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BOEKBESPREKINGEN 

Von der Augsburger Bibelhandschrift zu Bertolt 
Brecht. Zeugnisse der deutschen Literatur aus 
der Staats- und Stadsbibliothek und der Univer
sitatsbibliothek Augsburg. Ausstellung der 
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg in Zusam-
menarbeit mit der Universitat Augsburg an-
laBlich des Deutschen Germanistentags 1991 
Augsburg 4. Oktober bis 10. November 1991. 
Katalog herausgegeben von Helmut GIER und 
Johannes JANOTA. WeiBenhorn, Anton H. 
Konrad Verlag, 1991. Prijs : ca. DM 55.-

Van 4 oktober tot 10 november 1991 werd 
door de buitengewoon rijke Staats- und Stadt
bibliothek en de Universitatsbibliothek te 
Augsburg een tentoonstelling georganiseerd 
onder een titel waar een wetenschapshistoricus 
niet wakker van Zcil liggen : "Von der Augsburger 
Bibelhandschrift zu Bertolt Brecht". Uit de schit-
terende, overvloedig met kleurfoto's geil-
lustreerde (en zeer goedkope !) catalogus, die nog 
steeds te verkrijgen is, blijkt echter dat niet alleen 
heel wat tentoongestelde items wel degelijk op 
het gebied van de wetenschappen lagen, maar 
ook dat de apjirte vakgebieden door bekende spe-
cialisten uitvoerig ingeleid worden. De 'Mitte-
lalterliche Naturkunde' bv. (pp. 143-165) wordt 
door Walter Buckl (Eichstadt) uitstekend becom-
mentarieerd, waarna uitgebreid 16 handschriften 
beschreven en gefllustreerd worden, o.m. het 
'Buch der Natur' van Konrad von Megenberg 
(d.i. de Duitse pendant van Jacob van Maerlants 
'Der Naturen Bloeme'), het 'Lapidariura' van 
Volmar, het 'Arzneibuch' van Ortolf von Bai-
erland, de 'Macer Floridus', alchemistische re-
cepten, het reisverhaal van Mandeville, het pel-
grimsboek van Hans Tucher, het kookboek van 
Sabine Welser, de chiromantie van Johann 
Hartlieb, enz. 

Ook onder de incunabelen, postincunabelen 
en vroege drukken zijn er veel interessante be-
schrijvingen en commentaren : bv. bij 'Hermes 
Trismegistos' van Sebastian Franck, de 'Neuer 
wunderbarlicher Tiergarten' van Heinrich von 
Hovel, de 'Lust- und Arzeneigarten' van Wolf 
Helmhard Freiherr von Hohberg, enz. 

R. Jansen-Sieben 

M.J. van LIEBURG, Jelle Banga (1786-1877). 
Notulist van de 19de eeuwse genees- en ver-
loskunde in een Friese provinciestad. Erasmus 

Publishing, Rotterdam, 1991, 96 biz., geil-
lustreerd, ISBN 90-5235-020-5. Prijs fl. 27,50. 

Het werk van Jelle Banga was mij reeds 
eerder bekend, via de facsimile uitgave (1975) van 
Lindeboom en door het opstel dat Van Andel 
in 1937 aan het dagboek van Banga had gewijd. 
Thans vraagt Prof, van Lieburg, op grond van 
ten dele nieuwe archivalia opnieuw aandacht 
voor leven en werk van deze opmerkelijke Friese 
medicus-notulist-historicus. Zoals uit de inleiding 
kan worden afgeleid, is de huidige monografie 
slechts een begin want een "uitvoerigere en meer 
gedetailleerde studie is in voorbereiding over de 
verloskundige en gynaecologische praktijk" van 
Banga. Hetgene inmiddels is vrijgegeven is 
luxueus gedrukt en mooi verlucht en, moge het 
dan een voorproef zijn van wat zal volgen, het 
blijft een op zichzelf staand werk. 

In een eerste hoofdstuk wordt door schrijver 
een beeld opgehangen van het Franeker in de 19e 
eeuw en van het soort mensen wat toen dit kleine 
stadje bevolkte. 

