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BOEKBESPREKINGEN 

H.F.J. HORSTMANSHOFF (ed.) Pijn en bal-
sem. Troost en smart. Pijnbeleviiig en pijnbestiij-
ding in de Oudheid. Rotterdam, Erasmus Publis
hing, 1994. ISBN 90-5235-042-6. Prijs: Hfl. 89,50. 

"Het is onmogelijk om door onderricht de pre-
cieze indruk van pijn over te brengen, omdat die 
alleen bekend is aan degenen die die pijn heb-
ben gevoeld" schreef Galenos. Deze bundel 
tracht een antwoord te geven op de vraag: hoe 
werd pijn in de Oudheid beleefd en hoe werd er 
op gereageerd, zowel door de patient als door 
zijn omgeving. Het bijzondere van dit boek is 
dat het thema vanuit verschillende disciplines 
wordt belicht: assyriologie, oude geschiedenis, 
klassieke archeologie, Griekse, Latijnse en Ara-
bische filologie, medische geschiedenis en medi-
sche psychologie. Deel 1 behandelt "Pijn en 
smart", deel 2 "Troost en balsem". Dit zeer 
moeilijke onderwerp, waar woorden vaak te kort 
schieten, is ondanks alles prachtig, vanuit aller-
lei gezichtshoeken benaderd, pragmatisch, rati
oned, maar ook emotioneel. Een zestal appen
dices bieden een Nederlandse vertaling van 
illustratieve Griekse en Latijnse teksten: bv. de 
pest te Athene volgens Thucydides, de spijsver-
tering van M. lulius Apellas, Seneca over het ver-
dragen van pijn, en Taurus op bezoek bij een 
zwaar zieke vriend. Een schitterend register op 
zaken en begrippen, geografische namen, per-
soonsnamen en een index locorum vergemakke-
lijken in hoge mate het opzoeken van om het 
even welke informatie. De presentatie van het 
boek is heel mooi, en het is rijk geillustreerd. 

R. Jansen-Sieben 

Antje KRUG (ed.). From Epidaunis to Salerno. 
Symposium held at the European University 
Centre for Cultural Heritage, Ravello, April, 
1990. (Pact 34, 1992) Rixensart, Pact, Conseil 
del "Europe, 1992. ISSN 0257-8727. Prijs: BEF 
3.000.-

Epidaurus symboliseert in deze titel de verwor-
venheden van de Grieks-Romeinse Oudheid op 
medisch gebied; Salerno vertegenwoordigt de 
verscheidene centra in het christelijke avondland 
waar het antieke erfgoed bewaard maar ook ont-
wikkeld werd. Grote tijdspaimen en geografische 
afstanden worden hier overbrugd: de vraag is in 
hoeverre dit mondeling of schriftelijk gebeurde. 
Een interdisciplinaire aanpak is daarvoor nood-
wendig. Het aantal thema's dat hierbij aan bod 

kwam, behandeld door befaamde specialisten, 
is groot. Een greep hieruit: Luciano Bonuzzi, 
"Angoscia e malattia nei santuari di Asclepio 
e alle origini del pellegrinaggio cristiano"; 
Marie-Veronique Clin, " Instruments de chirur-
gie antique conserves au Musee d 'Histoire de la 
Medecine de Paris"; Anne-Marie Doyen-Higuet, 
' ' Contribution k 1 'ftude des manuscrits illustres 
d 'hippiatrie grecque"; Mirko Grmek, " L 'ico-
nographie ancienne de la lepre"; Peter Jones, 
"Surgical illustrations in early Middle Ages"; 
Mariella Pasca, "II ruolo della Scuola Medica 
Salernitana nello sviluppo scientifico medieva-
l e " ; enz. 

Het boek biedt veel interessante informatie en 
is rijkelijk geillustreerd. De prijs liegt er niet om. 

R. Jansen-Sieben 

WILLEMOT J. (ed.), De Historia Auris et de 
Cultura. Uitgave Laperre N.V., Stationsstraat 
22, 1720 Groot-Bijgaarden. 

Redacteur van dit boek is de Gentse O.N.K. arts 
die met zijn omvangrijke historic van de otola
ryngologic {Naissance et developpement de 
I 'oto-rhino-laryngologie dans I 'histoire et la mi-
decine, Brussel 1981) internationale bekendheid 
verwierf. Met De historia auris et de cultura 
brengt hij ons een cultuurgeschiedenis van het 
gehoororgaan en de otologic. Deze plaket, 210 
fraai gedrukte en rijk geillustreerde bladzijden, 
is in wezen een drieluik in drie talen, waarvan 
het eerste en veruit langste stuk (A I 'Ecoute de 
I 'oreille et de son histoire) door de redacteur zelf 
werd opgesteld. Voorzichtig zou ik de inhoud er-
van willen omschrijven als geschiedkundig inven-
taris van onze kennis over het oor en het gehoor 
vanaf de prehistoric tot de 19e eeuw, aangevuld 
met een hoofdstuk wat een geleerd amalgaam 
(Voyage autour de ma chambre) is van themata 
in verband met dit belangrijke orgaan en zijn 
functie. Het geheel werd afgesloten met zes blad
zijden referenties in kleine druk, door Dr. Wil-
lemot bescheiden bibliographie riduite genaamd. 
Het tweede luik van het boek is van de hand van 
twee van zijn collega ' s : Wolfgang Pirsig van de 
Universiteit van Ulm (Duitsland) en S. Dafytt 
Stephens van de Universiteit van Cardiff (UK). 
Dit stuk draagt de cryptische titel And hearing 
with the eyes, een titel die de schrijvers aldus ex-
pliciteren: " selected aspects of the ear and the 
sense of hearing as seen with the eyes of some 
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artists from prehistoric times until today". Kor-
tom, een wandeling doorheen de " tijdloze tuin " 
van schilders en beeldhouwers en wat deze 
kunstenaars in hun werken over dit onderwerp 
hebben gelegd. Dit luik sluit aan bij het laatste 
hoofdstuk van Willemot. 
De titel van het laatste en derde luik is in vra-
gende vorm gesteld: En als het oor eens zweeg ? 
De tekst is van de Gentse O.N.K. hoogleraar 
Paul van Cauwenberghe en zijn Engelse collega 
Ahmes L. Pahor (Universiteit Birmingham, UK). 
"Zwijgen" in de zin van anders, slecht of niet 
horen. Hier wordt de geschiedenis behandeld van 
de secretoire otitis media, een aandoening waar-
aan de medische historiografen onvoldoende 
aandacht hebben besteed. Een leemte die de 
schrijvers hebben willen invullen. Want, laten zij 
weten, reeds bij Hippocrates zijn er gegevens die 
laten vermoeden dat de vader van de geneeskun-
de met dit ziektebeeld vertrouwd zou geweest 
zijn. Volgt een zoektocht doorheen de interna
tionale literatuur over de ontwikkeling van on
ze inzichten in verband met deze ziekte en haar 
behandeling. 

De historia auris et de cultura, vrucht van on-
eindig veel geduldig zoekwerk, legt getuigenis af 
van de eruditie van de schrijvers. Voor al wie 
geinteresseerd is in de cultuurhistorie van de ge-
neeskunde zai de lectuur van dit boek een open-
barende verrijking zijn. 

M. Thiery 

Storia del penslero medico occidentale. 1. Anti-
chitd e medioevo. A cura di Mirko D. GRMEK. 
Roma-Bari, Editori Laterza, 1993. ISBN 
88-420-4111-4. 

