
Para-historisch kommcntaar op een berucht 

farmakologisch traktaat: de Macer Floridus 

Het geschrift waarvan spraak in bovenstaande titel is een verhan-
deling uit de allerlaatste jaren van de elfde eeuw. 

Ze moet v66r 1112 verschenen zijn, want ze wordt in dat jaar 
aangestipt door een zekere Sigibert van Gembloux als een « geschrift 
in verzen over geneeskrachtige planten ». Zelfs v66r 1101 moet ze 
bekend geweest zijn, daar het berucht Regimen Sanitatis Salernita-
num dat van dat jaar dagtekent, verzen bevat die er uit overgenomen 
werden. En vermits het vaststaat dat Constantinus Africanus, de 
voornaamste medische auteur uit Salerno, tussen 1067 en 1106 werk-
zaam is geweest en als bron door de schrijver van het gedicht benut 
wordt, kan het niet anders of bedoeld geschrift moet uit de laatste 
vijfentwintig jaar voor 1100 stammen. De vergelijkende glossen en 
de tekstkritiek hebben het allemaal voor goed uitgemaakt. zodat dien-
aangaande geen twijfel meer kan bestaan. Er is, van wage duitse on-
derzoekers vooral, een zeer nauwkeurige en ontzaglijke somme werks 
besteed geweest aan het opmaken van wat men voor de stamboom 
van het geschrift kan aanzien. 

De auteur en de naam van de verhandeling zijn eveneens het voor-
werp van betwisting geweest. Ook die mogen als opgeklaard be-
schouwd worden, zodat thans eensgczindheid omtrent beide heerst. 
Onkritische schrijvers uit de zestiende eeuw hadden volgehouden dat 
het geschrift door een tijdgenoot en vriend van de dichter Ovidius 
(die stierf in 17 na Chr.) werd opgesteld, zulks op grond van een 
paar verzen waarbij deze laatste, Aemilius Macer uit Verona als de 
auteur van een boek over vogels, slangen en geneeskrachtige planten 
vermeldt. En vermits geen werk van die Macer thans bekend is, had 
men er niets beters op gevonden dan hem het vaderschap toe te schrij-
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ven van een zeer verspreid botanisch-farmakologisch geschrift no-
pens wiens auteur men volkomen in het duister tastte. 

Het was een zekere Johannes Atrocianus, een arts van wic men 
niet veel meer afweet dan de naam, die te Basel in 1527 het kwes-
tieuze gewrocht uitgaf, en in het woord vooraf die mening opperde, 
zodat hij voor de verkeerde zienswijze moet verantwoordelijk gesteld 
worden. De vergissing werd geleidelijk maar moeizaam in de negcn-
tiende eeuw rechtgezet; sinds 1908-09 is zijn opvatting volkomen ver-
laten en thans gelooft niemand meer dat Aemilius Macer, die te Rome 
omstreeks het begin van onze jaartelling leefde. de hand heeft gehad 
in de redaktie van De Herbarum Virtutibus dat eeuwen lang aan hem 
werd toegeschreven. 

Hoe taai een naam is, kan men leren uit de vaststelling dat het werk 
onder de naam van Macer nog algemeen bekend staat. De traditie 
heeft hem het adjektief floridus (de bloemenrijke, bloemendragcnde, 
bloeiende, frisse) toegevoegd, wellicht om te beduiden dat Macer met 
zijn gewrocht vooraan blijft staan in de rangen van de geleerden : de 
immer bloeiende Macer. W a a r en wanneer Macer Floridus met die 
naam voor 't eerst is opgedoken, kan niet precies meer achterhaald 
worden; men vermoedt dat het al zeer vroeg, omstreeks 1130 moet 
geweest zijn. Feit is dat alle handboeken van de medische geschie-
denis over Macer Floridus blijven spreken, ofschoon de auteur thans 
met naam bekend is en niets met de betwiste Macer uit de eerste eeuw 
heeft te maken. Ook George Sarton maakt nog gewag van Macer 
Floridus als de schrijver van De Herbarum Virtutibus. Wanneer men 
het boek zelf op het oog heeft wordt het met Macer vereenzelvigd, 
evengoed als het andersom ook aldus geschiedt. 