Volgt een bespreking van de jeugdjaren van 
Banga, inclusief de medische studies aan de ho-
geschool van zijn geboortestad. Wij vernemen 
hoe de student, geinspireerd door de hoogleraar 
Joh. Mulder (de Mulder van de bekende Historia 
litteraria et criticaforcipium en vectium obste-
tricorum, 1794), zich van toen af heeft aange-
trokken gevoeld tot de verloskunde en op diens 
aandringen zich in het Amsterdamse Binnen-
gasthuis is gaan toeleggen op het vak. Hij kwam 
hier in contact met o.m. Prof. Gerard Vrolik, de 
man die in Nederland de eerste obstetrische 
kliniek heeft opgericht. Ongetwijfeld waren het 
ook Vroliks collectie anatomische preparaten en 
monstra die aan de jonge student zijn liefde voor 
de teratologic hebben bijgebracht. 

In een later hoofdstuk zal schrijver uitgebreid 
terugkomen naar Dr. Bangas vroedkundige prak-
tijkvoering. Zo leren wij ook de literatuur-
bronnen (Baudelocque) en het armamentarium 
van de vroedmeester kennen : de lange en korte 
tangen van respectievelijk Levret en Johnson, de 
hefboom en de kopschaar ofte craniotoom. Het 
vroedkundige gedeelte van de praktijk moet 
zeker niet onaanzienlijk zijn geweest, getuige 
Bangas notities over meer dan 1000 casus 
(periode 1806-1867), waarvan ca. 10 % tangver-
lossingen. 

Schrijver onderstreept in het Banga archief 
niets te hebben gevonden over de ideeen van 
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Semmelweis over de etiologie van febris puer-
peralis. De Aeliologie is slechts anno 1861 in 
druk verschenen, uitgerekend zes jaren voor 
Banga aan het vroedmeesterschap vaarwel heeft 
gezegd. Bovendien zal het nog tot 1892 duren 
(Dbderlein : Das Scheidensekret, etc.) voor asep-
tische en antiseptische verloskunde gemeengoed 
is geworden. Doderlein zelf heeft ergens onge-
duldig laten opmerken dat het in wezen niet v66r 
de eeuwwende is geweest dat alle vroedmeesters 
en -vrouwen antiseptisch tewerk zijn gegaan. 

In een apart hoofdstuk heeft Prof, van 
Lieburg het sociaal-medische optreden van 
Banga en diens rol voor onderwijs en openbare 
gezondheid besproken. Zich hierbij steunend op 
het beroepsjournaal worden ook de medische in-
zichten, de diagnostiek en de therapie van Dr 
Banga besproken. 

Het laatste hoofdstuk kreeg als titel : 
Rustend medicus. Na veel gewerkt, geschreven, 
gestudeerd en gestreden te hebben heeft Banga 
zijn praktijk geleidelijk afgebouwd. Aan het 
einde van de jaren zestig zette de ruim 80-jarige 
zich achter de schrijftafel met het doel "een ge
leidelijk overzigt van de voomaamste ons bekend 
geworden schrijvers mede te deelen, met eenig 
terugzigt op den raaatschappelijken, staats-
kundigen en godsdienstigen toestand gedurende 
het tijdvak, waarin zij leefden". Aldus ontstond 
zijn "Geschiedenis van de Geneeskunde, etc.", 
waarin Banga ook een aantal minder bekende 
medici aan de vergetelheid heeft willen ont-
trekken. Zijn "Tabellarisch Overzigt van de 
Voomaamste Geneeskundigen, die iii het be-
handelde Tijdvak hunne Kunst, geheel of ten 
deele, in Nederlemd hebben uitgeoefend", dat het 
werk afsluit, is een waardevol document gebleven 
voor al wie de historic van de Nederlandse ge
neeskunde bestudeert. 

Banga overleed op de leeftijd van 90 jaar. 
Door de plaatselijke courant werd deze kleurrijke 
figuur gememoreerd, niet alleen als ' 'de onver-
moeibare medicus, dag en nacht gereed om hulp 
te verleenen, waar die van hem gevraagd werd", 
maar ook als de geleerde die "zijne eigendom-
melijkheden" had. De medische wereld 
besteedde echter weinig aandacht aan zijn ver-
scheiden. Prof, van Lieburg heeft dit wel willen 
doen, Hiervoor onze oprechte dank. 

