Leuven 2003). 321 pp. ISBN 90 5867 344 8. € 
36,50. 

Na De Zieke Natie (2002) is Degeneratie in België 
het tweede resultaat in boekvorm van het onder
zoeksproject over het medisch denken en handelen 
in België rond 1900. In tegenstelling echter tot het 
eerste werk biedt Degeneratie in België de goed 
geïnformeerde lezer weinig nieuws. Het is name
lijk, met uitzondering van inleiding en epiloog, 
een bundeling van reeds eerder in verscheidene 
tijdschriften in Nederland en België verschenen 
artikelen. Die artikelen zijn in drie delen onder
gebracht. In het eerste deel worden in drie arti
kelen 'Artsen en antropologen' onder de loep 
genomen. Liesbeth Nys kijkt eerst naar het debat 
over alcoholisme, tuberculose en syfilis - de drie 
grote degeneratoren — en vervolgens naar de rol 
van legerartsen, die genezers van de 'de grote 
school der natie'. De mate waarin rekruten wer
den goed- dan wel afgekeurd was immers een 
graadmeter voor de gezondheid van de natie als 
geheel. Tussen deze twee artikelen neemt Leen 
Beyers het 'rasdenken tussen geneeskunde en 
natuurwetenschappen' onder de loep, aan de 
hand van het voorbeeld van Emile Houzé, hoog
leraar in de antropologie aan de universiteit van 
Leuven. Het tweede deel, 'Wetenschap en kunst, 
een meervoudig betoog', bestaat uit twee artikelen. 
Het eerste is een ook bij herlezing nog steeds fasci

nerend stuk van Raf de Bont over de veronderstel
de driehoeksverhouding tussen waanzin, genie en 
degeneratie, onder de even fascinerende titel 
'Onbeschaamde geleerden hebben zijn naaktheid 
betast'. Het deel wordt afgesloten door wederom 
een artikel van Liesbet Nys over de discussie over 
absint. Was dit rond 1900 populaire, groene 
drankje, dat Dracula te drinken gaf aan zijn 
Londense vriendin, een genotmiddel of een 
gevaar voor de samenleving? In de drie artikelen 
van deel drie, 'Discipline en herstel. Een waaier 
van praktijken', staat in feite Lombroso centraal: 
de criminele antropologie, de wetenschappelijke 
bewijzen voor raciale superioriteit dan wel inferi
oriteit. Meten is weten, maar meten bleek ook het 
bevestigen van wat men al wist, namelijk dat de 
Westerse samenleving en de blanke mens volko
men terecht de wereldzeeën beheersten. 

Opvallend in De zieke natie was een tweedeling 
tussen de inleiding van de redacteuren en met 
name de 'uitleiding' van Piet de Rooy. Degeneratie 
in België lijdt, ondanks de voortreffelijke artike
len op zich, aan eenzelfde euvel. Onomwonden 
wordt in de inleiding gezegd dat hygiënisten 
optimisten waren die verbetering van de levens
omstandigheden nastreefden en dat de adepten 
van de degeneratie pessimisten waren die overal 
een niet te stoppen verloedering om zich heen 
bespeurden, waar zij zelf natuurlijk ver boven 
stonden. Conservatieven weten de degeneratie 
aan de moderne tijd, terwijl progressieven de 
degeneratie als een gegeven beschouwden dat 
met rationeel optreden moest worden ingedamd, 
en waarvan met rationele maatregelen de gevol
gen konden worden beperkt. Ofschoon dus in 
beide gevallen sprake was van een 'ambivalente 
houding tegenover de eigentijdse maatschappij' 
lijkt wederom voorbij te worden gegaan aan de 
ingewikkelde relatie tussen zaken als hygiënisme, 
eugenetica, sociaal-darwinisme en wat dies meer 
zij. Daarvan zaten de aanhangers immers niet in 
twee verschillende, maar vaak in hetzelfde kamp. 
Sterker: zij waren zelfs vaak in één en dezelfde 
persoon verenigd. Vreemd genoeg leveren de arti
kelen zelf wél constant het nodige bewijsmate
riaal voor die vermenging aan. 

Leo van Bergen 

Gemma Blok, Baas in Eigen Brein. Antipsychiatrie' 
in Nederland, 1965-19S} (Amsterdam: Nieuwezijds 
2004). 288 pp. ISBN 90 5712 173 5. € 24,95. 

Kort voor de zomervakantie promoveerde Gem
ma Blok op haar studie over een weliswaar niet 
vergeten, maar wetenschappelijk gezien nog 
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slechts mondjesmaat geëxploreerd deel van de 
geschiedenis der psychiatrie: de periode van de 
zogenaamde antipsychiatrie. Als er al over ge
schreven was, dan betrof het meestal een onder
deel dat op de keper beschouwd geen deel van de 
antipsychiatrische beweging uitmaakte, namelijk 
de affaire-Dennendal. De in Dennendal geprakti
seerde opvattingen hadden weliswaar overeenkom
sten met de antipsychiatrie en kwamen ook voort 
uit een gedeelde visie over zaken als maatschap
pij, politiek en opvoeding, maar Dennendal was 
een inrichting voor zwakzinnigen. Van hoop op 
herstel was geen sprake, en juist het herstellings-
optimisme was een van de kenmerken van de 
antipsychiatrie. 

Ofschoon een der opponenten behoorlijk kri
tisch was, was over het algemeen de commissie 
positief gestemd en dat was terecht. Blok heeft 
een gedegen werk geschreven dat een goed beeld 
geeft van de ideeën in en praktijk van deze turbu
lente periode en dat - al wordt het hier en daar 
door wat tik- en taalfouten ontsierd - over het 
algemeen goed is geschreven en derhalve vlot 
leest. Dat dat laatste wel eens wordt verward met 
'onwetenschappelijk en journalistiek' zegt meer 
over degene die het zegt dan over het geschrevene 
zelf Dit neemt niet weg dat er wel wat vraagte
kens te zetten zijn. Ten eerste is de ondertitel 
misleidend. Blok geeft daarin aan dat het gaat 
over de periode 1965-1985. De eerste en laatste vijf 
jaren daarvan komen echter nauwelijks aan bod 
en vormen eerder een tijd van inleiding en een 
tijd van uitsterven. Een epiloog behandelt dan 
nog de doorwerking van de antipsychiatrie in de 
hedendaagse praktijk. Verwarrend vond ik bo
vendien de indeling. Die begint heel logisch met 
een tweetal begripsafbakenende hoofdstukken 
met internationale context, om daarna echter de 
geschiedenis van binnenuit naar buiten toe te 
gaan bespreken. Dit lijkt gedaan om aan te geven 
dat de zaken die exemplarisch waren voor de 
periode - in casu: de afdeling Connolly van psy
chiatrisch ziekenhuis Brinkgreven - niet op zich 
zelf stonden, maar hooguit een radicalere vorm 
waren van zaken die ook elders leefden. Maar dat 
zal misschien voor sommige psychiaters een ver
rassing zijn, voor historici is het dat natuurlijk 
niet. Mijns inziens was het logischer geweest om 
de geschiedenis van buitenaf naar binnen toe te 
vertellen - Nederland, Brinkgreven, Connolly - , 
dan hadden er ook geen vreemde sprongen in de 
tijd genomen hoeven te worden. (Na het hoofd
stuk over Connolly moest ineens bijna tien jaar 
in de tijd terug worden gegaan.) 