In de medische geschriften van de renaissance betekent Macer een 
verzameling of een keus uit de werken der farmakologische literatuur 
van oudheid en middeleeuwen. Daarbij speelt de persoonlijkheid van 
de schrijver geen rol meer ; men is vergeten dat tussen de voorge-
wende en de ware auteur meer dan duizend jaar liggen, en dat Johan
nes Atrocianus met een onbegrijpelijke argeloosheid vergat acht te 
slaan op de onoverzienlijke reeks anakronismen die hij met zijn be-
weringen heeft opgezet. Spreekt men thans ook niet van een neder-
landse Larousse zgnder te letten op de innerlijke tegenspraak der 
gebruikte woorden ? 
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W i e is de auteur van De Herbarum Virtutibus ? Het is een uit-
gemaakte zaak dat hij een zekere Odo was, naar zijn geboorteplaats, 
Meung aan de Loire bij Orleans, Odo van Meung (Magdunensis) 
genoemd. Men heeft hem voor een geestelijke, een cistercienzer, ge-
houden ; het is integendeel vrij zeker dat hij een leek was, een leerling 
van de filozofische en medisch-biologische school van Tours of Fleury 
die reeds voor de tiende en elfde eeuwen, zoals overigens de gelijk-
aardige school van Chartres, een belangrijke rol heeft gespeeld in het 
geestesleven van het Frankrijk bezuiden de Seine. 

Dat Odo van Meung de schrijver van De Herbarum Virtutibus is, 
kwam aan het licht uit sommige manuskripten, o.m. van Dresden 
(13e eeuw), Douai (13e eeuw) en Rievaux ( H e eeuw) die gewoon-
weg noteren « Odonis Magdunensis opusculum de naturis herbarum » 
of nog pregnanter « de viribus herbarum auctore Odone dicto Macro 
Florido ». Odo werd dus met Macer Floridus geidentificeerd. Heeft 
de auteur een schuilnaam gezocht en gevonden in Macer om hem met 
een didaktisch gedicht na te volgen of zich zijn popuiariteit te nutte 
te maken, en heeft hijzelf die naam aan zijn verhandeling gegeven ? 

Heel wat uitdrukkingen en woorden in de tekst wijzen op de west-
frankische zelfs romaanse aard van de schrijver. Z o spreekt hij (v. 
2211-12) over een nardussoort die « celtica spica » heet en die « Cel-
tarum tantum quae nascitur in regione » of elders over dezelfde nar
dussoort « quam profert Gallia » (v. 61) en over « gallica nardus » 
(v. 74) over een zekere huidziekte die « derte » d.i. dartre (v. 298) 
in het Frans heet. Hoe dan ook, zelfs voor de oppervlakkige lezer is 
het zonder meer duidelijk dat een Macer uit Ovidius' tijd geen steek 
houdt. Overigens citeert de auteur minstens een vijftiental schrijvers 
die na hem zouden geleefd hebben, o.m. een uit de negende eeuw 
onzer tijdrekening. 

De verhandeling staat thans als De Herbarum Virtutibus bekend, 
enkele oude teksten geven « de viribus herbarum » aan ; het verschil 
is zeer dun. Het is een vlag die zeer precies de lading dekt, want het 
gaat uitsluitend over het (genees)vermogen van de behandelde plan-
ten. 

De verspreiding, de bekendheid en derhalve de invloed van De 
Herbarum Virtutibus zijn tot in de zestiende eeuw zeer groot geweest, 
Het waren Leonard Fuchs en de nederlanders Dodoens, Lobelius en 
Clusius die met hun machtige geschriften van het cinquecento, Macer 
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volledig onttroond en naar de geschiedenis hebben verwezen. Zeer 
vaak werd het boek geekcerpeerd : men heeft uitgemaakt dat meer 
dan honderd van zijn heksameters in het Regimen Sanitatis. het lei-
dend boek van Salerno, werden opgenomen. Vincent van Beauvais, de 
wijdlopige encyklopedist uit de dertiende eeuw, heeft zowat de twee 
derden van het gedicht in zijn Speculum Naturale ingelast, zoals hij 
overigens met veel andere geschriften gedaan heeft. Paracelsus heeft 
aan Macer een uitvoerig kommentaar gewijd, wat zeker uitzonderhjk 
moet geacht worden daar deze vuurvreter aan andermans werk liefst 
niet veel aandacht besteedde. 