Dit is het eerste deel van een groots opgezette ge
schiedenis van het medische denken, waarvan 
deel 2 zal handelen over de periode "Dal Rina-
scimento all'inizio dell'ottocento", en deel 3 
"Dall'eta romantica ai giorni nostri". De we-
reldwijde reputatie van M.D. Grmek staat borg 
voor het hoge niveau van de opgenomen bijdra-
gen. Jacques Jouanna behandelt "La nascita 
dell'arte medica occidentale", Maria Vegetti: 
"Tra il sapere e la pratica: la medicina ellenisti-
ca " ; Danielle Gourevitch: " Le vie della cono-
scenza: la medicina nel mondo romano"; Got-
thard Strohmaier: " La ricezione e la tradizione: 
la medicina nel mondo bizantino e a rabo" ; Jo-
le Agrimi en Chiara Crisciani: " Cariti e assisten-
za nella civiltd cristiana medievale"; Danielle 
Jacquart: "La scolastica medica"; Mirko D. 
Grmek: " II concetto di malattia " ; Alain Tou-
waide: ' ' Strategic terapeutiche: i farmaci"; Mi

chael McVaugh: "Strategic terapeutiche: la chi-
rurgia"; Pedro Gil Sotres: "Le regole della 
salute"; Jean-Noel Biraben: "Le malattie in Eu-
ropa: equilibri e rotture della patocenosi". 
Zoals men in deze inhoudsopgave ziet, heeft de 
uitgever een beroep gedaan op medewerkers wier 
faam een begrip is. Daardoor is dit boek, met 
de allerlaatste stand van zaken en een weids 
perspektief, onmisbaar voor wie zich voor de ge
schiedenis van de geneeskunde interesseert. 

R. Jansen-Sieben 

A.I. BIERMAN, M.J. van LIEBURG en D.A. 
WITTOP KONING, BiograTische index van Ne
derlandse apothekers tot 1867. Pantaleon Reeks 
3 (Rotterdam, Erasmus Publishing 1992). 203 pp. 
ISBN 90-5235-030-2. Prijs: Hfl. 75,00. 

De inhoud van dit werk bestaat uit twee onder-
delen: een lijst van de Nederlandse apothekers 
v66r 1818, en een lijst betreffende de jaren 
1818-1867 met telkens een inleiding tot dat on-
derdeel. Hierbij komt eveneens een opgave van 
archiefbronnen en literatuur. Zoals gesteld 
wordt, gaat het hier niet om een biograrisch 
woordenboek van apothekers maar om een bio-
grafische index. Voor extra informatie wordt 
men doorverwezen naar de publikaties in de 
bronnenlijst, in dit geval artikelen en boeken die 
naar hun aard gegroepeerd zijn naar algemeen-
heden, de provincies (Nederlands-Indie incluis) 
en de verschillende steden. De auteurs konden 
4004 apothekers recenseren van v66r 1818, en 
3489 apothekers van 1818 tot 1867. Een register 
van vestigingsplaatsen besluit het werk. De bio-
grafische indexering is alfabetisch naar de naam 
geordend en bevat gegevens over het geboorte-
en sterfjaar, het examen en de admissie, de vesti-
gingsplaats en -periode. Waar nodig en nuttig 
worden (toch altijd zeer beperkt) aanvullende bij-
zonderheden gegeven. De samenstellers hadden 
bijvoorbeeld ook kort kunnen aangeven of de 
desbetreffende apotheker een auteur was. Elke 
apotheker kreeg een volgnummer tussen spitse 
haakjes. De samenstellers benadrukken dat zij 
zich beperkingen moesten opleggen en voor de 
eerste lijst geen aanspraak maken op voUedig-
heid. Een register van vestigingsplaatsen besluit 
het geheel. Deze nieuwe publikatie is uiterst wel-
kom omdat zij een eerste aanzet is voor een toe-
komstige uitgewerkte prosopografie of biogra-
fisch woordenboek der Nederlandse apothekers. 
Tot slot van deze bespreking willen wij alvast op 
de Index enkele inhoudelijke opmerkingen en 
aanvullingen geven. 
Voor Henrich MOMME of MOM te Utrecht (in 
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de Index: Henricus MOM <2409>) kan nog het 
jaartal 1500 toegevoegd worden. Hij verwierf van 
de cotnmandeur van Duitse Orde te Tiel een jaar-
lijke tijns. Cfr. P.J.C.G. van Hinsbergen, Inven-
taris van het archief van de Ridderlijke Duitse 
Orde Balye van Utrecht 1200-1811. Utrecht, 
1982, nr. 3034. 
Als nr. < 3240> (p. 82) vind ik Heinrich van der 
SMITSEN gevestigd te Roermond in 1791. Is dit 
een homoniem van de in de Index niet opgeno
men apotheker Hendrick van der SMITZEN uit 
1566 die toen vervolgd werd als Calvinist ? Gaat 
het om dezelfde persoon en is alleen het jaar 1791 
een foutieve vermelding? Cfr. J.G.C. Venner, 
"De beeldenstorm in Roermond", in: G.H.A. 
Venner (red.) Roermondstad met verleden. Ne-
gen hoofdstukken over Roermondse geschiede
nis. Conmiissie Kleine Monumenten Roermond. 
Roermond, 1983, 43-102, m.n. 76 en 92. 
Vannr. <4781>, p. 119, MOULIN, du, L.J., 
is de naam eerder DUMOULIN. Hij blijkt vol
gens I.M.H. Evers, "Op- en neergang van een 
geleerd genootschap te Maastricht, de Soci^te des 
Amis des sciences, lettres et arts, I822-ca. 1855 ", 
Publications de la Societe Historique et Archeo-
logic/ue dans le Limbourg (iaaiboek 1991), 127 
(1991) 183-222, m.n. 201, de auteur te zijn van 
een Guide du botaniste dans les environs de 
Maestricht (Maestricht, HoUman, 1868). Bij 
Evers kan men ook zijn volledige voomamen, 
Lambert Joseph Guillaume, terugvinden alsook 
diens geboorte- en overlijdensjaar, 1793-1870. 
Nr. <5868>, p. 148, MARES uit Maastricht, 
staat alfabetisch niet op zijn plaats. 

Volgende namen van apothekers zijn aanvul
lingen : 
— Meister ARNT APTEKER, 1425 uit Nijme-

gen. Cfr. R. van Schaik, De bevolking van 
Nijmegen in het eerste kwart van de 15de 
eeuw. Een kritisch onderzoek naar de waar-
de van fiskale bronnen. Gelre LXIX 
(1976/77), 1978, 7-32, m.n. 25 met verwij-
zing naar Rijksarchief in Gelderland (Arn-
hem), Hertogelijk Archief nr. 676. 

— Peter BEUNER (ook als " Boenen " of " Ben-
ner" geschreven), apotheker te Nijmegen in 
1642-1643. Cfr. O. Moorman van Kappen, 
"Een Nijmeegse verordening betreffende 
apothekers (1644)", Numaga XXIX (1982) 
nr. 1, 1-13. Dit artikel ontbreekt in de litera-
tuurverwijzingen. 

— Henricus BRANT, apothecaris te Arnhem. 
In de Index, nr. < 1462>, alleen als "Hen-
rick" opgegeven). Cfr. C. De Backer, Het 
receptenboek van de Keulse kartuizer Joan
nes Trevirensis (eind 16de eeuw). Scripta 9 

(Brussel, 1983), 23. Hij is een der kopiisten 
van het Hs 673 van Hessische-Landes und 
Hochschulbibliothek te Darmstadt. Uit zijn 
eigen notitie blijkt dat hij in 1355 geboren 
werd. 