M. Thiery 

Rienk H. VERMIJ, Secuiarisering en natuurwe-
lenschap in de zeventiende en achttiende eeuw : 
Bernard Nieuwentijt. Rodopi, Amsterdam, 1991. 

(Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Ge
schiedenis der Geneeskunde en der Weten
schappen, n° 38). Prijs fl. 49,50. 

Du point de vue de I'histoire des sciences, 
il s'agit la d'un travail a part puisqu'il traite de 
quelqu'un qui, a son epoque meme, eut peu 
d'impact par ses travaux scientifiques. 

Le parcours intellectuel de Bernard Nieu
wentijt (1654-1718) est toutefois fort interessant. 
Ce medecin hoUandais s'interessa d'abord aux 
mathematiques, a I'analyse plus particulie-
rement, et entama a ce propos une polemique 
ave Leibniz, qui tourna a son desavantage. De?u, 
il s'orienta vers la physique experimentale, alors 
fort en vogue chez les anglais, qu'il utilisa es-
sentiellement pour demontrer la validite de cer-
taines lois de la physique, n'y apportant que trfes 
peu de resultats originaux. II est d'ailleurs mieux 
connu pour son role de vulgarisateur qu'il 
semble avoir exerce au sein d'une petite soci^te 
savante ephemere. Ses ouvrages ult6rieurs en 
gardent la trace. Par la suite, il monte sur le 
terrain apologetique pour prouver que la science 
et la theologie ne sont pas necessairement en op
position. C'est par Het regt gebruik der werell-
beschouwing, public en 1715 et Gronden van ze-
kerheid, publication posthume de 1720, qu'il est 
connu. A cette occasion, il rejette les modes de 
pensee "g^ometriques" developpes par Descartes 
et Spinoza, au profit d'une verite revelee par les 
experiences, et il rejette de meme le systeme de 
Copernic comme etant oppose aux termes de la 
revelation divine inscrite dans la Bible. A ces 
egards, sa theologie s'inspire h la fois d'une 
theologie "accomodante" des "latitudinarians" 
anglais et du calvinisme sans nuance de Voetius. 
Au XVIIIe, sa pensee sera saluee et diffusee en 
Europe, quoique souvent accompagnee de mo
difications ou de commentaires. Dans la seconde 
moitie du XVIIIe siecle par contre, elle est cri-
tiquee et fort vite abandonnee. Le positivisme 
du XIXe siecle acheve de la faire sombrer dans 
I'oubli. 

C'est par deli cet oubli et surtout le filtre du 
positivisme que I'auteur, R.H. Vermij, veut re-
situer Nieuwentijt dans les debats de Tepoque. 
Le point de vue choisi presente I'avantage 
d'elargir de fason sensible les perspectives sur 
les relations entre les sciences et le processus de 
steularisation de la societe aux XVIIe et XVIIIe 
siecles. La these de I'auteur est que ce processus 
n'a qu'un rapport indirect avec revolution des 
concepts et des pratiques scientifiques, et que 
cette derniere n'en est en tout cas pas le moteur. 
II s'agirait plutot, au depart, d'une reaction de 
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la theologie qui, sentant perdre du terrain du cote 
de la vie politique, reagit vis-a-vis des empie-
tements jusque la toleres de la philosophie a 
propos du mode d'acquisition et des fondements 
de la certitude de la connaissance. A ce moment 
seulement, le conflit avec la science moderne 
eclate et elle est utilisee comme arme contre la 
theologie, au service d'une nouvelle forme po
litique. La description d'entente possible de-
fendue par Nieuwentijt provient d'un courant, 
ne au sein meme de la theologie, principal pro-
pagateur de la secularisation. De meme, le 
courant scientifique moderne se scinde en deux 
versions : I'une, absolutiste, visant a decrire et 
expliquer le monde par le seul biais de la de
marche scientifique — vision qui connaltra son 
succes au XIXe siecle — I'autre, plus moderee. 
L'auteur inscrit B. Nieuwentijt au confluent de 
la theologie moderee et de la science moderee. 
Cette description permet d'expliquer I'autorite 
acquise par B. Nieuwentijt au debut du XVIIIe 
et son d^clin ensuite. Le conflit politico-religieux 
a donne lieu en effet a un compromis, inten-
sement vecu dans les Provinces-Unies aux XVIIe 
et XVIIIe siecles. Cependant, au fur et a mesure 
que dans la vie publique I'equilibre entre la re
ligion et la politique glisse a I'avantage de cette 
derniere, la solution presentee et defendue par 
Nieuwentijt apparait de plus en plus desuete. II 
s'agirait done bien plutot d'une solution ponc-
tuelle a un probleme de fait, et non comme cer-
taines interpretations acontextuelles ont pu le re-
presenter pour cet auteur ou pour d'autres, d'une 
reponse intellectuelle a un probleme purement 
intellectuel. Les nuances nationales dans la re
ception de la pensee de Nieuwentijt a travers 
I'Europe des Lumieres corroborent fort bien cette 
interpretation. 