Een volgend punt is de term 'antipsychiatrie', 
door Blok van aanhalingstekens voorzien. Het 
waarom daarvan wordt duidelijk uitgelegd, maar 

ik blijf er moeite mee hebben. De term die zij in 
de plaats wil hebben - kritische psychiatrie -
overtuigt namelijk niet. 'Antpsychiatrie' zou fou
tief zijn omdat haar aanhangers niet tegen psy
chiatrie waren, maar juist méér psychiatrie 
wensten, met de nadruk op 'psyche'. Maar dan 
stonden zij dus ook niet 'kritisch' tegenover de 
psychiatrie, alleen tegenover de toenmalige psy
chiatrie! Antipsychiatrie is en blijft voor mij een 
betere term omdat zij beter uitdrukt dat men 
tegen die vorm van psychiatrie was, een vorm die 
in de jaren vijftig en zestig in de inrichtingen 
gemeengoed was geworden. Dat men niet zag dat 
die 'pillen-psychiatrie' indertijd een verademing 
was, zowel voor patiënten als personeel, is te wij
ten aan de a-historische blik van veel van de anti
psychiaters en hun aanhangers. Als die blik er wel 
was geweest was men waarschijnlijk wat milder 
geweest tegenover de psychiatrie waartegen men 
zich afzette en wat relativerender over de eigen 
ideeën. Dan ook zou de periode waarschijnlijk 
wat rustiger zijn verlopen, wat minder abrupt 
zijn afgelopen en wat meer blijvende invloed 
hebben gehad. Want dat is het laatste punt waar
bij mijn wenkbrauwen fronsten. 

Blok maakt er in haar epiloog nogal wat werk 
van om aan te tonen dat, ondanks de weerstand 
die veel hedendaagse psychiaters voelen als ze de 
term 'antipsychiatrie' horen, die periode de nodige 
invloed heeft gehad op de hedendaagse praktijk. 
Maar alleen het punt van grotere zeggenschap van 
de patiënten overtuigt. De ambulante zorg van 
tegenwoordig is meer het gevolg van een stro
ming die alleen met wat duwen en trekken onder 
dezelfde noemer is te vangen als wat bijvoorbeeld 
in Connolly gebeurde. En de grotere mate waar
bij familie bij de behandeling wordt betrokken 
aan de invloed van de antipsychiatrie toe te 
schrijven, is haast een gotspe. Die familie werd er 
immers wel bij geroepen, maar alleen om dan een 
karrenvracht van kritiek over zich heen te krijgen 
van de bij de behandeling van zoon of dochter 
betrokken verpleegkundigen, psychologen en wat 
dies meer zij. Wat was ik blij dat ik ten eerste 
geen verpleegkundige ben geweest in die tijd 
('Wat moet ik doen?' 'Je moet niets, alleen jezelf 
zijn.' HELP) en dat ik ten tweede geen ouder met 
een kind op Connolly was. Sommeren, op het 
matje roepen, verantwoording afleggen: dat was 
de praktijk waarmee veel ouders in die tijd te 
maken krijgen en dat staat mijlenver af van de 
inspraak in behandeling van tegenwoordig. 

Leo van Bergen 
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H.J. Klasen, History of Burns (Rotterdam: Erasmus 
Publishing 2004). 632 pp., ill., ISBN 90 5235 168 6. 
€ 8 0 . 

Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de 
Nederlandse Brandwondenstichting schreef Henk 
Klasen een geschiedenis over brandwonden. 
Vanuit zijn achtergrond als hoogleraar in de pat-
hofysiologie van brandwonden bespreekt Klasen 
in zijn.boek verschillende aspecten van de behan
deling van brandwonden vanaf de oudheid tot de 
huidige praktijk. Hiermee boort de auteur een 
zowel onontgonnen alsook zeer breed historisch 
onderwerp aan. Deze brede scope resulteert in 
History of Burns in een thematisch overzicht van 
een aanzienlijke hoeveelheid literatuur. In negen 
thematisch gekozen hoofdstukken behandelt de 
auteur onder meer de geschiedenis van classifica
ties van brandwonden, onderzoek naar doods
oorzaken bij brandwonden, het gebruik van 
zilver in de behandeling van brandwonden, en 
operatieve behandelingen zoals huidtransplanta
ties. Ieder hoofdstuk kent een globale historische 
opbouw die over het algemeen vooral de negen
tiende en twintigste eeuw beslaat. Zo bespreekt 
Klasen in hoofdstuk 1 de interessante ontwikke
ling van de classificatie van brandwonden op 
grond van grootte en diepte van de wond. Met 
veel liefde voor het materiaal gaat de auteur in op 
het ontstaan van het standaard gradensysteem 
van brandwonden, waarbij de mate waarin de 
wond in de verschillende lagen van de huid door
drong gerelateerd werd aan de prognose van de 
patiënt. Ook de andere hoofdstukken worden 
gekenmerkt door een thematische bespreking van 
een grote hoeveelheid boeken en artikelen. 

Hoewel de auteur uitermate precies is in zijn 
bespreking van het primaire materiaal, blijft hij 
veelal erg dicht op de huid van zijn historische 
behandelaars zitten. Hierdoor heeft het boek het 
karakter van een medisch-technische samenvat
ting gekregen. Door het ontbreken van een inte
gratie met de secundaire medisch-historische 
literatuur mist de lezer een breder inzicht in de 
relaties tussen de geschiedenis van de brandwon
denbehandeling enerzijds, en het ontstaan van 
professionele praktijken als de dermatologie en 
de nationale medische contexten anderzijds. Dit 
terwijl er veel wetenschaps- en medisch-histo
rische literatuur bestaat over veranderende op
vattingen van de huid en het lichaam in de 
geschiedenis, alsook over de geschiedenis van bij
voorbeeld de dermatologische praktijk. Het 
interne perspectief van de auteur uit zich boven
dien ook in een positivistische geschiedschrij
ving. Hij laat zich in zijn betoog leiden door 
achteraf waardevol gebleken vernieuwingen ten 

aanzien van de behandeling van brandwonden en 
het inzicht in hun achtergronden, zodat het beeld 
van een lineaire en eenduidige vooruitgang 
ontstaat. Door op die manier de hedendaagse 
praktijk als uitgangspunt te nemen, laat hij de 
historische context voor een belangrijk deel 
onbesproken. Zo blijven bronnen die laten zien 
dat brandwonden in de achttiende en begin 
negentiende eeuw als een aparte klasse van huid
ziekten gezien werden onbelicht. (Zie bijvoor
beeld de analyse van het werk van dermatoloog 
en chirurg Daniel Turner door Ph.K. Wilson, 
Surgery, skin and syphilis: Daniel Turner's London 
(1667-1741) (Amsterdam 1999).) 

