Uitnodiging boekpresentatie

Keizer Frederik II
Een moderne wetenschapper uit de Middeleeuwen
Ben J.P. Crul

Maandag 11 september 2017
Nicolaaskapel, Valkhof te Nijmegen
16.00 uur
U bent van harte welkom vanaf 15.30 uur

Over het boek
Rooms Keizer Frederik II van Hohenstaufen (1194-1250) was kleinzoon van Frederik
Barbarossa en zoon van de in Nijmegen op het Valkhof geboren Hendrik VI. Zijn
moeder was de laatste Normandische prinses op Sicilië. Aan het einde van een
tumultueus leven dat verbazing en verbijstering opriep schreef hij het Valkenboek, “De
Arte Venandi cum Avibus”. In dit omvangrijke ornithologische handboek hanteerde hij
een seculier empirisch wetenschappelijk denkkader. Het noemen van de naam ‘God’,
liet Frederik daarom in zijn werk achterwege. Dit in tegenstelling tot andere

Programma
16.00
Huub Kurstjens,
De Hohenstaufen en
Nijmegen.

middeleeuwse biowetenschappers bij wie empirie en theologisch dogma vaak een niet

16.25

te ontwarren kluwen vormden. Evenals een aantal eeuwen later het geval was bij

Ben J.P. Crul,

Leonardo da Vinci, Vesalius en Harvey, koos hij de vorm als uitgangspunt om daaruit de

Keizer Frederik II

functie af te leiden. Deze benadering is nog steeds de basis van hedendaagse

wetenschapper.

biowetenschappen. Het werk van Frederik, die voor veel van zijn tijdgenoten als een
ketterse hedonist gold, werd in de eeuwen na zijn dood vrijwel volkomen genegeerd.
Dezer dagen wordt steeds meer ingezien dat Frederik, als enige biowetenschapper in de
middeleeuwen, brak met het paradigma van zijn tijd en een wetenschappelijk model
hanteerde dat nog steeds valide is.

Baanbrekend maar
miskend.
16.50
Aanbieding eerste

Over de Nicolaaskapel

exemplaar boek

De achthoekige, zestienkantige Nicolaaskapel dateert uit de eerste helft van de elfde

de heer drs. H.M.F.

eeuw en het is het oudste nog in gebruik zijnde bouwwerk van Nijmegen.

Bruls, burgemeester

De capaciteit van de Nicolaaskapel is beperkt. Indien u graag aanwezig wilt zijn, raden

van Nijmegen.

Keizer Frederik II. aan

wij u aan, per omgaande een email te zenden naar info@omniboek.nl met de
vermelding ‘Boekpresentatie Keizer Frederik II’. Wij sturen u een bevestiging van

17.00

ontvangst. Begin september kunt de routebeschrijving en een herinnering verwachten.

Afsluitende borrel

Over de sprekers
Huub Kurstjens is historicus en auteur van meerdere

Ben J.P. Crul is emeritus hoogleraar anesthesiologie/

artikelen over Frederik II en het boek De Hohenstaufen en

pijnbestrijding aan de Radboud Universiteit. In zijn

Nijmegen.

emeritaat heeft hij zich toegelegd op de studie over de rol
van Frederik II als biowetenschapper in de middeleeuwen.