— Johan van DORNBORCH, apotheker te Nij
megen in 1580-1581. Bron: Stadsarchief Nij
megen, Oud Archief nr. 80 (1580-1581) fol. 
148v en OA nr. 81 (4.10.1581) f. 33v. 

— Guilielmus van den DRIESSCHE, apotheca
ris te Maastricht, verzorgde in 1628-1629 het 
klooster der Kapucijnen gratis van de nodi-
ge medicamenten. Cfr. P. Hildebrand, De 
Kapucijnen in de Nederlanden en het prins-
bisdom Luik. Deel I. De tweetalige Neder-
landsche provincie 1585-1616 (Antwerpen, 
1945) 331-382, m.n. 358-359. 

— Adryaen JOHANSSOEN, apotheker te Arn
hem, draagt op 27.2.1458 renten over van een 
aanpalend huis. Cfr. J.P. Vredenberg, Het 
archief van het Burgersweeshuis te Arnhem 
1583-1914. Arnhem, 1983, 127-128, R 90. 
Vermoedelijk is deze te vereenzelvigen met 
ADRIAEN Apteker die in 1486 een schaar-
weide in Arnhemerbroek overdroeg aan het 
hospitaal St.-Antonis. Cfr. D. Graswinckel, 
Archief Gasthuis enfundatien, gilden (Arn
hem, 1930). In de Biografische Index wordt 
wel een J. Adriaense genoemd die gevestigd 
was te Arnhem in 1460. 

— Johan van de POEL apotheker te Arnhem 
in 1582, zoon van Henrick (-I-1582) en Mar-
grieta. Cfr. A.J. Maris,Defee/j-, keurmedi-
ge en Tynsgoederen van de Sint Salvator-
abdij te Priim in Gelderland (leenkamer van 
Klarenbeek). Arnhem, 1934, nrs 2 en 7. 

— Meester Herman SCHEVECHAVEN, apo
theker te Arnhem in 1580, leverancier van het 
kartiuzerklooster Moimikhuizen (Arnhem) en 
Mariendaal. Cfr. C. De Backer, Het recep
tenboek, O.C., 22, met verwijzing naar RAG 
(Arnhem), Archief van het Hof van Gelder
land, nr. 2342 smkken 14 en 15. 

— Henricus VOEGEL de EYMERICA, appo-
thecarius gaf op 6.6.1472 een volmacht om 
te manen ten behoeve van Johan Francken. 
Volgens Rijksarchief 's-Hertogenbosch, 
Rechterlijk archief, Bossche protocollen, R 
1241, fol. 250v. 

Uit recente literatuur willen wij aanhalen: JAN-
NES, werkzaam in een apotheek te Utrecht 
in 1395. Was via bemiddeling van apothecaris 
Henric Brant door de hertog van Gelderland 
uitgenodigd om hem te vergezellen op een reis 
naar Duitsland. Cfr. G. Nijsten, Het Hof van 
Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het 
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Gulikse en Egmondse huis (1371-1473). Diss. 
Nijmegen (Kampen, 1992) 147. 

Christian De Backer 

R.H. VAN GENT, De hemel in de hand. Twee 
astrolaben van het Museum Boerhaave (Mede-
deling van Museum Boerhaave 259). Museum 
Boerhaave, Leiden, 1994. 44 biz., tweetalig 
Nederlands-Engels. Prijs: Hfl. 15,00. 

Dit boek geeft een algemene inleiding over de ge
schiedenis en de mogelijkheden van het astrola-
bium en bespreekt dan twee astrolabia uit het be-
zit van het museum. In het eerste deel probeert 
de auteur op een beknopte, maar adequate, wijze 
de verschillende mogelijkheden van het astrola-
bium duidelijk te maken. De astrolabia, een "go-
tisch" (vermoedelijk vijftiende-eeuws Frans) 
astrolabium en een Coignetastrolabium, worden 
aan de hand van talrijke foto 's in detail bespro-
ken. De auteur heeft een grondige studie van bei-
de astrolabia gemaakt en komt zo met interes
sante nieuwe gegevens. Zo weten we nu dat het 
Coignetastrolabium eigendom was van een lid 
van de Antwerpse familie Anselmo. Soms is hij 
echter slordig. Zo is bvb. Coignet niet begraven 
in de St-Jozefskerk, maar in de St-Jacobskerk 
(voetnoot 12). Verder stelt hij dat de spin van 
het gotisch astrolabium symmetrisch is zonder 
te verduidelijken dat dit t.o.v. een van de mid-
dellijnen is. In zijn poging het gotisch astrolabi
um te situeren laat hij m.i. zijn fantasie soms te 
veel de vrije loop. Zo beweert Van Gent dat lets 
wat er ongeveer uitziet als 15 g IV p moet gele-
zen worden als 51 ° 17'. Deze verklaring lijkt me 
lets te ver gezocht. 

Wat me tijdens het lezen van het bock geweldig 
ergerde was het consequente gebruik van het 
woord 'astrolabe' i.p.v. 'astrolabium'. De au
teur beweert dat dit een modemer woord is, maar 
de jongste Van Dale vermeldt het niet. Ik zou 
het als gallicisme catalogeren. 
Op het gevaar af de auteur onrecht aan te doen, 
durf ik te stellen dat dit boek in de eerste plaats 
een fantastisch kijkboek is. Niet alleen zijn er 
de vele haarscherpe foto's van (delen van) astro
labia, de figuren van een opengewerkt astrola
bium zijn fenomenaal mooi. 

Ad Meskens 

M.J. VAN LIEBURG en R.B.M. RIGTER, Vier 
eeuwen oogheelkunde in Rotterdam. Pantaleon 
reeks nr. 10. Erasmus Publishing, Rotterdam 
1993. 272 biz. Prijs: Hfl. 49,50. 

Dit boek over het oogheelkundig verleden van 

Rotterdam kwam tot stand op verzoek van de 
Stichting voor Ooglijders. De taak die de schrij
vers op zich hebben genomen was een bijzonder 
moeilijke vermits de beschikbare archivalia door 
het bombardement van de stad in mei 1940 heel 
sterk waren uitgedund. Niettemin zijn zij erin 
geslaagd om in een werk van formaat een aan-
eensluitend werkstuk over dit onderwerp te le-
veren. Het eerste deel van de studie is van de 
hand van Van Lieburg en betreft de Rotterdamse 
oogheelkunde tot in het jaar 1940. Hierbij wordt 
de nodige aandacht geschonken aan twee pioniers 
van de stedelijke oftalmologie (De Haas Sr. en 
Jr.), het levenswerk van de oogarts van Moll en 
de lotgevallen van zijn " Inrichting voor Ooglij
ders". De tweede helft van het boek werd gere-
digeerd door Rigter, die er in geslaagd is een pa-
noramisch overzicht te geven van de 
ontwikkeling van de Rotterdamse oogheelkun
de gedurende het tijdvak 1940-1993, inclusief het 
levensverhaal van de universitaire Kliniek en de 
personen die er gewerkt en rijkelijk gepresteerd 
hebben. Evenals de overige werken uit deze reeks 
wordt ook dit boek afgesloten met een resume, 
noten, een literatuurlijst en een complect perso-
nenregister. Het boek is keurig gedrukt en rij
kelijk van illustraties voorzien. 