Het ontbreken van deze historische context 
neemt niet weg dat de auteur er in is geslaagd een 
indrukwekkende hoeveelheid primaire literatuur 
op het gebied van de medische en wetenschappe
lijke kennisproductie en behandeling van brand
wonden bijeen te brengen. Het werk zal artsen 
een interessante kijk in de ontwikkeling van 
brandwondenbehandeling tot de hedendaagse 
praktijk kunnen bieden. Echter, voor de medisch-
en wetenschapshistoricus roept het werk eerder 
veel vragen op. Hopelijk zal deze open wonde in 
de toekomst geheeld kunnen worden. 

Mieneke te Hennepe 

Greta Noordenbos, Marie & Irene Curie, de eerste 
vrouwelijke Nobelprijswinnaars (Delft: Eburon 
2003) 216 pp., ill. ISBN 90 5166 988 7. € 34,90. 

Het vorige boek van Greta Noordenbos, Vrouwen 
in de academies van wetenschappen, schetste een 
goed gedocumenteerd, maar somber beeld van de 
uitsluiting en tegenwerking die vrouwen binnen 
het natuurwetenschappelijke establishment door 
de tijd heen hebben ondervonden. Dit thema 
speelt ook een rol in haar nieuwste publicatie, 
waarin de vrouwelijke meervoudige Nobelprijs
winnaars Marie Curie en haar dochter Irene cen
traal staan. Dit boek verscheen niet zonder reden 
in 2003, want dat jaar was het precies 100 jaar 
geleden dat Marie Curie als eerste vrouw een 
Nobelprijs in ontvangst mocht nemen. De titel 
Marie & Irene Curie, de eerste vrouwelijke Nobel
prijswinnaars is enigszins misleidend, want dit 
boek gaat in de eerste plaats over de negatieve 
invloed van seksediscriminatie op de carrière
kansen van vrouwelijke wetenschappers. De 
levensverhalen van Marie en Irene Curie vormen 
wel een substantieel onderdeel van dit boek, want 
ze illustreren dit thema bij uitstek. 

In twee afzonderlijke biografische hoofdstuk
ken legt de auteur een duidelijk accent op de 
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specifieke hinder die Marie en Irene als vrouw 
hebben ondervonden bij hun poging om de 
wetenschappelijke top te bereiken. Inhoudelijk 
zijn deze hoofdstukken samenvattingen van eer
der verschenen biografieën, zoals die van Eve 
Curie over haar moeder Marie, en de biografie 
die Noëlle Loriot schreef over Irene. In een apart 
hoofdstuk vergelijkt Noordenbos de seksespeci
fieke factoren uit het leven en werk van Marie 
Curie en haar dochter. Hier blijkt dat Irene Curie 
het enkele decennia na haar moeder als vrouwe
lijke wetenschapper op veel gebieden gemakkelij
ker had, hoewel er op sommige punten ook niets 
was veranderd. Zo bleef de deur van de louter uit 
mannen bestaande Académie des Sciences ge
sloten voor zowel Marie als Irene. Eén van de 
obstakels waar ze beiden tegen aan liepen was het 
masculiene Napoleontische uniform - met 
zwaard - dat bij het lidmaatschap hoorde en dat 
niet geschikt werd bevonden voor een vrouw. In 
de overige hoofdstukken, die ook ongeveer de 
helft van het boek beslaan, besteedt Noordenbos 
aandacht aan de wetenschappelijke positie van 
vrouwelijke tijdgenoten van Marie en Irene Curie 
en aan de instelling van de Nobelprijs en de sek
sespecifieke aspecten daarvan; ze sluit af met een 
inventarisatie van de huidige positie van vrouwen 
in de natuurwetenschappen. 

Een boek dat in slechts 216 pagina's twee bio
grafieën, de instelling van de Nobelprijs en de 
huidige positie van vrouwen in de natuurweten
schap behandelt, gaat vanzelfsprekend niet diep 
op de materie in. Het is daarmee vooral geschikt 
voor een populair-wetenschappelijk geïnteres
seerd publiek en minder voor een wetenschappe
lijke bibliotheek. Dat is niet erg, want voor die 
doelgroep zijn over de meeste onderwerpen die 
in dit boek worden aangesneden al prima publica
ties voorhanden (waaronder Noordenbos' eigen 
Vrouwen in de Academies van Wetenschappen). 

Marie & Irene Curie, de eerste vrouwelijke 
Nobelprijswinnaars is een gemakkelijk leesbaar 
boek, maar een strengere eindredactie had het 
leesplezier nog kunnen verhogen. Nu wordt er 
soms onnodig breed uitgeweid. Zo krijgen de 
communistische activiteiten van Irene's echtge
noot veel meer aandacht dan noodzakelijk is om 
de negatieve invloed daarvan op Irene's carrière 
te illustreren en voegt de aandacht die in het eer
ste hoofdstuk wordt besteed aan Alfred Nobels 
blijkbaar moeizame verhouding tot vrouwen niet 
veel toe aan de ontstaansgeschiedenis van de 
Nobelprijs die daar wordt behandeld. Verder be
vat het erg veel herhalingen, waardoor het boek 
ondanks het brede thema wat langdradig is om te 
lezen. Vooral de biografische hoofdstukken over 
Marie en Irene Curie en het aansluitende analy

serende hoofdstuk hadden substantieel korter 
gekund door niet steeds opnieuw gegevens te 
herhalen, maar te verwijzen naar eerdere delen 
van het boek. Greta Noordenbos schreef dit boek 
met de bedoeling om de vrouwelijke wetenschap
pers van nu te stimuleren in hun streven naar de 
hoogste wetenschappelijke top. Of dat doel 
gehaald is betwijfel ik, want door een negatieve 
toonzetting is Marie & Irene Curie, de eerste vrou
welijke Nobelprijswinnaars somber leesvoer ge
worden. Dat maakt dat het boek eerder leest als 
een klaagzang dan als een stimulerend relaas over 
vrouwen die zich ondanks alle tegenwerking niet 
van hun doel lieten afbrengen en dat is jammer. 

