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Lijst met Aanpassingen voor de 2de druk van De Vergeten Wetenschappen 
 

 
p.14, eind van het hoofdstuk: voeg volgende paragraaf toe:  
 
Bij de 2de druk 
 
Mijn oproep aan de lezer is niet zonder gevolg gebleven. Ik ben verguld met de vele inspirerende vragen, 
commentaren en suggesties die ik heb ontvangen en ben dankbaar voor de buitengewoon positieve 
reacties. In het bijzonder bedank ik hen wier suggesties hebben geleid tot verbeteringen of aanvullingen 
op mijn boek: Ruud Abma, Albert Blankert, Anne Blankert, Leen Dorsman, Els Elffers, Christoph 
Harbsmeier, Theo Janssen, Paul Lasès, Michiel Leezenberg, Fenrong Liu, Hajo G. Meyer, Wijnand 
Mijnhardt, Jan Noordegraaf, Paul van Soomeren, Siep Stuurman, Gerlof Verwey en Joost van Zoest. De 
meermalen gestelde vraag over de rationale achter Holbeins schilderij op het voorplat heb ik beantwoord 
op het weblog van het boek: devergetenwetenschappen.blogspot.com.  

Mijn oproep aan de lezer blijft onverminderd van kracht. 
 

p. 18, r.19: voeg noot toe achter “pakken.”: Ook Hans Joachim Störig behandelt in zijn Kleine 
Weltgeschichte der Wissenschaft (W. Kohlhammer Verlag Stuttgart, 1954) slechts twee alfadisciplines: de 
geschiedschrijving en de taalkunde. Störig laat de retorica, logica, poëtica, musicologie, 
theaterwetenschap, literatuurwetenschap en kunstgeschiedenis buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor 
Georges Gusdorfs dertiendelige Les Sciences humaines et la pensée occidentale (Payot Paris, 1967), 
waarin als geesteswetenschappen alleen de filologie en de geschiedschrijving worden behandeld. 
 
p. 81, r. 1/2: De Griekse … ontstaan.  De Griekse en de Indiase logica zijn vóór het hellenisme en 
onafhankelijk van elkaar ontstaan. 
 
p. 107, r. 8 van onderen: Theo  Kees 
 
p. 192, r. 2 van onderen: (Cusanus was  (volgens de overlevering was Cusanus 
 
p. 200, r.19: Erasmus,  Erasmus 
 
p. 265, r.12: afgebeeldene  afgebeelde  
 
p. 294, r.12 van onderen: grote vlucht  hoge vlucht 
 
p. 326, r. 21: maar niet nadat  maar niet dan nadat 
 
p. 331, r.4: ter berde  te berde 
 
p. 333, r. 18: grote vlucht  hoge vlucht 
 
p. 334, r.4 van onderen: Yorubavolk dat  Yorubavolk, dat 
 
p. 338, r.17 van onderen: hebben zich er stuk op gebeten  hebben hun tanden erop stukgebeten 
 
p. 343, r.7 van onderen: maar niet nadat  maar niet dan nadat 
 
p. 350, r. 11: verscheen in 1822 Grimms  verscheen in 1822 de tweede editie van Grimms 
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r.18: geschreven als th.  geschreven als th, en de x staat voor de Nederlandse ch-klank. 
 
p. 352, r. 20/22: Von Humboldt … aan anderen over.  Von Humboldt was zowel een groot inspirator 
als een belangrijk taalkundige; zijn werk overstijgt de eigentijdse historisch-vergelijkende taalkunde 
verre.  
 
p. 356, r. 14/15: de historisch-vergelijkende  de eerdere historisch-vergelijkende 
 
p. 364, r.18/19: niet te overdrijven  te overdrijven 
 
p. 408, r.19/18 van onderen: voorvoelende  radende 
 
p. 408, van r. 14 tot r. 9 van onderen: 
De hermeneutische methode … de hermeneutiek van de 20e eeuw  
De 19e-eeuwse hermeneutische methode heeft prachtige interpretaties opgeleverd maar bevat een sterk 
subjectieve component: het raden naar de bedoeling van de auteur. De 20e-eeuwse hermeneutiek stelt 
daarentegen de notie van Vorverständnis centraal: het ‘voorgevoelen’ ofwel het geheel van vooroordelen, 
voorbegrippen en voormeningen die historisch zijn bepaald en waarmee iedere interpretatie begint.486 
 
p. 433, r.11: voeg noot toe meteen na “slechte”: Naast het blootleggen van genetische verwantschappen 
tussen volkeren, heeft het 19e-eeuwse Indo-Europese onderzoek ook geleid tot een enorme vergissing 
door onderzoekers als Max Müller en Christian Lassen. Zij kwamen tot een foute en noodlottige 
conclusie dat er een Arisch ras zou bestaan en dat de oneindig genetisch vermengde joden tot het 
Semitische ras zouden behoren. Deze wetenschappelijke onzin werd door de nationaal-socialisten 
gebruikt om de Holocaust te “onderbouwen” en te “rechtvaardigen”.  
 
p. 453, noot 130, en p. 519: Theo  Kees 
noot 132: Theo  Kees 
 
Zakenregister” 
Voeg toe op. 501:  Vorverständnis   408 
 
Namenregister 
Voeg toe: 
Abma, Ruud  14      Noordegraaf, Jan 14 
Blankert, Albert  14          Soomere, Paul van 14 
Blankert, Anne  14      Störig, Hans Joachim  18 
Elffers, Els  14       Verwey, Gerlof  14 
Fenrong, Liu 14       Zoest, Joost van  14 
Gusdorf, Georges 18 
Harbsmeier, Christoph 14 
Janssen, Theo  14 
Lasès, Paul  14 
Lassen, Christian  433 
Leezenberg, Michiel  14  
Meyer, Hajo G.  14 
Mijnhardt, Wijnand 14  
Müller, Max  433 