Voorts werd Macer vroeg vertaald. In het Deens reeds in 1244 ; 
meestal in het Duits, tal van handschriften getuigen daarvan in de 
biblioteken ; te Miinchen zijn er tien waaronder enige uit de twaalfde 
eeuw. W e zagen een Engelse vertaling waarvan het manuskript kort 
na het midden van de veertiende eeuw moet tot stand gekomen zijn. 
Er zijn er heel wat meer in het Engels. De Gentse universiteitsbiblio-
teek bezit een manuskript dat van rond 1450 dagtekent. 

Uit historische belangstelling voor dit eigenaardig opus, dat een 
inzicht geeft in de ideeensfeer van de artsen en de farmaceuten tijdens 
de hoge en late middeleeuwen, heeft het niet ontbroken aan kommen-
tatoren en bronnenspeurders, zodat men thans een vrij omvangrijke 
literatuur rondom De Herbarum Virtutibus verzameld vindt. 

Men heeft gemeend de Macer als een plantkundige verhandehng 
te kunnen kenmerken. Dat is ze onzes inziens niet. Zij bespreekt wel-
iswaar 77 planten waarvan de geneeskracht, of preciezer gezegd, de 
terapeutische bruikbaarheid aangegeven wordt, maar een beschrijving 
van de plant ontbreekt volkomen. De auteur had alleen de ziektege-
nezende eigenschappen van de plant op het oog. Een botanikus kan 
alleen pro memorie met De Herbarum Virtutibus rekening houden als 
van een memorandum over geneeskruiden, die toentertijde voor me-
disch gebruik in aanmerking kwamen en met dat doel gekweekt werden. 

Het geschrift is te beschouwen als een laattijdig uitvloeisel van 
Karel de Grote's kapitularien, die het kweken van geneeskruiden ver-
plicht maakten in de tuinen van de abdijen, domscholen en staatsdo-
meinen. Het werd alleen uit nuttigheidsoverwegingen opgesteld. W a t 
voornamelijk hiervoor pleit is zijn snelle opgang in het Regimen Sa-
lernitanum dat uitsluitend een medisch geschrift was, en zijn aanwen-
ding in het Antidotarium Nicolai. de farmakopee van Salerno. Dat De 
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Herbarum Virtutibus onmiddellijk doordrong tot Salerno en beslag 
kon leggen op de voornaamste medische school van Europa, bewijst 
zijn verreikende invloed ; het getuigt evenzeer van het hoog aanzien 
der meer noordwaarts gelegen scholen, van de kontakten tussen het 
Middellandse Zeebekken, het Europese binnenland en Groot-Brittan-
je. Het was dan ook niet helemaal verkeerd De Herbarum Virtutibus 
tot de literaire produktie van Salerno te rekenen, zoals de historikus 
van deze school, De Renzi, het doet; het is ten dele daar aan toe te 
schrijven dat het gedicht algemeen verspreid werd en dat heden ten 
dage zoveel manuskripten over Europa verspreid liggen als de ge-
schreven attesten van zijn popuiariteit. 

Het pseudo-herbarium dat De Herbarum Virtutibus is, behoorde 
tot de eerst gedrukte boeken : de oudste wiegedruk is die van 1477 te 
Napels, daarna werd het nog meer dan twintigmaal gedrukt. De 
medische bibliofiel Ludwig Choulant liet te Leipzig in 1832 nog een 
afdruk vervaardigen. W e hebben onder het oog een uitgaaf van 1527 
te Basel met de schohen van bovenvermelde Atrocianus, een andere 
van 1530 te Freiburg-Breisgau, een derde met houtsneden van 1559 
te Basel. In al die uitgaven wordt de Hortulus van Walahfried (Stra-
bus Gallus 809-849) een meer botanisch getinte verhandeling mede 
opgenomen. 