L'ouvrage est fort bien bati et des I'intro-
duction les cadres et les enjeux du travail sont 
clairement etablis. L'interet de l'ouvrage, outre 
son theme, se situe dans la precision avec laquelle 
I'auteur restitue le contexte de vie et de reflexion 
de Bernard Nieuwentijt. Non seulement sa vie 
politique, son role social en tant que membre de 
la bourgeoisie reformee, font I'objet d'une at
tention minutieuse, mais aussi les grands 
courants des XVIIe et XVIIIe siecles dans 
lesquels baigne Nieuwentijt : le cartesianisme, 
I'atheisme, la vision copernicienne du monde, les 
rapports etroits de la philosophie avec I'etat, et 
surtout I'avenement, en Angleterre, d'une 
theologie de compromis en meme temps que I'en-
gouement du public pour la philosophie experi
mentale. 

B. Van Tiggelen 

T.JA., TERLOUW, De opkomst van het heil-
gymnastisch beroep in Nederland in de 19de 
eeuw : over zeldzame amfibieen in een kik-
kerland, Erasmus Publishing (Rotterdam) 1991, 
461 p. Prijs fl. 59,50. Bfr. 1190. 

In dit proefschrift, voorgebracht aan de Fa-
culteit Bewegingswetenschappen van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, wordt een gedetailleerd 
overzicht gegeven van de voorgeschiedenis van 
de oprichting van het 'Genootschap ter beoe-
fening van de Heilgymnastiek in Nederland' in 
1889. De auteur benadert dit wordingsproces 
vanuit het sociologisch perspectief van profes-
sionalisering. De cryptische ondertitel wordt toe-
gelicht op p. 10, en blijkt afkomstig te zijn van 
een citaat uit het tijdschrift De TUrnvriend (1883) 
waarin de medicus J. Deking Dura (n.v.d.r. niet 
opgenomen in het personenregister) een pleidooi 
hield voor gespecialiseerde inrichtingen voor ge-
neeskundige gymnastiek. Dergelijke instellingen 
bestonden toendertijd op verscheidene plaatsen 
in Duitsland en stonden "... onder leiding van 
med. doktoren, die tevens praktisch ervaren gym-
nasten zijn, een soort amphibie, dat in ons kik-
kerland nog veel te zeldzaam voorkomt". 

Terlouw's werk spitst zich toe op de polemiek 
gevoerd tussen gymnastiekonderwijzers en 
-leraars enerzijds en de geneesheren anderzijds, 
die zich beiden bevoegd achtten op het vlak van 
de heilgymnastiek. Deze dialectiek leidde uitein-
delijk tot een verzelfstandiging van het beroep 
van heilgymnast. Dit proces verliep volgens de 
auteur via de deelprocessen van differentiatie, 
instilutionalisering en legitimering. 