M. Thiery 

Marcel van der VOORT, Van serpenten met ve-
nine. Jacob van Maerlant 's boek over slangen 
hertaald en van herpetologisch commentaar 
voorzien. Hilversum, Verloren, 1994. ISBN 
90-6550-014-6. Prijs: Hfl. 40.-

Het zesde boek van Jacob van Maerlants indru-
kwekkende biologische encyclopedic ' Der natu-
ren Bloeme' (13de e.) is gewijd aan de slangen, 
de ' serpenten met venine', waartoe toen ook bv. 
de kameleon en de hagedis gerekend werden. De 
auteur volgt de tekst van Maerlant op de voet: 
hij behoudt de indeling in 35 paragrafen, 66n per 
slang, citeert de Middelnederlandse verzen, geeft 
een hertaling in het modeme Nederlands en voegt 
daar dan een omstandige commentaar aan toe. 
De identificering van de verschillende serpenten 
is soms giswerk, soms gewoon achterwege moe-
ten blijven, omdat Maerlants beschrijving niet 
volledig is, of nogal vaag uitvalt, of omdat de 
gegeven naam nergens bij aanknoopt. Dat neemt 
niet weg dat voor heel wat onduidelijke passa
ges een meestal overtuigende verklaring voor-
gesteld wordt. Dit boek is een sympathieke bij-
drage tot het eerherstel dat Maerlant sinds enkele 
jaren — ruimschoots verdiend — te beurt valt. 

R. Jansen-Sieben 



BOEKBESPREKINGEN 75 

Udo BENZENHOFER und Wilhelm KUHL-
MANN (Hrsg.), Heilkunde und Krankheitser-
fahrung in der friihen Neuzeit. (Frtihe Neuzeit 
Band 10) Tubingen, Max Niemeyer Verlag, 1992. 
ISBN 3-484-36510-2. Prijs: DM 154.-

In deze band worden een aantal lezingen gebun-
deld, in 1990 in de Herzog August Bibliothek te 
Wolfenbiittel gehouden. Het onderwerp werd in-
terdisciplinair behandeld door literatuur- en 
geneeskunde-historici. In het middelpunt stond 
het onderzoek naar het rolpatroon van arts en 
patient bij de weergave van lichamelijk en psy-
chisch lijden in literaire teksten. Daartoe beho-
ren gedichten en didactische lyriek, drama's, ro-
mans, satiren, utopische teksten, reisverslagen, 
preken en biografieen. Het resultaat van deze 
confrontatie is bijzonder vruchtbaar gebleken. 
Daarvan getuigt de hoge kwaliteit van de hier ver-
zamelde bijdragen, waarvan de draagwijdte zich 
over alle Westerse literaturen uitstrekt. 

R. Jansen-Sieben 

Hans BINNEVELD and Rudolf DEKKER 
(eds.). Curing and insuring. Essays on illness in 
past times: the Netherlands, Belgium, England 
and Italy, 16th-20th centuries. Proceedings of the 
Conference ' Illness and History' Rotterdam, 16 
November 1990. Hilversum, Verloren, 1994. 
ISBN 90-6550-408-7. 

De geschiedenis van de geneeskunde heeft in de 
afgelopen twee decennia door de aandacht voor 
de sociaal- en mentaliteitshistorische aspecten 
nieuwe impulsen gegeven en gekregen. Deze es
says betreffen hoofdzakelijk de Nederlandse ge
schiedenis. Vergelijkingen met ontwikkelingen in 
andere landen tonen aan dat de Nederlandse me
dische geschiedenis een eigen karakter heeft. Het 
eerste deel van de bundel bevat artikelen over de 
pre-industriele periode van de 16e tot de 18e 
eeuw. De nadruk ligt vooral op wonderbaarlij-
ke genezingen, exorcisme en 'wijze vrouwen'. 
Verder zijn er artikelen over de 17de-eeuwse pest-
epidemie, humor rond dokters en ziekte en het 
speciflek Nederlandse probleem van verdrinkin-
gen. In het tweede deel, over de 19e en 20e eeuw, 
verschuift de aandacht naar de rol die de staat 
en de officiele instellingen spelen in de verbete-
ring van de gezondhdd van de bevolking. Er zijn 
bijdragen over de 18e-eeuwse gezondheidszorg 
voor vrouwen en kinderen, de ontwikkeling van 
de ziekenfondsen, het Oost-Indische Rode Kruis, 
militaire psychiatric en het bijzonder Nederlands 
beleid ten aanzien van drugs. 
Door de veelheid aan behandelde onderwerpen 

en de chronologische spanbreedte is dit boek een 
uitstekende introductie tot de Nederlandse me
dische geschiedenis. 

R. Jansen-Sieben 

Willem de BLECOURT, Willem FRIJHOFF, 
Marijke GIJSWIJT-HOFSTRA (eds.), Grenzen 
van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in 
Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw. 
Hilversum, Verloren, 1994. ISBN 90-6550-366-8. 
Prijs: Hfl. 55,00. 

Ziekte, gezondheid en genezen zijn verschijnse-
len die verschiUen per tijdperk en cultuur. In deze 
bundel worden ze beschouwd als sociaal-culturele 
constructies, d.w.z. als produkten van beteke-
nisgeving en interactie door en tussen mensen va
nuit hun diverse rollen en posities in een samen-
leving. Er wordt tevens onderzocht hoe in het 
verleden gezondheid, genezen en ziekte gedefi-
nieerd en ervaren werden door medici en gene-
zers enerzijds, en zieken, hun familie en vrien-
den anderzijds. 

R. Jansen-Sieben 

J. STEENDIJK-KUYPERS, Volksgezondheid in 
de 16de en 17de eeuw te Hoom, een bijdrage tot 
de beeldvorming van sociaal-geneeskundige 
structuren in een stedelijke samenleving. 
NNBGGN nr. 46, Pantaleon reeks nr. 12. Er
asmus Publishing, Rotterdam 1994. 437 biz., ill. 
Hfl. 74,50. 

Deze als handelseditie verschenen dissertatie is 
de lijvige neerslag van een succesvoUe medisch-
historische studie. De centrale vragen die 
schrijfster zich heeft gesteld zijn wanneer en op 
welke wijze de volksgezondheidszorg als stede-
lijk beleid tot ontwikkeling is gekomen, welke 
motieven daaraan ten grondslag lagen en hoe de
ze waren gerealiseerd. Deze vragen heeft zij aan 
de hand van uitvoerig onderzoek in de archie-
ven van de eens zo bloeiende handelsstad Hoom 
nader gepreciseerd en uitgewerkt. 
Uitvoerig wordt ingegaan op de vraag wie me
dische hulp in de bestudeerde periode gaf, wel
ke hun positie was in de stedelijke samenleving 
en welke rol de stedelijke armen- en ziekenzorg 
hierbij speelde. Ingegaan wordt op de vraag in 
hoeverre de individuele burger zich mede verant-
woordelijk voelde voor de stedelijke volksge
zondheid als collectief goed. Dat het stadsbestuur 
door middel van het uitvaardigen van ordonnan-
ties en wettelijke bepalingen een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij het vormgeven van de stede
lijke gezondheidszorg zal duidelijk zijn. Vooral 
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als het gaat om de verzorging van ouden van da-
gen, leproscn en om de opvang van geestelijk 
gestoorden, zijn de stedelijke overheidsbemoei-
enissen van grote invloed op het realiseren van 
deze vorm van volksgezondheidszorg. Aparte 
aandacht wordt besteed aan de preventie en 
bestrijding van de frequent terugkerende peste-
pidemien. De verschillende maatregelen die hier-
tegen van overheidswege werden genomen, vor-
men geen uitzondering op die, welke ook in 
andere HoUandse steden in deze periode werden 
verordonneerd. In het merendeel van de geval-
len waren deze geent op de klassieke humoraal 
pathologische voorschriften. 
Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de regle-
mentering van de beroepsorganisaties van vroed-
vrouwen en heelmeesters, terwijl het functione-
ren van de medicinae doctores en apothekers in 
Hoom extra aandacht krijgt. Van een zevental 
medische humanisten, die in Hoorn werkzaam 
zijn geweest, worden aan het eind van het boek 
de biografische gegevens opgenomen. Een uit-
gebreid notenapparaat en een naam- en plaats-
register completeren het boek. 
Met het verschijnen van deze gedegen studie is 
de medische geschiedschrijving verrijkt met een 
helder betoog over de gezondheidszorg in een 
Noord-Hollandse stad. 