Trienke van der Spek 

W.F.J. Mörzer Bruyns, Schip Recht door Zee: De 
octant in de Republiek in de achttiende eeuw 
(Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen 2003) (Werken uitgegeven 
door de Commissie voor Zeegeschiedenis, 20). 
xi+259 pp., ill. ISBN 90-6984-383-8. € 39,00. 

In de handelseditie van zijn proefschrift be
schrijft de auteur Willem Mörzer Bruyns (conser
vator bij het Nederlands Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam) de introductie, de ontwikkeling en 
het gebruik van de octant in de Nederlandse zee-
vaartgeschiedenis. Dit navigatie-instrument, be
doeld voor de nauwkeurige bepaling van de 
hoogte van de zon of een ander hemellichaam 
boven de horizon, werd in 1731 uitgevonden door 
de Engelse wis- en natuurkundige John Hadley. 
Het was de voorloper van de sextant welke tot in 
het recente verleden deel uitmaakte van het stan
daardinstrumentarium van de zeeman. Zoals de 
auteur in de aanvang van zijn werk betoogt, is de 
invoering en ontwikkeling van dit instrument 
ten onrechte lang verwaarloosd in de geschiedenis 
van navigatie-instrumenten. De ontwikkeling van 
John Harrisons tijdmeter heeft in de populaire en 
wetenschappelijke literatuur veel aandacht gekre
gen, maar de ontwikkeling van nauwkeurige hoek-
meetinstrumenten was minstens zo belangrijk 
voor de oplossing van het probleem van de leng
tebepaling op zee. 

Na een overzicht over het probleem van de 
lengte- en breedtebepaling op zee in het eerste 
hoofdstuk, geeft de auteur een gedetailleerde 
beschrijving van de octant, zijn ontwikkeling en 
zijn introductie in Engeland, Frankrijk en de 
Republiek. Een belangrijke promotor van de 
octant in de Republiek blijkt Pieter Holm (1696-
1776) te zijn geweest, een Zweedse zeeman die in 
Amsterdam leiding gaf aan de navigatieschool 
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'Schip Recht door Zee'. Dit blijkt onder meer uit 
een uitvoerige analyse van Holms grootboek, 
waarin hij tussen 1737 en 1774 aantekende welke 
boeken en instrumenten hij aan zijn leerlingen 
verkocht. Daarnaast gaat de auteur uitgebreid in 
op de i8'''-eeuwse octanten en sextanten die in de 
Republiek zijn vervaardigd. Tot de belangrijkste 
makers hiervan kunnen Benjamin Ayres, Jan van 
Wijk, Jacobus van Wijk en Gerard Hulst van 
Keulen in Amsterdam en Jacobus Kley in Rotter
dam gerekend worden. Achter in het werk zijn 
nog drie bijlagen toegevoegd: i) een volledige 
transcriptie van het grootboek van Pieter Holm; 
2) een chronologische inventaris van alle bekende 
i8'''-eeuwse octanten en sextanten van Neder
landse makelij die nog in binnen- en buitenland
se collecties bewaard zijn; en 3) een fotografische 
weergave van het verweer van Jacobus Kley uit 
1763 op Van Keulens kritiek op zijn octanten. Het 
werk besluit met een uitvoerige bibliografie en 
een personenregister. Net als met zijn vorige 
publicatie, over de invoering en het gebruik van 
de graadstok (The Cross-Staff: History and Devel
opment of a Navigational Instrument, Amsterdam 
1994), heeft de auteur hiermee een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de geschiedenis van de zee-
vaartkunde in de Nederlanden. 

Rob van Gent 

M.J. van Lieburg, De geschiedenis van het Sophia 
Kinderziekenhuis te Rotterdam (Rotterdam: Eras
mus Publishing 2004). 248 pp., ill., geb. ISBN 90 
5235 171 6. € 27,50. 

Dit gedenkboek biedt de lezer veel meer dan een 
weergave van de plaatselijke ontwikkeling van 
een speciaal soort zorginstelling. In een toegan
kelijk geschreven betoog wordt 150 jaar omgang 
met het zieke kind tegen de achtergrond van een 
snel veranderende maatschappelijke en medisch-
wetenschappelijke omgeving besproken. In 1863 
neemt een groepje Rotterdamse notabelen onder 
leiding van H.W. de Monchy en J. van der Hoe
ven het initiatief tot het oprichten van het eerste 
kinderziekenhuis van Nederland. In Europees 
perspectief was dat relatief laat; in een aantal lan
den bestonden dergelijke instellingen al sinds de 
eerste decennia van de negentiende eeuw. Het 
Rotterdamse kinderziekenhuis werd particulier 
gefinancierd en werd gezien als onderdeel van het 
armwezen; het paste in een reeks van initiatieven 
op sociaal gebied uit die jaren. Waar de plaatse
lijke handelseconomie floreerde, trad een buiten
sporig snelle bevolkingsgroei op door de trek van 
het platteland naar de stad. De armste delen van 

de bevolking leefden onder erbarmelijke omstan
digheden. Besmettelijke ziekten en verkeerde 
voeding resulteerden in een grote kindersterfte. 
Het initiatief vond derhalve gehoor bij de burge
rij en het stadsbestuur, en wist ook koninklijke 
waardering te oogsten: vanaf 1870 werd de naam 
van koningin Sophia aan de instelling toege
voegd. De Monchy kon hier zijn idealen voor een 
aparte kindergeneeskunde en kinderverpleging in 
praktijk brengen. 

Het eerste onderkomen op een etage in het 
drukke stadscentrum bood plaats aan acht tot elf 
patientjes. Het kon na enkele jaren worden ver
ruild voor een buitenhuis met tuin: Villa Belvé
dère. Het accent lag in deze pionierstijd op 
verpleging en niet zozeer op behandeling. Het 
mechanisme achter besmettingen was bijvoorbeeld 
niet bekend en het bleef vaak bij symptoombestrij
ding. Zo wordt verhaald hoe roodvonk door 
middel van aderlaten, bloedzuigers en 'warme 
stovingen der onderste ledematen' werd behan
deld. De eerste jaren werden enkele tientallen 
kinderen per jaar opgenomen en zij werden naar 
schatting tussen de vijftig en tachtig dagen ver
pleegd. Op aanschouwelijke wijze wordt duidelijk 
hoe ontwikkelingen in medische kennis in de 
loop der jaren hun weerslag vonden in de inrich
ting van het ziekenhuis. In de jaren negentig van 
de negentiende eeuw werd bijvoorbeeld door de 
komst van het antidifterieserum laboratorium-
werk relevant. Aanvankelijk werd daartoe in het 
nieuwbouwziekenhuis aan de Westersingel, dat in 
1878 in gebruik was genomen, een kamertje op 
zolder 'zonder veel kosten' ingericht, waar de 
assistent 'geheel belangeloos' zijn werk aanvatte. 
In 1915 werd dit vervangen door een 'praktisch en 
goed verlicht' laboratorium. Via fondsenwerving 
en subsidies werden de nodige gelden voor de 
aanpassingen bijeengebracht. De isolatie van pa
tientjes met besmettelijke ziekten werd inge
voerd, gedeeltelijk op de zaal in boxen en ook in 
een apart isoleergebouw. Bij de verhuizing van 
het ziekenhuis naar de Gordelweg in 1937 werd de 
boxenverpleging daadwerkelijk ingevoerd en wer
den glazen schermen tussen de bedden geplaatst. 