De Zweedse gymnasiarch Per Hendrik Ling 
(1776-1839) met zijn in,1813 opgerichte Centraal 
Gymnastiek Instituut van Stockholm wordt alge-
meen als de vader erkend van de medische gym
nastiek. Naast de medische gymnastiek onder-
scheidde Ling tevens de pedagogische, de militaire 
en de esthetische gymnastiek. Al bij al heeft zowel 
de medische als de gymnastiek-wereld in Neder
land zich nochtans steeds sterk geinspireerd op en 
gespiegeld aan de ontwikkeUngen in Duitsland. 
Dit valt vooral op door een vergelijking met Bel-
gie, waar de Franse invloeden domineerden en 
waar de medische Zweedse gymnastiek een groter 
impact kreeg op de medische en onderwijsmid-
dens dan dit in Nederland ooit het geval was. De 
eerste helft van de 19de eeuw, die door de auteur 
als de periode van de beroepsdifferentiatie wordt 
geduid kenmerkte zich door allerlei akties ten be-
vordering van de lichamelijke opvoeding. Vooral 
de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, beijverde zich om de lichamelijke op-
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voeding doen ingang te vinden in het onderwijs. 
Mede door de actieve aanwezigheid van de Duitse 
Turnleraar Carl Euler (vanaf 1848 tot 1860) in 
Nederland en door het pleidooi van de medici-
hygienisten werd in de Wet op het Lager On
derwijs van 1857 de gymnastiek als facultatief 
vak ingevoerd. Nogmaals valt hierbij het verschil 
in aanpak op met Belgie. Niettegenstaande de 
gymnastiek reeds vijf jaar eerder nl. sinds 1852 
als verplicht was ingevoerd in het Belgisch lager 
onderwijs, kwam daar niets van terecht bij ge-
brek aan opgeleide leerkrachten en gymnastiek-
accommodaties. In Nederland werd daarentegen 
reeds vanaf 1857 een akte L.O.-gymnastiek 
voorzien, waardoor de onderwijzers hiervoor een 
bijzondere bevoegdheid konden verkrijgen. 

De Wet houdende regeling van het Mid-
delbaar Onderwijs van 1863 maakte gymnastiek 
verplicht en voorzag ook in een akte m.o. voor 
gymnastiek waardoor, na de gymnastiekonder-
wijzer, nu ook de gymnastiekleraar zijn intrede 
deed. Vooral vanuit deze beide categorieen van 
gymnastiek-gediplomeerden zou in de tweede 
helft van de 19de eeuw zich een proces van in-
stitutionalisering en legitimering van de heilgym
nastiek voltrekken. Ten gevolge van de zoge-
naamde geneeskundige wetten van de liberale 
Eerste Minister Thorbecke (1865) verloren de 
sociaal-bewogen hygienisten veel van hun 
invloed. In de jaren zeventig tekende zich gelei
delijk aan een polarisatie af tussen gymnastiek
onderwijzers enerzijds, die vaak een heilgym-
nastische praktijk uitoefenden als hoofd- of 
bijverdienste, en de medici anderzijds, die vanuit 
theoretische gronden dit domein claimden. De 
enige ware 'amfibie' was de in die tijd interna-
tionaal succesrijke geneesheer-masseur J.G. 
Mezger (1838-1909), een vroegere gymnastiekon-
derwijzer die in 1868 tot doctor in de ge
neeskunde promoveerde. Niet alleen op het vlak 
van de massage maar ook op dat van de or
thopedic ontstond een toenemende concurrentie 
tussen de heilgymnastische autodidacten en de 
geneesheren. In feite kwam de situatie crop neer 
dat de geneesheren zich niet 'daadwerkelijk' met 
de heilgymnastiek inlieten, maar er wel de 
controle van opeisten. Deze controverse vond een 
oplossing door de oprichting van het Ge
nootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek 
in Nederland op 1 September 1889 op initiatief 
van de 'serieuze' heilgymnasten J.H. Reijs en E. 
Minkman, beide gymnastiekleraar van opleiding. 
Zij bepleitten een wetenschappelijke vorming van 
de heilgymnast, gepaard met de nodige prak-
tische ervaring. Minkman schetste dit be-
roepsprofiel als volgt : "De ware heilgymnast zij 

een minnaar der wetenschap, een eerlijke, 
oprecht en onderzoekend practicus : zijne 
practijk zij de proef en de controle zijner 
theorie". 

