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Voorwoord

Het onderwerp voor dit proefschrift was een voor de hand liggende keuze. Aangezien 
Veenhuizen in de gemeente, waar ik woon, ligt, was de belangstelling voor de Maat-
schappij van Weldadigheid al gewekt, terwijl ik als echtgenote van een apotheekhou-
dende huisarts enigszins vertrouwd was met de medische professie.

De aanleiding om me op het pad van de medische geschiedenis te begeven, da-
teert van ruim twintig jaar geleden. Het betrof een verzoek van mijn promotor Prof. 
Dr. M. J. van Lieburg om de negentiende eeuwse geneeskunstbeoefenaren in Drenthe 
in kaart te brengen. Om meer met deze materie vertrouwd te raken, nam ik deel aan 
een tweetal bijeenkomsten in Amsterdam. Op het Meertensinstituut kwamen hierbij 
onder leiding van Prof. Dr. M. Gijswijt – Hofstra vooral de irreguliere geneeswijzen 
ter sprake. Bij de door professor Van Lieburg aan de VU georganiseerde bijeenkomsten 
werd ingegaan op verschillende medisch-historische vraagstukken.

In Drenthe bleek er een ruime keuze aan onderwerpen te zijn, omdat er op enkele 
publicaties van Dr. R. D. Mulder na, nog weinig onderzoek op dit gebied was gedaan. 
Enkele artikelen en een paar bijdragen aan diverse historische uitgaven waren hiervan 
het gevolg, totdat ik op instigatie en onder begeleiding van professor Van Lieburg aan 
dit omvangrijke en meer diepgaande onderzoek ben begonnen.

Het werkstuk kon totstandkomen dankzij de steun van meerdere personen. Dit 
geldt in het bijzonder voor de hulp en bijdragen van Dr. P. G. Tassenaar. Ook heb 
ik veel hulpvaardigheid ondervonden van de medewerkers van het Drents Archief, 
de bibliotheek van het voormalige gevangenismuseum in Veenhuizen, de Openbare 
Bibliotheek in Norg , van de heer H. Betten als bibliothecaris van het Instituut Guyot 
in Haren en de heer J. J. Mensink van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid in 
Frederiksoord.

Voor het maken van de benodigde foto’s werd ik in het Museum Griffioen in Delft 
gastvrij ontvangen en bijgestaan. 

De heren Ing. H. Berg, G. de Wilde en mevrouw Dr. E. Engelkes dank ik voor de 
aanvullende informatie en mevrouw Dr. A. I. Bierman voor het oplossen van enkele 
farmacologische problemen. Voorts gaat mijn dank uit naar mevrouw M. Korsten- 
Ellenbroek voor de Engelse vertaling van de samenvatting en naar de heer W. Zwiers, 
die van de geleverde tekst een acceptabel geheel wist te maken.

Tenslotte wil ik vooral ook mijn echtgenoot Waalko Jan bedanken voor zijn steun 
en voor het geduld, dat hij bij alle computerperikelen wist op te brengen. 

Ik draag dit proefschrift op aan mijn moeder, die me in 1958 aanspoorde om de 
nieuwe universitaire MO-opleiding geschiedenis te gaan volgen. Helaas heeft ze deze 
uiteindelijke bekroning van de studie niet meer mogen meemaken.
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