De veranderingen in de medische kennis en 
behandelpraktijken die in de eerste hoofdstukken 
aan de orde komen, zijn door de auteur nog eens 
op een rij gezet in een apart hoofdstuk. Dit vormt 
een van de wijzigingen ten opzichte van de eerde
re uitgave van een deel van dit boek in 1975, 
geschreven door de - toen nog - student Van 
Lieburg, thans hoogleraar. Voor lezers die geïnte
resseerd zijn in medische geschiedenis zal dit 
hoofdstuk het gedenkboek extra aantrekkelijk 
maken. Nieuw is ook de toevoeging van een 
hoofdstuk waarin de meest recente fase beschre-
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ven wordt, waarbij het kinderziekenhuis onder
deel ging uitmaken van de academische medische 
voorzieningen in Rotterdam. Na het ministeriële 
besluit in 1965 om in de Maasstad een zevende 
medische faculteit te openen is er op bestuurlijk 
niveau veel werk verzet om het particuliere kin
derziekenhuis en het gemeentelijke Dijkzigt zie
kenhuis tot een organisatorische eenheid als 
rijksinstelling om te smeden, en om kwalitatief 
hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs in gang te zetten. Met de nieuwbouw 
van het Sophia Kinderziekenhuis in 1994, naast 
Dijkzigt en de faculteit Geneeskunde op Hobo
ken, was de integratie ook ruimtelijk gerealiseerd. 
Een laatste stap was het samengaan van de gele
dingen in het Erasmus Medisch Centrum, wat in 
2002 tot uitdrukking kwam in een nieuwe naam 
voor het kinderziekenhuis: Erasmus MC-Sophia. 
De informatiedichtheid in het hoofdstuk over die 
laatste fase is aanzienlijk, maar doet daarmee 
recht aan de inspanningen van de betrokkenen, 
zoals van een gedenkboek ook verwacht mag 
worden. Voor een beter begrip van de plaats van 
het kinderziekenhuis in de medische en maat
schappelijke context is het een gelukkige keus 
geweest om de eerder gepubliceerde hoofdstuk
ken opnieuw te bewerken en uit te geven tezamen 
met het jongste hoofdstuk uit de geschiedenis 
van het Sophia kinderziekenhuis. 

Carla van El 

Christine Hillam ed.. Dental practice in Europe at 
the end of the iS''' century (Amsterdam/ New 
York: Rodopi 2003) (Oio medica, 72). 518 pp. 
ISBN 90 420 1258 7. € 55. 

Onlangs is bij Rodopi een Engelstalige bundel 
verschenen die is samengesteld door de in
middels overleden Christine Hillam. In dit ruim 
vijfhonderd pagina's tellende boek wordt de ont
wikkeling van het tandheelkundige beroep aan 
het einde van de achttiende eeuw beschreven 
vanuit een vergelijkend Europees perspectief De 
Nederlandse situatie komt voor rekening van 
Frank Huisman met zijn hoofdstuk 'Itinerant 
dentists and patent remedies in the Dutch 
Republic'. Naast Nederland worden ook landen 
als Engeland, Frankrijk, Duitsland en Hongarije 
in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. 

In deze recensie staat het hoofstuk over 
Nederland centraal. Net als in zijn proefschrift 
Stadsbelang en standsbesef baseert Huisman zich 
vooral op de primaire bronnen die voorhanden 
waren in het Groninger gemeentearchief: de Gro
ninger Courant (vanaf 1743) en de Ommelander 

Courant (vanaf 1787). De meeste van zijn bevin
dingen zijn gestoeld op de advertenties en aankon
digingen in deze twee regionale kranten. De crux 
van Huismans hoofdstuk is de constatering dat 
de medische markt zich gedurende de tweede 
helft van de achttiende eeuw ging afsluiten voor 
nieuwkomers. Deze ontwikkeling beschrijft hij 
vanuit de interactie tussen een veranderende 
medische retoriek en een medische markt die 
onder druk stond. Met de oprichting van het col
legium medicum in 1728 te Groningen werden 
niet alleen de toelatingseisen verzwaard; ook de 
scheidslijnen tussen artsen en chirurgijns werden 
vager, met als resultaat dat de opleidingseisen 
voor de laatsten hoger werden (lees: academi
scher). Medische gebieden die een minder acade
mische, lange training behoefden, zoals de 
tandheelkunde, konden zich meer toeleggen op 
specialisaties waar de gewone medische stand 
zich niet aan waagde. Op deze manier werd er 
een soort alternatieve medische markt gecreëerd 
waarin de 'algemeen practicus' geen interesse 
had: tandheelkunde. Zodoende is tandheelkunde 
als medisch specialisme een typische creatie van 
de achttiende eeuw; Huisman spreekt zelfs over 
de geboorte van tandheelkunde. Hij bedoelt hier
mee dat tandheelkunde zich pas tegen het einde 
van de achttiende eeuw gaat onderscheiden als 
een duidelijk herkenbaar medisch specialisme en 
een duidelijk herkenbaar onderdeel wordt van 
het bestaande ondoorzichtige medische netwerk. 
Het gaat hier echter niet enkel om de ontwikke
ling van een medische professie (tandmeesters), 
maar ook om de geboorte van een consumptiesa
menleving in de Republiek. De consument speelde 
een steeds grotere rol op de medische markt. Een 
verhoogde zelfmedicatie, een ruimer aanbod aan 
medicijnen, de opkomst van medische zelfhulp
boeken en een veranderend schoonheidsideaal 
lagen hieraan ten grondslag. De tandheelkunde 
voer mee op deze hausse. 