Het feit dat de leden van het Genootschap 
een bepaling opnamen dat zij geen patienten 
zouden behandelen zonder vooriichting en advies 
van een medicus, zorgde voor enige pacificatie 
met de medische wereld. Dat hiermee echter de 
belangenstrijd niet geluwd was, blijkt uit de 
reactie van de Amsterdamse hoogleraar 
heelkunde J.A. Korteweg op een publikatie uit 
1890 van J.G. Milo Jr, de 'nestor van de heilgym
nastiek in Nederland' : "Zoolang de Heilgym
nasten de rechten van de geneesheer erkennen, 
heeft deze zich immers niet te beklagen en van 
hunne vereeniging geen ondermijning van gezag 
te vreezen... De geneesheer mag dus slechts een 
beginsel voorstaan : hij zelf in alles de verant-
woordelijke persoon, en diis de Heilgymnast 
niets dan een handlanger, in alles aan den ge
neesheer ondergeschikt. Natuurlijk is hiermede 
onderling overleg niet uitgesloten. Of zal de ar
chitect de kennis van smid of timmerman ver-
smaden ?" 

Zo te zien is deze problematiek nog altijd 
even actueel en wordt het uitkijken naar een 
vervolg van de beroepsgeschiedenis van de fysio-
therapie in Nederland na 1890. 

Het feit dat Terlouw zelf een opleiding als 
fysiotherapeut heeft genoten is een duidelijk 
pluspunt ; hij spreekt met kennis van zaken over 
het bestudeerde vakgebied. Zijn zorgvuldig ge-
documenteerd verhaal is echter hoegenaamd 
geen sinecure, zelfs niet voor een sterk geinte-
resseerde lezer. Het is een lang en eerder saai 
verhaal van personen en feiten, dat zich vaak 
overlapt, met weinig duiding en leidraad niette
genstaande de auteur een beroepssociologisch 
model hanteert ("professionalisering") om het 
gebeuren te analyseren. Ook de samenvatting in 
het Nederlands (pp. 341-351) en in het Duits (pp. 
353-364) is te veel samenvatting en te weinig 
duiding om dit verhaal tot een passionnante ge
schiedenis te maken, hetgeen het in feite was. 
Tilrijke portretten van prominente figuren uit de 
geschiedenis van de heilgymnastiek verlevendigen 
deze publikatie en verdienen lof aan het adres 
van de auteur De historisch gegroeide orien-
tering van de Nederlandse gymnastiek, ook van 
de heilgymnastiek, naar de grote Oosterbuur 
Duitsland, uit zich ook in de geraadpleegde li-
teratuur. Qua bronnen zijn er enkele hiaten in 
dit werk, die door een Zuiderse inbreng hadden 
kunnen voorkomen worden. Zo ontbreekt b.v. 
het werk van J. Verleysen : Histoire du massage 
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et de la gymnastique medicale (1956) en van 
G. Vigarello : Le corps redresse (1978) in de bi-
bliografie. Anderzijds is het curieus dat Terlouw 
naar Ling's werken verwijst via de Duitse ver-
talingen door Massmann (1830 en 1836) en geen 
gewag maakt van de Nederlandse vertaling door 
de Belg Oscar Delaive (1925). Deze stilistische 
en inhoudelijke tekortkomingen beletten 
nochtans niet dat deze bijdrage een mijlpaal mag 
genoemd worden in de historiografie van het 
beroep van fysiotherapeut in Nederland. Ho-
pelijk wordt dit proefschrift een voorbeeld en in-
spiratiebron voor andere vorsers om het profes-
sionaliseringsproces van de 'heilgymnastiek' ook 
elders even grondig historisch door te lichten. 

Roland Renson 

AANKONDIGING 

Een school spierinkjes. Kleine opstellen over 
Middelnederlandse artes-literatuur, uitgegeven 
door W.P. Gerritsen, Annelies van Gijsen en 
Orlanda S.H. Lie. (Middeleeuwse Studies en 
Bronnen XXVI.) Hilversum, Verloren, 1991. 
Prijs : fl. 32,50. 

Aanleiding tot dit boek was de publicatie van het 
Repertorium van de Middelnederlandse artes-
literatuur, R. Jansen-Sieben, Utrecht, 1989. De 
Inleiding zet uiteen waarom : "Kort na de ver-
schijning van het boek hebben enkele neer-
landici, verbonden aan de vakgroep Nederlands 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht, het plan 
opgevat om een bundel kleine artikelen samen 
te stellen die de gevarieerde gebruiksmoge-
lijkheden van het Repertorium zouden kunnen 
illustreren. [...] Voorwaarden was dat elk opsel 
zijn aanleiding moest vinden in een of meer in 
het Repertorium vermelde teksten ; [...] opstellen 
die te zamen de veelsoortigheid van de artes-
literatuur en de methodische pluriformiteit van 
het artes-onderzoek illustreren." 