H.L. Houtzager 

Tore FRANGSMYR (ed.), Linnaeus. The Man 
and his Work. Uppsala Studies in History of 
Science, volume 18. Watson Publishing Interna
tional, Science History Publications, Canton, 
Mass., 1994. xiv -i- 206 biz., ill., index. Prijs: 
$ 14.95. 

Ofschoon de oorspronkelijke editie van dit werk 
al in 1983 verscheen, is deze verzorgd uitgege-
ven paperbackeditie nog steeds erg welkom. Het 
is niet echt een biografie. De vier auteurs pre-
senteren elk hun eigen visie op Linnaeus, vanuit 
verschillende perspectieven. Sten Lindroth komt 
het dichtst bij een psychologische schets van de 
figuur Linnaeus. Hij gaat daarbij uit van enke
le essentiele tegenstellingen in het werk en de per-
soonlijkheid van Linnaeus op verschillende ni-
veaus: internationaal gevierd, in Zweden 
verguisd, of ook: innoverend botanicus maar 
verrassend conservatief op andere gebieden van 
de natuurwetenschap. Gunnar Erikson geeft een 
zeer heldere uiteenzetting over Linnaeus' bota-
nische werk en hoe zijn inzichten in de determi-
nerende eigenschappen van de plantensoorten 
evolueerden. Fascinerend is de analyse door Tore 
Frangsmyr van het geologische denken van Lin

naeus. Linnaeus wordt hier heer en weer geslin-
gerd tussen het zoeken naar mechanische verkla-
ringen en fantasierijke speculaties, waarbij steeds 
het Bijbelse verhaal van de schepping en de zond-
vloed op de achtergrond aanwezig zijn. De laatste 
bijdrage is van de hand van Gunnar Broberg over 
Linnaeus' classificatie van de mens, de Homo 
sapiens, een term ingevoerd door Linnaeus. Om 
de mens in te delen in het natuurlijk classifica-
tiesysteem — lets wat Linnaeus zonder aarzelen 
deed —, stond Linnaeus voor het probleem de 
status van de andere ' mensachtigen' in relatie 
tot de mens te bepalen. Ondanks of omwille van 
de beperkte kennis van 'mensapen' (in die tijd 
voornamelijk chimpansees, gibbons en oerang-
oetans) en mythische wezens (bijv. troglodyten), 
kon Linnaeus al deze wezens een plaats geven 
in zijn systeem. Dat hierbij meer a priori begin-
selen dan wel empirisch onderzoek meespeelden, 
werd hem o.a. door Buffon kwalijk genomen. 
Het is een van de vele vraagstukken die van Lin
naeus veel meer maken dan enkel een handig 
taxonomist. 

Het beeld van Linnaeus dat door de verschillen
de auteurs wordt geschetst, loopt vrij goed pa
rallel. Interessant is de bijzondere klemtoon op 
de Zweedse context van Linnaeus' werk, lets wat 
b i j ' internationale' studies veel minder aan bod 
komt. Elf jaar na de oorspronkelijke uitgave was 
het wel aangewezen een nawoord toe te voegen 
over meer recente ontwikkelingen in het 
Linnaeus-onderzoek. 

Geert Vanpaemel 

E. MAES, De wonderen van Jezus. Een anth-
ropologische visie. Stichting Mens & Kultuur, 
Gent, 1994. 429 biz., Prijs: 970 BF. 

J.P. NATER, De dood is in de pot, man Gods! 
Ziekte en genezing in de Bijbel. Erasmus Publis
hing, Rotterdam, 1994. % biz. Prijs: Hfl. 35,00. 

Dr. Ernest Maes heeft een lange medische car-
riere achter de rug: van huisarts, via dermato-
loog, tot fleboloog. Toen hij in 1981 uit zijn 
praktijk staple kreeg hij eindelijk de tijd om zich 
voltijds aan een jarenoude hobby te wijden: de 
studie van religieuze verschijnselen. Over dit on
derwerp kwam in 1988 een eerste boek van de 
persen: De Joodse Bijbel. Thans is het tweede 
klaargekomen, De wonderen van Jezus, waarin 
schrijver zijn oculus medicus richt op de won-
derbare genezingen van Jezus en de overige won
deren van de evangelien, inclusief het opwekken 
van doden. 
Uit de vele litteraire en religieuze bronnen die Dr. 
Maes over de jaren heeft getapt (liefst 642 no-
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ten zijn aan het werk geappendeerd) is het hem 
duidelijk geworden dat gelijkaardige wonderver-
halen aanzienlijk ouder zijn dan het Christendom, 
reden waarom hij ze aanziet als archetypische 
zwerfmotieven. Deze pre-christen verhalen heeft 
hij uitgebreid getoetst aan deze van de evange-
listen. Zijn conclusie: de wonderverhalen van de 
evangelien zijn geen historiografische documen-
ten doch historiosofische verhalen of geretou-
checrde berichtgeving. Geen historische gegevens 
dus doch "vruchten van een eerbiedige en ver-
beeldingrijke mondelinge overlevering die, in de 
loop der jaren als een sneeuwbal aangedikt, uit-
eindelijk door de vier evangelisten werden neer-
geschreven." 

Dit boek, vrucht van voortreffelijk en grondig 
opzoekingswerk, is het anthropologische reisver-
haal van een gelovige geneesheer in onvrede met 
wat hij het ' ' verstikkende chauvinisme en het fa-
natisme van godsdiensten " noemt. Een verhel-
derende en boeiende lectuur voor ongelovige en 
gelovige lezers. 

De thematiek van het tweede boek, dat de ver-
klarende ondertitel "ziekte en genezing in de bij
bel" meekreeg, sluit aan bij deze die het onder
werp van de Wonderen van Jezus uitmaakt. 
Beide werken zullen daarom bij hetzelfde le-
zerspubliek aanslaan. Ook Prof. Nater heeft zich 
over de bijbelboeken gebogen om daaruit stof 
te lichtcn die verband houdt met de geneeskun
de. Hij doet een poging om van de gekozen ge-
beurtenissen en fenomenen een rationele verkla
ring te vinden. In een van de hoofdstukken van 
zijn monografie bespreekt hij — zij het veel bon-
diger dan Dr. Maes heeft gedaan — de "boven-
natuurlijke gebeurtenissen en wondergenezin-
gen' ' . Doch ook nog andere problemen worden 
hier behandeld. Zo is een hoofdstuk gewijd aan 
de sociale positie van de geneesheren in de tijd-
vakken van het Oude en het Nieuwe Testament, 
hun opleiding en hun positie ten overstaan van 
de profeten. In een ander gedeelte wordt dieper 
ingegaan op een rij ziekten en aandoeningen die 
in de bijbelboeken voorkomen, zoals de builen-
pest, geslachtsziekten, koortsen, de behandeling 
van wonden en slangebeten, e.d.m. Prof. Nater 
heeft ook nog vijf personages uit de teksten ge-
licht (Noah, Job, Esau, Lazarus en Paulus) van 
wie hij de afwijkingen en/of pathologische aan
doeningen onder de loep neemt. In het laatste 
hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan twee vra
gen i.v.m. de gezondheidstoestand van Jezus 
(was hij geestesziek ?; wat te denken over zijn 
bloedig zweet?) en de medische problematiek van 
de dood aan het kruis. 
Een bijzonder goed leesbaar en lezenswaardig 

boek over een onderwerp dat ogenschijnlijk nog 
steeds de Westerse wereld blijft boeien. 