Het uitgebreide notenapparaat stelt de geïnte
resseerde lezer in staat zich verder te verdiepen in 
de geschiedenis van de professionalisering van de 
tandheelkunde ten tijde van de Republiek, alsook 
in de periode daarna. Zo verwijst Huisman, zeer 
terecht, bijvoorbeeld naar het informatieve proef
schrift van G.J. van Wiggen dat de periode van 1865 
tot 1940 heeft ontsloten. Het is echter wel de 
vraag in hoeverre de zuiver regionale bronnen 
waar hij zich op baseert kunnen dienen om de 
genoemde grote 'nationale' golfbewegingen in de 
historie waar te nemen en de opkomst van tand
heelkunde als medisch specialisme in de hele 
Republiek te beschrijven. Het hoofdstuk verschilt 
in dat opzicht van Huismans proefschrift, dat 
zich uitdrukkelijk beperkte tot de gezondheids-
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zorg en het medische beroep in Groningen. De 
kracht van Huismans bijdrage ligt in dit opzicht 
in het verlengde van zijn kwetsbaarheid. Door 
Groningen als stad en de daarbij horende archie
ven als uitgangspunt te nemen probeert hij een 
pars pro toto effect te genereren. Het is echter nog 
maar de vraag of de ontwikkeling in Groningen 
opgaat voor de tandheelkunde in de hele Repu
bliek. 

Dennis Edeler 

Florike Egmond en Peter Mason ed.. Het walvis-
boek. Walvissen en andere zeewezens beschreven 
door Adriaen Coenen in 15S5. Met commentaar 
door Kees Lankester (Zutphen: Walburg Pers 
2003). 208 pp., ill. ISBN 90 5730 282 9. € 39,50. 

Je mag het de kroon op het werk noemen, deze 
prachtige facsimile uitgave van het Walvisboeck 
van Adriaen Coenen (1514-1587). Na jarenlang 
onderzoek naar Coenens Visboecken en diverse 
publicaties, bieden Florike Egmond en Peter Mason 
de lezers nu de mogelijkheid om één van Coenens 
manuscripten zelf te bewonderen. Adriaen Coenen 
woonde en werkte in Scheveningen. Als zoon van 
een visser bracht hij het tot klerk, en later zelfs 
tot veilingmeester van de visveiling. De zee en 
haar bewoners hebben gedurende zijn hele leven 
een grote rol gespeeld. Coenens fascinatie voor 
de zee mondde uit in een verzameling van aller
hande bijzondere zeeobjecten die hij nog uit
breidde door de aankoop van uitheemse mariene 
zeldzaamheden. Zijn verzamelingen inspireerden 
Coenen uiteindelijk tot het maken van drie geïl
lustreerde handschriften waarin hij zijn kennis 
op het gebied van vissen en andere zeewezens 
uiteenzette. Daar waar zijn eigen kennis tekort 
schoot maakte hij gebruik van autoriteiten uit 
het verleden, zoals Plinius, Isidorus van Sevilla, 
Albertus Magnus en John van Mandeville. Prak
tijkervaring en boekenwijsheid werden door 
Coenen verwerkt in deze naslagwerken van for
maat. 

Het hier besproken Walvisboeck is het derde en 
voor zover bekend het laatste werk uit de reeks 
Visboecken. Opvallend is de vorm van het hand
schrift: het is een enorm platenboek waarin allerlei 
wonderlijke zeewezens te zien zijn. De afbeeldin
gen zijn door Adriaen Coenen geschilderd in 
prachtige kleuren. Deze rijk gekleurde illustraties 
worden omringd door ingekaderde teksten die 
informatie geven over de afgebeelde vis. Som
mige van deze teksten geven niet alleen infor
matie over de eigenschappen van de vis maar 
bijvoorbeeld ook over hoe de vis klaargemaakt 

moet worden of wie de vanger was. Andere op
merkelijke teksten zijn gedichtjes van Coenens 
hand; opmerkingen over politieke zaken of over 
zijn vriendschappen met hooggeplaatste heren. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van 
Coenen over de trek van grote groepen vissen. 
Tijdens een maaltijd bij Cornells Suys, heer van 
Rijswijk en president van het Hof van Holland, 
vertelt laatstgenoemde dat hij zo'n trek samen 
met de prins van Oranje heeft mogen aanschou
wen. Van deze bijzondere gebeurtenis doet 
Coenen in zijn Walvisboek verslag maar niet zon
der steeds te herhalen dat hij wel vaker thuis bij 
de president aan tafel zat: 'Het is gebeurd dat ik 
Adriaen Coenen van Scheveningen die dit schrijf 
op zeer goede voet stond met mijnheer de presi
dent van Holland (...) en vaak bij hem te eten 
was wanneer ik in Den Haag was' (pag. 110); 'Dit 
vertelde mij dus mijnheer de president en mijn 
boek was toentertijd bij hem thuis (zoals heel 
vaak)' (pag. 111). Juist de vele persoonlijke noti
ties maken de teksten zeer levendig omdat ze ons 
inzicht geven in de mens achter Adriaen Coenen 
en in zijn leefwereld. Die extra informatie is 
daarom ook interessant voor onderzoekers uit 
diverse disciplines. 

De vraag rijst voor wie Coenen deze boeken 
maakte, want geen van zijn werken is ooit gepu
bliceerd. Volgens Egmond en Mason waren de 
Visboecken slechts bekend bij een beperkt aantal 
mensen zodat er geen sprake van kan zijn dat 
Coenens werken van invloed zijn geweest op het 
natuuronderzoek. En zij vervolgen met de op
merking dat we Coenen: 'evenmin kunnen be
schouwen als iemand die kennis en inzichten 
overdroeg van de ene generatie naar de andere; of 
van geleerden naar ongestudeerde mensen' (pag. 
xi). Het is heel goed mogelijk dat we Coenens 
werken kunnen zien als een uit de hand gelopen 
hobby, waarbij hij geen behoefte had aan pu
bliceren. Een andere mogelijkheid is dat de pro
ductiekosten en daardoor de prijs van zo'n 
geïllustreerde uitgave te hoog zouden zijn voor 
het beoogde publiek. Hoe dan ook, feit is dat 
Adriaen Coenen, mede door zijn Visboecken, 
gezien werd als een deskundige op marien gebied 
waardoor hij in contact kwam met hooggeplaat
ste tijdgenoten en beroemde geleerden aan wie 
hij zijn boeken uitleende. 

In het jaar 2003, na bijna 420 jaar, is dan einde
lijk Coenens Walvisboeck verschenen. Dit manu
script van Coenen is sinds 1843 in het bezit van 
de bibliotheek van de Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde in Antwerpen (MS 30.021). Het 
handschrift bestaat uit twee delen met respectie
velijk 58 en 66 foliobladen, met een uitvouwblad 
tussen de twee delen. De hier besproken uitgave 

112 



Boekbesprekingen 

van het Walvisboeck is niet het complete manu
script: de meest aansprekende en representatieve 
folio's zijn geselecteerd. Het betreft alle geïl
lustreerde bladen uit het eerste deel en een ruime 
selectie uit het tweede deel, in totaal ruim loo 
foliobladen. Om het boek voor een groot publiek 
toegankelijk te maken is afgezien van annotatie 
en commentaar. De uitgave wordt voorafgegaan 
door een prettig leesbare en heldere inleiding van 
Egmond en Mason. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor het omzetten van de originele teksten in 
hedendaags Nederlands. Marien-bioloog Kees 
Lankester heeft vrijwel alle door Coenen afge
beelde zeewezens voorzien van de nu gangbare 
wetenschappelijke naam van de dieren en hun 
eigenschappen. 