De inhoud is dan ook bijzonder rijk en wis-
selend. Zowat alle artes-gebieden komen aan 
bod. De enige manier om deze bundel en de 
auteurs geen onrecht aan te doen, en de be-
langstellende lezer een overzicht te bieden van 
wat hier zoal allemaal ter sprake komt, is de in-
houdsopgave te citeren : W. van Anrooij, De 
reizende arts Peter van Miinster ; Guide de Baere, 
Ruusbroec und kein Ende ; Bart Besamusca, 

Kwade dagen in de Middelnederlandse ridder-
romans ? ; W.L. Braekman, Prolegomena bij 
een compendium van verboden kunsten ; Frank 
Brandsma, Van venine af te done ; Josephie 
Brefeld, Wijs op reis ; H.J.T.M. Brok, Den Her
barius in Dyetsche ; A.M.J, van Buuren, Twee 
lofdichten op de wijn ; Gert de Ceukelaire, Over 
pseudo-kannibalisme en zondebesef ; Elly 
Cockx-Indestege, Bedenkingen bij de lectuur van 
'het' Repertorium ; Willem F. Daems, De 'Ge-
neesmiddelenlijst' in hs. F VII 12, f. 210v der 
UB Bazel ; Hans van Dijk, Reizigers naar het 
Heilige Land en het middelpunt van de wereld ; 
A.M. Duinhoven, Van koggen en galeien : over 
middeleeuwse scheepstypen ; P.J.A. Franssen, 
De drukpers in dienst van de politick : Karel V 
als eindkeizer ; D. Geirnaert en N. Geirnaert, 
Wanneer die cuere in wonden wert : signalering 
van een onbekend artes-frament ; W.W. P. Ger
ritsen, Waar is 'Die beestearis' ? ; Gisela 
Gerritsen-Geywitz, Drie recepten in het Re-
kenboek van Floris Tzwynner ; Annelies van 
Gijsen, Een verknipt rijmpje en de optiek van 
de verstrooide blik ; J.P. Gumbert, Annekin zal 
sterven ; C. Gysel, De Antwerpse uitgaven van 
Den herbarius in Dyetsche en Tfundament der 
medicinen (1540) ; Renee Harp, Een reisfolder 
over genezend water ? ; Dini Hogenelst, De re-
ceptie van berijmde artes-literatuur ; E. 
Huizinga, Parallelteksten in een astrologisch-
medisch compendium ; Jef Janssens, Fictioneel 
of referentieel ? ; Gundolf Keil, Habent suos 
locos libelli ; Gundolf Keil, Habent sua nomina 
libelli ; Marjolein Kool, Op zoek naar de bron 
van een bijzonder arithmeticatraktaat ; Annie 
Th. Lantink-Ferguson, Horologium viataorum 
of chilindrum ; Orlanda S.H. Lie, Van enen 
cruut ende hiet selve ; Robrecht Lievens, Een 
bliksemschicht uit het geheelal; Th. Mertens, 
Niet-literaire literatuur ; Nine Miedema, 
'Geestelicke rijckdom' : over pelgrimsreizen en 
aflaten in de Middeleeuwen ; Traude-Marie 
Nischik -I-, Zur definitorischen Bestimmung der 
'Fachliteratuur' ; Pieter F.J. Obbema, Kalenders 
geven meer dan heiligendagen alleen ; F.P. van 
Oostrom, Maerlant en de artes ; L. Peeters, De 
ortes en de saeculares literae in het middeleeuws 
canoniek recht ; W.J.J. Pijnenburg, Wie wil 
werken uut desen boke ... ; Herman Pleij, De 
oudste schaapherderskalender (1511) terugge-
vonden ; J. Reynaert, Het 'episch fragment' in 
hs. Gent, Universiteitsbibliotheek 697 ; Tknneke 
Schoonhein en Karina van Dalen-Oskam, Golda, 
sigilata, solis en wrsmes ; Robert Stein, Waarom 
verbleef Johanna van Beauffremont in 1407-1408 
in Fallals ? ; Clara Strijbosch, Verzonnen wer-
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kelijkheid : de Brandaan als artes-tekst ; L.J. 
Vandewiele, Over de Vijf taeffels en de Antido-
tarius in de Mnl. Circa /nj?anj-manuscripten ; 
S. de Vriendt, Doven in de Middeleeuwen : drie 
vragen aan medievisten; J. Vromans, Het 
Cesprachbiichlein, ed. Hoffmann von Fal-
lersleben ; Paul Wackers, In 's hemels naam : he-
melbenamingen in het Middelnederlands ; J.P. 