M. Thiery 

H.G. HEIJMANS, Wetenschap tussen univer
siteit en Industrie. De expeiimentele natuuri(unde 
in Utrecht onder W.H. Julius en L.S. Omstein 
1896-1940. NNBGGN nr. 48. Erasmus Publis
hing, Rotterdam, 1994. 241 biz., ill., bijlagen. 
Prijs: 64,50 Hfl. 

B. THEUNISSEN en F. van LUNTEREN (eds.), 
Zuivere wetenschap en praktisch nut. Visies op 
de maatschappelijke betekenis van wetenschap-
pelijke onderzoek rond 1900. [ = Themanummer 
Gewina 17 (1994), nr. 3]. Erasmus Publishing 
BV, Rotterdam, 1994. 88 biz., ill. Prijs: Hfl. 
17,50. 

Heijmans' boek is nr. 48 van de Nieuwe Neder
landse Bijdragen tot de Geschiedenis der Genees
kunde en der Natuurwetenschappen. In feite is 
het de doctoraatsverhandeling van de auteur. Het 
werk is ingedeeld in drie delen, die ongeveer even 
grote perioden beslaan, maar sterk verschiUen 
in volume. Deel I: 1876-1900 (13 biz.) bestaat 
uit een hoofdstuk: een laboratorium voor on-
derwijs in de natuurkunde (C.H.D. Buys Ballot 
en V.A. Julius). Deel II: 1900-1920 (20 biz.) 
beslaat het tweede hoofdstuk: de natuurkunde 
van de zon (W.H. Julius). Vervolgens komt de 
hoofdbrok, de periode 1920-1940, waarin L.S. 
Ornstein de natuurkunde in Utrecht leidde en als 
het ware tot een wetenschapsfabriek deed uit-
groeien, met talrijke medewerkers en verschei
dene onderzoeksdomeinen (7 hoofdstukken, 123 
biz.). Enkele onderzoeksrichtingen worden in de
tail besproken, nl. de studie van de spectra (som
en intensiteitsregels) en het toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek. Andere takken worden bondig 
behandeld. Het is jammer dat de bloeiende astro-
fysische tak (Minnaert!) niet uitvoerig bestudeerd 
werd, vooral aangezien er toch al een mooie aan-
vang gemaakt was door het werk van W.H. Ju
lius te behandelen. Uiteraard zou dit het boek 
zeer omvangrijk gemaakt hebben en waarschijn-
lijk minder kaderen met de titel van het boek. 
Het is een zeer degelijk werk in alle opzichten: 
grondig, ter zake, oog voor detail zonder te ver-
wateren, goed leesbaar, mooie taal, zeer weinig 
drukfouten, goed verzorgde druk en vele illustra
ties. E£n schoonheidsfout je: in de tabel waarin 
het aantal doctoraten dat behaald werd bij 
Ornstein en bij andere hoogleraren vergeleken 
wordt, staat 92 voor Ornstein, terwijl de bijlage 
94 namen vermeldt. 
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De vergelijking met de toestanden aan andere Ne
derlandse universiteiten heb ik zeer gewaardeerd: 
af en toe is een sectie hiervoor ingelast, waar-
door men een overzicht krijgt van de ganse ont
wikkeling van de natuurkimde in Nederland en 
zelfs ten dele in de ganse wereld. 
Verscheidene malen zou een iets diepere beschou-
wing mogelijk geweest zijn. Bijvoorbeeld mocht 
op p. 77 aangestipt worden dat Karl Schwarz-
schild (font geschreven!) voor het eerst de be
grippen actie- en hoekveranderlijken invoerde. 
In de hele behandeling i.v.m. Sommerfeld ka-
derde dit zeker. 

Soms zijn accenten misplaatst of het inzicht ver-
wrongen. (Bijvoorbeeld op p. 30 : Einsteins aan
dacht voor de gravitatietheorie kan wel gestimu-
leerd zijn door de mogelijkheden om de theorie 
aan de praktijk te toetsen, maar het is zeker niet 
zijn belangrijkste reden geweest om de zwaarte-
kracht te bestuderen.) 
De figuur van Ornstein, hoe imposant ook, is 
wat overbehcht t.o.v. bijvoorbeeld W.J.H. Moll, 
P.H. van Cittert, M.G.J. Minnaert, H.C. Bur
ger en anderen. Dat heeft het voordeel dat er een 
rode draad doorheen het hele verhaal loopt, maar 
misschien had het toevoegen van enkele uitge-
breide voetnoten in dit verband meer evenwicht 
kunnen brengen, zonder de grote lijn te storen. 
Het is zeker een verdienste van Heijmans oog te 
hebben voor de industrieel-technisch-
maatschappelijke aspecten die optraden — en 
daartoe lecnt de persoon van Ornstein zich bij
zonder goed. 

Aansluitend op dit boek weze het themanummer 
van Gewina vermeld (jaargang 7, 1994, nr. 3): 
' ' Zuivere wetenschap en praktisch nut". Onder
titel : "Visies op de maatschappelijke betekenis 
van wetenschappelijk onderzoek rond 19(X)" 
(red. Bert Theunissen en Frans van Lunteren). 
Han Heijmans heeft hierin een bijdrage geleverd: 
"Wetenschap en Industrie. L.S. Ornsteins op-
vattingen over toegepaste natuurkunde". Dit ar
tikel is hoofdzakelijk gebaseerd op hoofdstuk 7 
van het hierbesproken boek. Het blijkt dat ver
schillende prominente figuren zoals de bioloog 
F.A.F.C. Went, de chemicus H.R. Kruyt en de 
fysicus L.S. Ornstein wel degelijk oog hadden 
voor problemen van de landbouw of de Industrie 
en ook hulp boden (vnl. Ornstein) door experi-
menten te laten uitvoeren om die problemen op 
te lossen. Toch liep niet alles van een leien dak-
je en waren ze bijvoorbeeld niet gelukkig als een 
hogeschool (Wageningen, Delft) uitbreidingen 
kreeg waarvan ze meenden dat die hun univer
siteit toekwamen. Went en Kruyt komen ver
scheidene malen voor in het boek van Heijmans; 

het themanummer van Gewina is dan ook bij
zonder interessant om een visie te geven, ruimer 
dan alleen de natuurkunde. 