Alhoewel dit Walvisboek niet bedoeld is als een 
wetenschappelijke editie wil ik toch enkele alge
mene opmerkingen plaatsen. Voor mij als leek op 
marien gebied zijn de opmerkingen van Kees 
Lankester zeer verhelderend. Maar ik begrijp niet 
goed waarom commentaar soms achterwege wordt 
gelaten. Ik kan mij voorstellen dat Lankester niets 
op te merken heeft bij fabeldieren. Maar hoe weet 
ik of ik met een fabeldier te maken heb of niet? 
Zo staat er bijvoorbeeld niets vermeld bij de zee-
bisschop (pag. 124). Ik kan mij voorstellen dat dit 
zeevvezen niet bestaat, maar deze gedachte heb ik 
ook bij een zee-engel (pag. 66). Echter, de zee-
engel is wel voorzien van commentaar en bestaat 
echt! Het is jammer dat er in de inleiding niet 
vermeld wordt welke criteria Lankester hanteert. 
Curieus vind ik ook de illustratie en de tekst op 
pagina 144-145. Boven de afbeelding staat het jaar 
1585. Daaronder een titel die vrijwel onleesbaar is 
(alleen Neptu6 is te lezen) en die ook niet wordt 
herschreven door Egmond en Mason. Dan volgt 
een afbeelding van een nijlpaard begeleid door de 
teksten: 'Goddeloosheid moet men bedwingen en 
uitroeien' en 'De vogel (vijand van alle slangen) is 
hier afgebeeld op een .scepter die op de rug van 
het Nijlpaard staat. Dit betekent dat de scepter 
der gerechtigheid met geweld de hovaardigen en 
godlozen bedwingt en verslaat.' Rechts is een 
afbeelding te zien van een zeepaard met de tekst: 
'Het fabelachtige paard van Neptunus. Hierover 
heb ik meer geschreven in mijn grote Viscboeck. 
Adriaen Coenen van Schilperoort. 1585.' Graag 
had ik informatie gehad over de bedoeling van 
deze, mijns inziens afwijkende afbeelding van een 
nijlpaard en een vogel en de vermanende tekst 
daarbij. Ook ben ik nieuwsgierig naar Coenens 
informatie over het zeepaard in zijn Visboeck. 
Tenslotte is het jammer dat het deze editie ont
breekt aan een goede index waarmee de zeewe
zens snel op te zoeken zouden zijn. 

Egmond en Mason mogen trots zijn op deze 
prachtige uitgave van Adriaen Coenens Walvis
boeck. Interessant voor zowel jong als oud, voor 
zowel leek als mariene 'kenner'. Het boek is 
tevens een mooie basis voor verder wetenschap
pelijk onderzoek vanuit verschillende disciplines. 
Ik zie dan ook uit naar Coenens Grote Vis Boeck 
dat, gerestaureerd en gedigitaliseerd, over enige 
tijd op de website van de Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag toegankelijk zal zijn. 

Lenny M. Veltman 

E. Huizenga, O.S.H. Lie en L.M. Veltman ed.. Een 
wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middel
nederlandse artesliteratuur (Hilversum: Verloren 
2002) (Artesliteratuur in de Nederlanden, 1). 237 
pp., ill. ISBN 90 6550 679 9. € 14. 

Middelnederlandse artesliteratuur vormt een 
apart, en nog relatief onbekend genre binnen het 
corpus middeleeuwse teksten. De volkstalige 
artesteksten onderscheiden zich duidelijk van 
andere middeleeuwse literatuur. Ze hebben tot 
doel kennis over te dragen, of zijn instructief van 
karakter. De auteurs wilden niet in de eerste 
plaats vermaken of ontroeren. De term 'artes' is 
herleid van de middeleeuwse benaming voor drie 
wetenschapsgebieden, die alle drie aan bod 
komen in de bundel Een wereld van kennis. 
Bloemlezing uit de Middelnederlandse arteslitera
tuur. De zeven vrije kunsten of artes liberales, 
onderwezen aan de middeleeuwse universiteiten, 
zijn vertegenwoordigd met artikelen over de 
grammatica, de tijdrekenkunde en de astrologie. 
In de bundel worden ook alchemie, reisliteratuur, 
culinaire recepten en chirurgie besproken: on
derdelen van de ambachtelijke kundes of artes 
mechanicae. Een bijdrage over middeleeuwse 
magie werpt licht op de artes magicae of incertae. 
Tot slot wordt het instructieve genre van de ency
clopedieën besproken. Binnen deze drie typen 
artes zijn vroege wortels van de geschiedenis van 
de geneeskunde, wiskunde en natuurkunde te 
vinden. 

Het onderzoek naar de Middelnederlandse 
artesliteratuur startte in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, en komt steeds verder tot bloei. De 
bundel is daarvan getuige. Het boek is het eerste 
deel van een nieuwe reeks van uitgeverij Ver
loren, getiteld Artesliteratuur in de Nederlanden. 
Het is tevens de eerste publicatie die voortkwam 
uit de Werkgroep Middelnederlandse Arteslitera
tuur (WEMAL). WEMAL stelt zich ten doel de 
artesliteratuur voor een breder publiek toeganke
lijk te maken, en had voor deze bloemlezing een 
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doelgroep van eerste- en tweedejaarsstudenten in 
gedachten. De samenstellers zijn er goed in 
geslaagd een concept te vinden waarmee de artes
literatuur binnen het bereik van niet-specialisten 
komt. De bundel is voorzien van een heldere in
leiding. Huizenga, Lie en Veltman schetsen de 
geschiedenis en historiografie van de arteslitera
tuur, en besteden aandacht aan het middeleeuwse 
wereldbeeld, dat in de teksten wordt weerspie
geld. In de artikelen komt een breed scala aan 
tekstgenres aan bod, alle gepresenteerd binnen 
dezelfde structuur. Auteurs editeren een aanspre
kend tekstfragment. Zo wordt het grammatica-
onderwijs toegelicht met een Frans/Nederlandse 
tekst, waarmee men kon leren in een vreemde 
taal te groeten. De culinaire recepten zijn nog een 
tweede maal bewerkt om ze gemakkelijk uit te 
kunnen proberen en de chirurgische inleiding op 
rijm is werkelijk heel charmant. De editie wordt 
voorafgegaan door een inleiding, waarin de 
auteurs de stand van onderzoek naar het betref
fende genre en bijzonderheden van het fragment 
uiteenzetten. Door de vele woordverklaringen en 
noten zijn de edities zeer toegankelijk. Bij iedere 
bijdrage hoort een afbeelding van een pagina uit 
het handschrift, waaruit de tekst is geëditeerd. 
Voor de doorsnee geïnteresseerde wordt dan dui
delijk dat de keurige, overzichtelijke edities vaak 
uit obscuur ogende manuscripten afkomstig zijn. 