Westgeest, Maerlant bij de dokter ; het dich-
terlijk gewaad gaat uit ; J.H. Winkelman, Lucas 
van Leyden en de artes-literatuur ; Johanna 
Maria van Winter, Project voor een Interna
tionale database van culinaire recepten. 

Men ziet het : voor iedere 'soort' weten
schapshistoricus is er wat bij I 

BERICHTEN 

• Bestuur 
Op de najaarsvergadering 1991 van Zuid-GeWiNa werden de mandaten van de bestuursleden P. 
Bockstaele en C. Gysel vacant gesteld. Zij waren niet meer verkiesbaar. In hun plaats werden verkozen 
Prof. dr. K. Van Camp en dhr. A. Jans. Het bestuur duidde vervolgens Prof. dr. R. Jansen-Sieben 
aan als nieuwe voorzitter van het genootschap. Ria Jansen-Sieben is hoogleraar aan de Vrije Univer
siteit Brussel en aan de Universite Libre de Bruxelles. Haar onderzoek betreft de middelnederlandse 
letterkunde, in het bijzonder met betrekking op de zgn. 'artes'-teksten. In 1989 publiceerde zij een 
Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur (Utrecht, H&S). 

• Op maandag 25 mei 1992 promoveerde Nicole Halsberghe tot doctor in de Letteren en Wijsbe-
geerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven op een proefschrift over "De Ling-tai Yi-xiang zhi 
(1674) van Ferdinand Verbiest. Vertaling, annotatie en commentaar van het theoretische en illustratieve 
gedeelte." Promoter was prof. dr. U. Libbrecht. 

• Op vrijdag 16 oktober 1992 vindt in Brussel de eerste "Dag van de Jonge Onderzoeker" plaats. 
Deze dag is een initiatief van het Nationaal Comite voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de 
Wetenschappen. Jonge vorsers in deze disciphnes kunnen op deze dag hun onderzoeksprojecten voor-
stellen aan hun collega's. Het is de bedoeling dat jaarlijks een Dag van de Jonge Onderzoekers wordt 
georganiseerd. Inlichtingen bij Prof. R. Halleux, Institul d'histoire des sciences et des techniques, 
avenue des Tilleuls 15, 4000 Liege. 

• In de Galerij van het Gemeentekrediet (Passage 44, Kruidtuinlaan te Brussel) loopt tot 28 juni 
een tentoonstelling Onder het mes — Au fil du scalpel over de geschiedenis van de chirurgie. Er 
wordt een geschiedkundig overzicht gegeven van de heelkunde van de Oudheid tot nu. Een tweede 
luik toont talloze inslrumenten uit de verschillende deelgebieden van de heelkunde. De tentoonstelling 
is elke dag te bezoeken van 11 tot 18 uur behalve op zon- en feestdagen. De catalogus kost 500 frank. 

• Tot 14 juni vindt in de Galerij van de ASLK, Kreupelenstraat 12 te Brussel een tentoonstelling 
plaats onder de titel Specerijkelijk. De Specerijenroutes. In het eerste deel wordt het belang van 
de specerijen in onze maatschappij geschetst. Het tweede deel behandelt de specerijenroutes. De 
tentoonstelling is elke dag te bezoeken van 10 tot 18 uur. De bijzonder fraaie catalogus kost 850 
frank. Tegelijkertijd loopt in de Nationale Plantentuin te Meise een tentoonstelling over Specerij-
planten, elke dag te bezoeken van 13 tot 17 uur (behalve op vrijdag en op feestdagen). 