W e hebben het Gentse manuskript van De Herbarum Virtutibus 
van omstreeks 1450 (katalogusnummer Res 186) en de ons ter be-
schikking staande uitgaven met een vergelijkend oog ingekeken. Van 
een volkomen overeenstemming met de gedrukte eksemplaren is geen 
spraak, ver van daar. De varianten zijn legio, ze zijn evenwel niet 
belangrijk en betreffen meestal maar woorden, zo b.v. vanaf het eerste 
vers : « Herbarum quasdam dicturus nomine vires » leest men in het 
manuskript, terwijl het in drie gedrukte teksten luidt : « Herbarum 
varias dicturus carmine vires ». Hier en daar wordt een vers inge-
schoven, of valt er een weg. Naar het eind toe is de volgorde van de 
hoofdstukjes anders in de gedrukte eksemplaren dan in het handschrift. 
Dit laatste heeft o.m. het kapittel over de aloe achterwege gelaten. 

Het komt ons voor dat De Herbarum Virtutibus vanaf zijn ontstaan 
tot op het ogenblik dat de renaissance door haar wetenschappelijke 
ekspansie tot nieuwe geschriften het aanzijn gaf, met de andere me
dische geschriften van Salerno de materia medica volkomen heeft be-
heerst, dat is zowat van omstreeks het jaar 1100 tot het jaar 1550. 
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* 

De Herbarum Virtutibus werd gevoed met de plantenfarmakologie 
van al wat voorafgaat. Het heeft zijn enorme popuiariteit kunnen in 
stand houden, omdat het een brug sloeg tussen het voornaamste wat 
op dit bijzonder gebied was bekend. Het haalt zijn gegevens uit de 
oudheid ; van een arabische invloed is in het traktaat weinig of hele
maal niets te merken ; de Salernitaanse literatuur begint hiervan ook 
maar de sporen te vertonen omstreeks de tijd toen het traktaat ver-
scheen. De bloei van Salerno komt na Macer Floridus ; de farmaceu
ten van die school hebben er gretig aan ontleend ; de verhandeling is 
zelfstandig in het wcsten van Europa, niet in het zuiden tot stand ge
komen. 

De bronnen van de Macer zijn gemakkelijk op te sporen. De auteur 
zelf somt er 23 op, met boek en hoofdstuk, te beginnen met de halfgod 
Asklepios uit de legendarische oertijd tot en met Strabus Gallus uit 
de negende eeuw. Het is een eruditiestuk dat vrij systematisch de 
bekende geneeskrachtige planten heeft overschouwd en daarvan enkele 
tientallen voor eigen rekening neemt, omdat zij uit de praktijk best 
bekend waren. 

De hoofdbronnen zijn de Historia Naturalis van Plinius, uit de 
eerste eeuw, en Garglius Martialis uit de derde eeuw van onze jaar
telling, de eerste een fantastich encyklopedist van de vulgarizerende 
soort, de tweede de schrijver van een volksboekje over groententeelt. 

Ook Dioskoerides, de voornaamste farmakoloog van de oudheid, 
wordt als bron benut, de echte Dioskoerides in mindere maat dan een 
pseudo, b.v. Apuleius ; zo heeft men uitgemaakt dat niet de oorspron-
kelijke in 't Grieks geschreven Dioskoerides werd gebruikt, maar een 
Latijnse vertaling en alfabetische bewerking van diens materia medi
ca. Hele volzinnen werden door Macer op Plinius en Martialis ge-
plagieerd. Men heeft zich bezig gehouden met ze alle netjes op te 
tekenen en ten bewijze naast elkander te rangschikken. 

Van Oreibasios, een ongemeen vruchtbaar schrijver uit de vierde 
eeuw, werd ook ruim gebruik gemaakt. Constantinus Africanus, de 
grote Salernitaan, werd hier en daar benut, vooral voor de laatste 
kapittels over piper, pyrethrum, gingiber, costus, spica, thus, aloe die 
in verschillende handschriften ontbreken. Dat wekt het vermoeden op 
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dat deze kapittels later konden ingelast geweest zijn, wellicht door 
een andere dan Macer. 