Door deze opzet en de consequente uitvoering 
ervan zullen eerste- en tweedejaarsstudenten de 
bloemlezing efficiënt kunnen gebruiken. Ook 
voor vakhistorici heeft de bundel waarde. Wie 
een snelle inleiding zoekt in de specialistische 
genres kan voor de stand van onderzoek en voor 
een degelijk literatuuroverzicht uitstekend te
recht in dit werk. 

Een kleine kanttekening heeft betrekking op de 
spanning tussen wereldbeeld en tekst. De titel 
Een wereld van kennis suggereert ruime aandacht 
voor het middeleeuwse wereldbeeld dat uit de 
artesteksten spreekt. Veel bijdragen zijn echter 
vooral gericht op het ontsluiten en begrijpelijk 
maken van teksten, wat ook blijkt uit de struc
tuur van de artikelen. Wie een tekst wil ontslui
ten begint met een inleiding en eindigt met de 
editie, zoals in deze bloemlezing; wie een wereld
beeld wil openen start met de tekst en gaat dan 
over op de interpretatie van kenmerken ervan. Er 
is, ook na ontsluiting in bundels als deze, nog 
veel onderzoek te verrichten aan de artesteksten. 
Dat zal de WEMALgroep niet treurig stemmen. 
Met deze bloemlezing heeft zij een belangrijke 
stap gezet om de rijkdom van de Middelneder
landse artesliteratuur aan een breder publiek te 
tonen. 

Karine van 't Land 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE 

In het vorige nummer, Gewina (2005) nr. 1, het themanummer over techniek 
in Nederland in de twintigste eeuw, is de mededeling weggevallen dat de 

vereniging dit themanummer heeft uitgebracht met financiële steun van de 
Stichting Tijdschrift Janus. Zoals in het voorwoord van het vorige nummer 
aangegeven, maakt zulke ondersteuning van themanummers het mogelijk 

dat wij onze leden meer pagina's per jaargang kunnen bieden. 

Wij zijn de Stichting Tijdschrift Janus daarom zeer erkentelijk 
voor de gebodjen steun, 
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Florence Nightingale 

Over ziekenverpleging 

Florence Nightingale 

Over ziekenverpleging 
Wat men, om de herstelling te bevorderen, 

te doen en te vermijden heeft 

Heruitgave van Notes on Nursing in de 

Nederlandse vertaling uit 1862 door Anne 

Dorothée Busken Huet-van der Tholl, bezorgd 

door prof.dr. Mart J. van Lieburg en 

drs. Nannie Wiegman 

Beschrijving 

Na de oorlog op de Krim, waar Nightingale 

onsterfelijk zou worden als de 'Lady with the 

lamp', heeft ze al haar ervaring en onderzoek 

rond het onderdeel van het vak dat we nog 

steeds als bedverpleging aanduiden, in dit boekje 

samengevat. Revolutionair klinkt het allemaal niet 

meer, essentieel was het toen en is het eigenlijk 

nog steeds. Notes on nursing werd al spoedig 

wereldberoemd; het werd in allerlei talen vertaald, 

zo ook, drie jaar na verschijnen, in het Nederlands 

onder de t i te l Over ziekenverpleging. Het is 

daarom een boekje dat elke verpleegkundige 

tussen de vakliteratuur moet hebben staan. 

Inhoud 

Woord vooraf (N,Wiegman); De Nederlandse 

vertaling van Florence Nightingales Notes on 

Nursing (1862) (M.J. van Lieburg); Aan den lezer; 

Over ziekenverpleging; I . Luchtverversing en 

verwarming; I I . De gezondheid van huizen; 

I I I . Zorg voor het kleine; IV. Gedruisch; 

V. Afwisseling; VI. Het gebruik van voedsel; 

VIL Welk voedsel?; V I I I . Bed en beddegoed; 

IX. Licht; X. Zindelijkheid van muren en 

vertrekken; XI. Zindelijkheid op het l i j f ; 

XII . Bezoekers; X I I I . Waarneming; Besluit. 

paperback (232 pp., ill.) 
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A.M.G Rutten 

Heksen, heiligen en 
hallucinogenen 

medische toverkunsten 
paperback (152 pp., i l l.) 

ISBN 90-5235-176-7 

List Price EUR 19,50 

Hallucinogenen werden al door de oervolkeren bij 

spirituele ceremonies gebruikt. Ze horen thuis in 

de oudste pakket medische toverkunsten waarover 

de mensheid kon beschikken. Het oud-germaanse 

bier was, om de roes te versterken, al 'verrijkt' 

met het hallucinogene bilzekruid, dolik of 

paddestoelen. In de Middeleeuwen kwamen 

personen die in het bezit waren van dergelijke 

middelen terecht op de brandstapel. Zowel de 

'wijze vrouwen', zoals deze bevolkingsgroep 

genoemd werd vóór de heksenjacht, als de nonnen 

en monniken die vanwege hun prijzenswaardige 

levenswandel als heiligen te boek stonden, waren 

bekend met de werking op het brein van sommige 

planten. De dorpsheks Angèle de la Barthe in 

Toulouse werd in 1275 verbrand wegens het 

genezen van zieken met magische kruiden. 

De heilige Hildegard van Bingen, die met dezelfde 

kruiden een eeuw daarvoor haar wonderlijke 

genezingen bewerkte, kreeg de lauwerkrans. 

Waarom werd in de Middeleeuwen de ene vrouw 

als heilige vereerd en de andere als heks 

gefolterd? Heksen, heiligen, begijnen en benan-

danti treffen wij aan op het verdachtenbankje 

als mogelijke gebruikers van wat we nu drugs 

noemen. De heks kende de kracht van kruiden en 

mineralen en maakte daarvan gebruik. 

Hallucinogene planten stelden haar in staat 

contact met het bovennatuurlijke te onderhouden 

en voorspellingen te doen, andere planten om 

wonderlijke genezingen te bewerkstelligen. 

Maar daartoe waren de heiligen ook in staat. 

Heksen kwamen door hun kennis en gebruik van 

zinsbegoochelende planten snel in een kwaad 

daglicht te staan, terwij l heiligen, die ook van 

magie en kruiden gebruik maakten en vaak als 

religieuze simulanten te boek staan, vrijuit gingen 

en bewondering oogstten. 

Met dit boek worden gegevens aangereikt die 

de relaties tussen heksen, heiligen en hallucino

genen pogen te verduidelijken en standpunten om 

dit fenomeen beter te kunnen beargumenteren. 
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