D. Callebaut 

V. De RATH, Georges Lemaitre. Le P^re du big 
bang. Editions Labor, 1994. 159 biz., ill. Prijs: 
595 BEF. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de geboor
te van Lemaitre schreef Valerie de Rath, in sa-
menwerking met J.-L. Leonard en R. Mayence, 
een populariserend boekje over deze grote Bel-
gjsche astronoom/wiskundige. Met wetenschaps-
geschiedenis heeft dit allemaal echter weinig te 
maken. De nadruk ligt op biografische en anek-
dotische informatie, maar zonder structurele on-
derbouwing of historisch kader. De Rath por-
tretteert Lemaitre als een misbegrepen en 
aanvankelijk door de wetenschappelijke wereld 
niet ernstig genomen buitenstaander, die het 
daama echter met de steun van Einstein zal bren
gen tot de hoogste wetenschappelijke onderschei-
dingen. Zij hanteert daarbij nauwelijks enig ge-
voel voor proporties of kritisch inzicht. Zo lijkt 
zij de aanvankelijke afwijzing van Lemaitres 
ideeen te willen verklaren als een gevolg van een 
volgens haar algemeen verspreid wantrouwen van 
wetenschappers t.o.v. priesters die aan weten
schap wilden doen. Nergens geeft zij echter aan-
wijzingen dat een dcrgelijk wantrouwen t.o.v. 
Lemaitre inderdaad aanwezig was. Het boek 
draagt op deze manier vooral bij tot de vorming 
of versteviging van mythes, wat vanuit de we-
tenschapsgeschiedenis moet betreurd worden. 
Het is een waarschuwing aan het adres van alle 
wetenschapshistorici dat de popularisering van 
hun vak best door hen zelf wordt ter hand 
genomen. 

Geert Vanpaemel 

P. JANSSENS, A. DE SCHAEPDRYVER en 
H. ONGHENA. Medische ontwikkelingssamen-
werking aan de Rijksuniversiteit Gent. Uit het 
verleden van de RUG, nr. 36. Archief RUG, St.-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. 1993, 216 biz. 

Het zesendertigste nummer van de reeks "Uit 
het verleden van de RUG" behandelt een inte
ressante periode over de directe betrokkenheid 
van de Gentse Medische Faculteit met Afrika. 
Ook al gaat het in deze bijdrage vooral over het 
project Gent-Butare (1966-1984), toch is er een 
korte bijdrage van P. Janssens over het project 
Ganda-Congo (1956-1962). Deze bijdrage telt zes 
bladzijden en het is jammer dat hier niet meer 
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informatie over gegeven is. Het ontbreekt zelfs 
aan een overzichtskaartje van het gebied in het 
voormalig Congo, waar de Gentse Universiteit 
werkzaam was. 
Des te meer aandacht is besteed aan het project 
Gent-Butare. Eerst geeft A. De Schaepdryver zijn 
relaas van het project, waarvoor hij verantwoor-
delijk was van 1979 tot 1990. Belangrijk zijn 
vooral de bijdragen omtrent de permanente en 
tijdelijke cooperanten die werkzaam waren in het 
project; de lijst met de Rwandese bursaal-
assistenten die in Belgie een postgraduaat oplei
ding volgden en de titels van hun proefschriften. 
Het omvangrijkste gedeelte van de monografie 
is ingenomen door H. Onghena, die, als histori-
cus in spe, een eindverhandehng maakte over het 
onderwerp. Hij kon daarvoor gebruik maken van 
het archief Gent-Butare (AGB) en van aanvul
lende gesprekken met de auteurs van het project 
zowel te Gent als te Butare. H. Onghena be-
schrijft uitvoerig tal van gebeurtenissen in het 
project, gaande van belangrijke beslissingen tot 
gewone roddelpraat. De directe, soms journa-
listieke, aanpak van tal van onderwerpen maken 
het niet eenvoudig om de "objectieve" geschie
denis te onderscheiden van de " vertekende ver-
sie" of "subjectieve interpretatie". Men kan 
zich niet van de indruk ontdoen dat de schrijver 
geen voldoende afstand heeft kunnen nemen van 
d e ' ' versies'' van de door hem geraadpleegde au
teurs. De bijlagen bevatten echter belangrijke ge
gevens voor diegenen die in de toekomst verder 
willen ingaan op de belangrijke bijdragen die ons 
land geleverd heeft om te trachten aan ontwik-
kelingswerk te doen in Centraal Afrika. 

H. Deelstra 

M.J. VAN LIEBURG, De geschiedenis van de 
gemeentelijke gezondheidsdienst le Rotterdam 
1919-1994. Pantaleon cahier nr. 4. Erasmus Pu
blishing, Rotterdam 1994. 128 biz. Prijs: Hfl. 
35,00. 

Aan de rij boeken die Prof. Van Lieburg sinds 
1986 aan Nederlandse ziekenhuizen en het lan-
delijke ziekenhuiswezen heeft gewijd komt geen 
einde. Thans brengt hij ons een goed gestoffeerd 
overzicht van de historic van de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst te Rotterdam, het lichaam dat 
gedurende driekwart eeuw een belangrijke rol 
heeft gespeeld in de gezondheidszorg van deze 
stad en omstreken. 
Oorspronkelijk bedoeld om het hoofd te bieden 
aan epidemieen, de volkshygiene te verbeteren, 
medische hulp te bieden aan onvermogenden enz. 
is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst te Rot

terdam in de loop der jaren zich meer en meer 
gaan toespitsen op de preventieve gezondheids
zorg en het algemeen welzijn van de bevolking 
van stad en regio. De boeiende geschiedenis en 
de ontwikkeling van de Gezondheidsdienst wor
den in dit boek grondig en leesbaar doorgelicht. 

M. Thiery 

Pierre BUCH en Jacques VANDERLINDEN, 
L'uranium. La Belgique et les Puissances. Mar-
ch£ de dupes ou chef d'oeuvre diplomatique? 
De Boeck Universite, Brussel, 1995. 188 biz., in
dex. Prijs: 680 BF. 

Tijdens het interbellum was Belgie de belang
rijkste leverancier van uranium, dat ontgonnen 
werd door Union Miniferes in de Shinkolobwe-
mijn van Katanga. Maar reeds in 1942 werden 
Union Miniferes en de Belgische overheid door 
de Amerikaanse autoriteiten benaderd om een 
exclusief leveringscontract af te sluiten met de 
Verenigde Staten. Het contract stipuleerde als te-
genprestatie dat Belgie een " billijk aandeel" zou 
mogen hebben in de ontwikkeling van het vreed-
zaam gebruik van kernenergie. Wat precies on
der "billijk aandeel" moet verstaan worden, is 
onduidelijk. Alleszins heeft de verbintenis op we
tenschappelijk gebied weinig opgeleverd. Kort na 
de oorlog stemde het Amerikaans congres een 
wet (genoemd naar de senator McMahon) die de 
proliferatie van elke nucleaiie knowhow verbood 
aan landen die politiek als niet betrouwbaar of 
instabiel konden worden beschouwd. In het licht 
van de Koude Oorlog werden de meeste landen 
wel als zodanig beschouwd, niet in het minst Bel
gie waar communisten in de regering zetelden. 
Slechts op het einde van de jaren vijftig werden 
de Amerikanen iets milder in het naleven van hun 
verplichtingen, maar aangezien de Kongolese 
mijn reeds in I960 was uitgeput (enkele maan-
den slechts voor de onafhankelijkheid werd uitge-
roepen) verzwakte de positie van Belgie opnieuw. 
De auteurs analyseren zeer nauwgezet alle mo-
gelijke en toegankelijke archieven i.v.m. met deze 
zeer mysterieuze, en bovendien strikt geheimge-
houden, diplomatieke onderhandelingen.Zij stel
len daarbij nogal wat pertinente vragen over de 
manier waarop Belgie door de Grote Mogend-
heden is behandeld (er wordt — realistisch — va
nuit gegaan dat de Belgische diplomaten en in-
dustrielen nauwelijks een andere keuze hadden). 
Ook voor de wetenschapsgeschiedenis heeft hun 
verhaal belangrijke consequenties: zo bijvoor
beeld de wijze waarop 'linkse' wetenschappers 
bewust door de Amerikanen werden geweerd, of 
de Amerikaanse ' hint' aan de Belgische kern-
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fysici om zich vooral toe te leggen op de medi
sche toepassingen van de radiologic — en de 
constructie van kernreactoren maar aan de Ame
rikanen over te laten. 
Het boek is op de eerste plaats een geschiedenis 
van juridische teksten en diplomatieke gebeur
tenissen, maar ook de geschiedschrijving van de 
Belgische wetenschap en het wetenschapsbeleid 
in de twintigste eeuw is er zeker mee gebaat. 