Hippokrates en Galenos worden te berde gebracht om de genees-
kundige betekenis van de behandelde plant te staven, ook wel eens als 
bronnen. Het boek, zeiden we reeds, is een verhandeling over de te
rapeutische bruikbaarheid van de vermelde planten, 

Belangstelling voor geneeskundige zaken hing in de lucht en werd 
in de hand gewerkt door de geestelijke situatie van het ogenblik. Elk 
geleerde of halfgeleerde, de klerk evenzeer als de leek, meende een 
zienswijze te mogen laten gelden in de medische aangelegenheden ; 
in de kloosters en scholen was er minstens altijd een medisch inge-
stelde, botanie en farmakologie waren een, en wie ook maar kon schrij
ven, meende het aan zichzelf verplicht te zijn een geneeskundige ver
handeling te plegen, in dicht of in proza, of er een in de volkstaal te 
moeten overzetten. Heel de geneeskundige literatuur van het jaar dui
zend tot het jaar vijftienhonderd wijst in die richting. Bijeenlezen en 
bijeenschrijven, liefst zonder kritisch onderscheid, was de enige be-
zorgdheid. Aan het voortbrengen van kennis en aan eigen waarne-
ming werd niet gedacht, alleen maar aan traditionele kennis te boek 
stellen. De oudheid verschafte het gegarandeerd proviand : Hippokra
tes, Galenos en al de andere. Uit die overvloed een keus maken en 
onder een welluidende titel tot een geheel samenordenen, was het 
hoogste geestelijk bedrijf. 

* 

De Herbarum Virtutibus is een gedicht van 2269 volboed heksa
meters over 77 kapitteltjes verdeeld, die elk een plant behandelen. 
Met vers 2066 schijnt de auteur zijn traktaat voor afgesloten te heb
ben beschouwd, want hij begint met een soort vervolg in dezer voege ; 
na in dit gedicht enkele van de meest bekende planten te hebben be-
schreven, zal ik thans die soorten pogen te behandelen welke het 
medisch gebruik aan alien reeds heeft leren kennen. Heeft Odo, of 
een ander, dat supplement ingevoegd ? Persoonlijk geloven we dat hij 
ook die kapittels heeft geschreven, want verschillen in stijl en vers-
bouw zijn er niet; het komt uit dezelfde pen. 

De auteur valt met de deur in huis, hij begint zonder woord vooraf 
of zonder captatio benevolentiae, met de artemisia (alsem), die de 
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moeder van de geneeskrachtige planten genoemd wordt ; haar naam 
heeft ze gekregen omdat godin Artemis (Diana) haar kracht eerst 
ontdekte en voor allerlei vrouwenziekten heeft leren gebruiken. Op 
dezelfde manier wordt voor elke plant de etymologie in enkele woor
den verstrekt, met de Griekse en de Latijnse homologen. 

Dat Macer-Odo in verzen schreef over zo 'n weinig poetisch on-
derwerp als de plantenfarmakologie, doet hij waarschijnlijk in na-
volging van Vergilius die over de akkerbouw de Georgia dichtte, of 
van Lucretius die De Natura Rerum, of van Strabus die de Hortulus 
in verzen schreven. Hij houdt zelf voor in 't eerste vers « carmine » 
d. i. in dichtvorm zijn onderwerp te behandelen. De rasechte weten-
schapsbeoefenaars van de oudheid schreven in ongebonden stijl, dat 
Macer-Odo zich zonder schroom van de gebonden stijl bedient, was 
afgestemd op zijn tijd. 

Na de etymologie komt de kwaliteit van de plant aan de beurt, met 
de haar toekomende graad. Deze kwalifikatie vloeit voort uit de vi-
gerende opvattingen over de stof. Al het bestaande werd door de 
ouden voorgesteld als gevormd te zijn uit de vier fundamentele be-
standdelen : aarde. lucht, vuur, water. Elk element bezat twee van 
de vier tegengestelde kwaliteiten : warm, koud, vochtig, droog. De 
lucht was warm en vochtig, het vuur was warm en droog, de aarde 
was koud en droog. het water was koud en vochtig. Men weet dat 
Hippokrates en Galenos op de vier kwaliteitenleer hun nosologisch 
systeem hebben gegrondvest. Ook de planten werden warm of droog, 
enz. in verschillende graden gedacht, alles werd naar die vier gerang-
schikt, men sprak over fysika en fysiologie in termen van vieren. In 
zijn systematische uiteenzetting vergat Macer het evenmin : de peper 
was warm in de derde graad (v. 2072), de roos was droog en koud 
in de eerste graad (v. 786). De Herbarum Virtutibus was een boek 
om na te slaan en moest voor elk geval uitsluitsel geven. 

Hoe weinig Macer bedacht was op eigen waarneming, blijkt uit 
de immer weerkerende vermelding van : fertur, dicunt, scribunt ; men 
leest, men zegt, men schrijft, enz. Zijn sterkte is zijn informatie, hij 
verwijst onophoudend naar zijn bronnen. 

In het betoog volgen de recipe's zeer vlug op malkaar, meestal met 
de dozissen in drachmen, skrupels en greinen. De manier waarop het 
medikament best bereid wordt, komt meer dan eens ter spraak. Het 
zijn drankjes, zalven, klisteren, likkepotten, zetpillen, poeders, pleis-
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ters, berokingen, gorgeldranken, spoelvochten, pastillcn, niespoeiers ; 
het ogenblik waarop de medicijn moet ingenomen worden staat niet 
altijd maar toch vaak opgetekend. De uiteenzetting is tamelijk een-
tonig en volgt altoos hetzelfde ritme. De kadans van de heksameters 
doet saai aan bij gebrek aan afwisseling ; hoe dikwijls lezen we niet 
op het eind van het vers een « sic pellere morbum », of een « obstat 
quaerelis », of een « potata repellit », of een « curare tumorem », of 
een « fugare dolores » ? 

Enkele keren wordt het gebruik van de plant als amulet aanbe-
volen ; van de pastinak (v. 1278-1800) die testikelzwelling afkoelt, 
de wortel van de paratella (v. 2022) hangt men om de hals om de 
skrofulose te voorkomen, het afkooksel van de vervena (v. 1888) 
wordt bij een feestmaal over de vloer gesprenkeld om de vreugde on
der de gasten aan te vuren, enz. 

De Herbarum Virtutibus brengt de toenmalige patologie in beeld ; 
voor welke klachten ging men bij de geneesheer aankloppen en vroeg 
men de hulp van de artsenijkunde ? Men zocht remedies tegen de 
wormen, men had maag- en darmkoliek, men had een ikterische kleur, 
men vreesde vergiftiging, men had aambeien of aderspat, men had 
etterende wonden, men leed aan blaassteen, men hoestte, men was 
kort van adem, men droeg een kropgezwel, men had rode loop, spuwde 
bloed, de maandstonden bleven uit of waren te overvloedig, men 
kwelde van de bleekzucht, ging ten onder aan de tering, had vieze en 
pijnlijke zweren, spit of zwakke zenuwen, men kreeg regelmatig 
koorts, in de bulk zat een gezwel en op het hoofd een pijnlijke buil, 
men had kiespijn, een zere keel of een zwerende nagel, men was door 
een kwade hond gebeten, had oorsuizen en duizeling, men had lopende 
ogen, een harde milt, jeuk, waterzucht of bloedarmoede. Wi l men 
van een hinderlijke zwangerschap veriest zijn, een dreigende abortus 
bespoedigen of weerhouden, bij Macer Floridus vindt men voor alle 
kwalen die het volksoog of de patient zelf diagnosticeert een uitkomst 
met een medicinale plant : maak het medicijntje klaar, of laat het 
klaarmaken door een farmaceut, de geleerdheid van de ouden is een 
garantie voor de deugdelijke zekerheid van het recept ! De lichtge-
lovigheid en de rudimentaire kennis van de middeleeuwer waren tegen 
die imponerende tweeduizend tweehonderd negenenzestig verzen niet 
bestand, en Macer Floridus bleef het neusje van de zalm der farma
kologie. Men houdt zijn hart vast wanneer men bedenkt hoe roekeloos 
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men met zulk gevaarlijk goedje als het wit nieskruid, de dolle kervel, 
de aloe omging en de bereiding daarvan in leke handen liet. 

Scherpzinnig beoordelen van de fysiologische werking der genees
kruiden zal men in Macer niet vinden, en van een wetenschappelijke 
zin die men in een verhandeling van die aard en die biologische draag-
wijdte mag verwachten staat men ver af ; het is gekodificeerde volks-
geneeskunde. 