Geert Vanpaemel 

KORTE AANKONDIGINGEN 

Brood doet leven. Betekenis en rol van het brood 
in Europa. O.l.v. Claude MACKEREL en Re-
naud ZEEBROEK. Gemeentekrediet, Brussel, 
1994, 111 pp. 

Deze prachtig uitgevoerde en rijk geillustreerde 
catalogus traceert de geschiedenis van het brood: 
de wilde graangewassen, de Westerse landbouw-
beschavingen, de archeologie van het brood en 
recente ontdekkingen, de ontwikkeling en ach-
teruitgang van cultuurgranen op lange termijn, 
de lange weg van zaad tot koren, de technieken 
van de graanbouw, brood uit de Alpen, huisbak-
ken brood in Libanon, het Sint-Antoniusvuur en 
L.S.D. (rogge, moederkoren en ergotisme), 
brood en sociale ongelijkheid in de 19de en 20ste 
eeuw. Ook het symbolisme, al dan niet religieus, 
komt uitdrukkelijk aan de orde. 

Elly COCKX-INDESTEGE, Andreas Vesalius. 
A Belgian Census: Contribution towards a new 
Edition of H.W. Cushings's Bibliography. Bms-
sel, Koninklijke Bibliotheek, 1994. 

In 1543 verscheen te Bazel een mijlpaal in de ge
schiedenis van de geneeskunde, en meer in het 
bijzonder van de anatomic: De humani corpo
ris fabrica libri septem van de Brusselse arts An-
dries Wijting, alias Andreas Vesalius. 400 jaar 
later publiceerde de Amerikaanse neuro-chirurg 
Harvey Cushing de bibliografie van Vesalius' 
werken, alsook van de pubhkaties van zijn vol-
gelingen. Ter gelegenheid van de 450ste verja-
ring van de Bazelse editio princeps verschijnt van 
de hand van Elly Cockx-Indestege deze belang
rijke, waardevoUe aanvulling op de bibliografie 
van Cushing. Zoals we dat van E.C. steeds ge-
wend zijn, is ook hier weer met de grootste acri-
bie te werk gegaan. 

Josef DOMES, Werner G. GERABEK, Bern-
hard D. HAAGE, Christoph WEISSER und 
Volker ZIMMERMANN (Hrsgg.). Licht der Na-

tur. Medizin in FachUteratur und Dichtung. Fest
schrift fiir Gundolf Keil zum 60. Geburtstag. 
(Goppinger Arbeiten zur Germanistik 585) Gop-
pingen, Kiimmerle Verlag, 1994, 597 pp. 

29 vrienden en bekenden hebben Keils zestigste 
verjaardag met een bijdrage willen vieren. Twee 
hiervan handelen over Middelnederlandse medi
sche teksten: W.L. Braekmam, 'Middelneder
landse volksgeneeskundige recepten uit de vijf-
tiende eeuw' (pp.37-54), uit Hs. 15 van de 
Koninklijke Academic voor Nederlandse Taal-
en Letterkunde te Gent, en Ria Jansen-Sieben, 
' Panis vitae. Een chirurgisch vlugschrift uit de 
zestiende eeuw' (pp. 225-238), bewaard in het 
Antwerpse Stadsarchief onder nummer GA 4513, 
lias V. Vele andere artikels behandelen grenso-
verschrijdende onderwerpen, waarvan sommige 
van rechtstreeks belang voor de Nederlandse 
tekstgeschiedenis, zoals William C. Crossgrove, 
' Zur Datierung des Macer Floridus'; Trude Eh-
lert , ' Komplexionenlehre und Diatetik im Buch 
Sidrach'; Bernhard Schnell, 'Zur deutschspra-
chigen Rezeption der naturkundhchen Schriften 
des Thomas von Cantimpri', enz. 

"ein teutsch puech machen". Untersucbungen 
zur landessprachlichen Vermittlung medizini-
schen Wissens. Ortolf-Studien 1. Herausgegeben 
von Gundolf KEIL. Redaktion Johannes G. 
MAYER und Christian NASER. (Wissenslitera-
tur im Mittelalter. Schriften des Sonderfor-
schungsbereichs 226 Wiirzburg/Eichstatt. Band 
U) Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 
1993, 616 pp. 

De 16 bijdragen in deze bundel handelen, on
danks de ondertitel, niet alle over het medische 
oeuvre van Ortolf (13de eeuw). Zo is er een ar
tikel, van de hand van Willem F. Daems, Gun
dolf Keil en Ria Jansen-Sieben, over het oudste 
petroleumtraktaat (met tekst-editie) uit een Mid-
delnederlands handschrift in de bibliotheek te 
Middelburg, alsmede een uitvoerig overzicht van 
de ' Mittelniederlandische Artesliteratur' door 
Ria Jansen-Sieben. 

Erik TRINKAUS en Pat SHIPMAN, The Nean-
dertals. Of skeletons, scientists, and scandal. Vin
tage Books, New York, 1994.454 biz., ill., index. 

Populariserend maar gedegen relaas van de we
tenschappelijke discussies omtrent de afstam-
ming van de mens, sedert de ontdekking van het 
geraamte in het Neanderdal (1856), tot de heden-
daagse debatten over de evolutie van de oudste 
menselijke soorten. Met bijzondere aandacht 
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voor de bijdragen van enkele Belgische (Schmer-
ling, Dupont, Fraipont, Lohest, De Puydt en 
Twiesselman) en Nederlandse onderzoekers 
(Dubois). 

J.T.M. van der HEYDEN, Het ziekenhuis door 
de eeuwen. Over geld, macht en mensen. Er
asmus PubUshing BV, Rotterdam 1994. 128 biz., 
ill., index. Prijs: Hfl. 35,00. 

Beknopt synthese-overzicht van de sociale, eco-
nomische, politieke en medische aspecten van het 
ziekenhuis als instituut. Hoofdstukken worden 
gewijd aan het ontstaan van de ziekenhuizen in 
de christelijke en niet<hristeUjke wereld, het per-
soneel, i.h.b. de verpleging, de toegankelijkheid 
van de gezondheidszorg en de architcctuur van 
ziekenhuizen. Vooral voor de recentere geschie

denis ligt de klemtoon sterk op Nederland, wat 
ook blijkt uit de (korte) literatuurlijst. 

L.W. STATIUS van EPS, Gezondheid op de Ne-
deriandse Antillen: beschermd en toch bedreigd? 
Erasmus Publishing BV, Rotterdam 1994. 24 
biz., ill. 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van bijzonder hoogleraar in de Geografi
sche Pathologic en de Geschiedenis van de Ge
neeskunde der Nederlandse Antillen aan de Fa
culteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. " Het moge duidelijk zijn dat de 
inventarisatie van geografische pathologic van 
oudsher nauw beinvloed is geweest door mense
lijke activiteiten. (...) Dit betekent dat geografi
sche pathologic en de geschiedenis der genees-
kunst integraal verweven zijn." 