Geen wonder dat anderen dan Macer-Odo ervan verdacht worden 
verzen te hebben ingeschoven naar eigen gading. Naar onze over-
tuiging is dat het geval voor die plaatsen waar men een persoonlijk 
oordeel meent te horen. Zo b.v. v, 635 waar hij zegt de naam en de 
betekenis van de nageboorte te zullen verklaren : exponam tali quid 
nomine significetur. Vers 1184 werd zeker in zijn geheel ingescho
ven : het is een waarschuwing om niet te licht met mosterdpleisters 
om te springen. 

• 

Het kan niet ontkend dat in heel het gedicht een Macer-Odo aan 
het woord is die met de medisch-farmaceutische praktijk vertrouwd 
was en dat hij tot onderrichting zijn didaktisch gedicht heeft opge
steld. Dat hijzelf een arts zou geweest zijn zoals wij ons die voorstel-
len, is niet zeker. Laten we aannemen dat hij medisch georienteerd 
was ; hij was het alleszins meer dan Strabus Gallus die meer weten-
schappehjk zin had en minder op het bruikbare van de beschreven 
planten de nadruk legde. 

De Macer is dorre schoolvosserij op verzen, zonder persoonlijk
heid. Het zijn algemene recepten met weinig differentiering in de keus 
en in de vorm van de bereiding. Met of zonder vermelding van de 
bronnen zijn het aaneengeflanste samengeregen uit planten bereide 
simplicia die het elk vrijstaat te gebruiken voor de opgesomde kwalen. 
Macer (Odo) is met de huiselijke geneeskunde van de elfde eeuw 
verbonden ; hij heeft af en toe een goede inval en een wijs woord 
(b.v. over de asarum, vv. 1551-58), maar hij is geen kritisch arts, 
geen redenerend farmakoloog en heel zeker geen botanist. 

De Herbarum Virtutibus is een traktaat waar men wat verneemt 
en soms nogal aardige dingen verneemt, over de geneesplanten die 
de gunst van dilettanten uit de elfde eeuw genoten. Het is een echo 
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van die tijd en kan geen aanspraak maken op enige wetenschappelijk-
heid. Dat het zeer verspreid is geweest en een grote rol heeft gespeeld 
in de farmakologie van Salerno en het hele westen, kan aan dat oor
deel geen afbreuk doen. Het draagt er toe bij om het natuurweten-
schappelijk tijdsbeeld te helpen definieren en zijn ware betekenis te 
leren inzien en begrijpen. Maar meer dan dat ook niet. 

Het laat eens te meer de zeer grote waarde in het licht treden van 
een Leonard Fuchs en een Dodoens, die een veel degelijker systema-
tizering van de geneesplanten, en van tal van andere, uit onpartijdige 
belangstelling hebben ondernomen omstreeks het midden van de zes
tiende eeuw. Vanaf de klassieke farmakologie der oudheid die in 
Dioskoerides haar hoogtepunt bereikte, tot aan de renaissance, kan 
men geen evenknie van de romeinse arts aanwijzen, tenzij onder de 
arabieren. Maar die vallen buiten het bestek van deze kanttekeningen, 
die we hiermede op het beruchte traktaat van Macer Floridus-Odo 
van Meung hebben neergeschreven. 

L. Elaut. 

Le traite, en vers alexandrlns, dcs plantes medicinales attribuc a Macer Floridus 
est en realite ecrit par Odon de Meung dans le dernier quart du onzicmc siecle. 
Traduites en des lormules officinales simples, peu judicieuses et peu differenciees, 
il relate quelques proprietes thcrapeutiques de 77 plantes medicinales, puisees chez 
les auteurs dc I'antiquite. Ce traite manque de caractere scientifique, il est I'expres-
sion de la mcdecine populaire du moyen-age. Neanmoins il a ete recueilli a\'ec 
faveur par I'ecole de Salerne et a connu pendant plus de quatre siecles une grande 
diffusion, conime le temoignent les manuscrits nombreux dans toute.-i les bibliotheques 
de I'Europe occidentale et centrale. 
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