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BOEKBESPREKINGEN 
COMPTES RENDUS 

Jan GODDERIS, Dc beste arte zij ook een filo-
soof ? Plato's opvattingen over de geneeskun-
de. Leuven, Peelers Press, 1997. 286 biz., 7 tab. 
en 12 ill. 
Schrijver noemt zijn geschrift een bescheiden 
monografie. Een grove onderschatting want, hoe-
wel hij stelt een poging te hebben gewaagd cm de 
verhouding van Plato tot de geneeskunde te 
belichten, is zijn boek uitgegroeid tot een grondi-
ge, omzeggens encyclopedische analyse van de 
wisselwerking tussen de wijsbegeerte en de medi-
cijnen in de Griekse Oudheid. Een boek om van te 
genieten en de hoofdstukken te bestuderen en te 
herlezen, die op zulke manier werden geredigeerd 
dat ieder van lien op zichzelf een afgerond geheel 
vormt. 

Jan Godderis is hoogleraar aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven waar hij, benevens zijn 
specialisme (de psychiatrie), de medische historie 
en de cultuurgeschiedenis van de sexualiteit 
doceert. Als medicus, historicus en geestesweten-
schapper was hij, mede op grond van zijn grondi-
ge kennis van de klassieke Griekse taal, als het 
ware voorbestemd om deze ingewikkelde materie 
te zuUen aanpakken. Dat hij ze op een begrijpelij-
ke manier wist over te brengen blijft niettemin een 
'tour de force'. 

Dit boek samenvatten is een oefening waaraan ik 
mij niet durf te wagen. Laat mij hier volstaan met 
de vermelding dat het in wezen twee gedeelten 
omvat. In het eerste gedeelte wordt een overzicht 
gegeven van de eerste Griekse filosofen en het 
aandeel dat zij voor de genese van een 'rationele' 
geneeskunde gehad hebben. In het tweede gedeel
te (ca. 200 bladzijden) bespreekt en analyseert de 
schrijver, zich hierbij steunend op de originele 
teksten, de opvattingen van de filosoof Plato inza-
ke de geneeskunde en de gezondheid. 
Achtereenvolgens komen aan bod de anatomic en 
de fysiologie van Plato en zijn lichaams- en ziels-
therapie. Op het probleem van de arts-patient rela-
tie, die in de Hippocratische geneeskunde een zo 
belangrijke plaats zaI innemen, wordt breedvoerig 
ingegaan. Het boek wordt afgesloten met om. een 
handig chronologisch overzicht van Plato en een 
'algemene' bibliografie. 

Godderis' boek is geen 'lichte' literatuur, w l̂ een 
compacte goudmijn van gegevens en originele 

gedachten waarvan wij de studie aanraden aan al 
diegenen die zich intenesseren voor de evolutie 
van de begripsontwikkeling in de wetenschap. De 
oude Grieken waren de eersten die de juiste vra-
gen hebben gesteld over de mens (microcosmos) 
en zijn wereld (macrocosmos) en hierop antwoor-
den gaven die de geschiedenis doorkruisten en 
waarvan sommige actueel gebleven zijn. In deze 
tijd van 'high tech'-geneeskunde is het voor de 
beocfenaren niet misplaatst om zich over de ach-
tergronden van het medisch denken te bezinnen en 
hierin mogelijk een antidote te zoeken tegen de al 
maar toenemende medicalisering van de mens. 

Michel Thiery 

Michael FREYER, Vom mittelalterlichen 
Medizin zum modernen Biologieunterricht. 
Teil I Analysen zu Grundlagen und Verlauf 
kultureller Etablierungsprozesse. Teil II 
Bibliographien und Ubersichten zur 
Geschichte des Medizin-/"Biologie"-
Unterrichts, Hrsg. G. Keil. Passau, 1995. 2 ban-
den, 1130 pp., 240 ill. DM.196.- ISBN 3-927575-
44-5. 

Dit boek biedt de arts, medisch historicus, apothe-
ker, bioloog en al wie bij het onderwijs van deze 
vakken betrokken is een grondige analyse van de 
geschiedenis van zijn specialisme. Uitgangspunt 
van het onderzoek zijn de middeleeuwse biblio-
theekcatalogi: op basis van het verzamelde mate-
riaal wordt het medisch-natuurkundig onderwijs 
in de kloosterscholen in beeld gebracht, waama 
chronologisch en gedetailleerd de verschillende 
fasen tot aan de huidige universitaire faculteiten 
belicht worden. Naast en via dit reeds zeer impo-
sante onderzoek, is het de auteur gelukt de para-
digmatisch getypeerde evolutie-stadia van de 
invoering van deze nieuwe discipline(s) in het 
onderwijs te reconstrueren. De gebruikte methode 
is des te interessanter daar ze, mils er een basis 
met voldoende materiaal aanwezig is, op verge-
lijkbaar culturele ontwikkelingen kan toegepast 
worden. 

Dit boek is niet alleen een standaardwerk voor de 
geschiedenis van de biologic en het biologie-
onderwijs, maar tevens een standaardwerk over de 
centrale vragen van de culturele evolutie. 

R. Jansen-Sieben 
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Britta-Juliane KRUSE, Verborgene Heilkiinste. 
Geschichte der Frauenmedizin im 
Spatmittelalter. (Quellen und Forschungen zur 
Literatur- und Kulturgeschichte) Berlin/New 
York. Walter de Gruyter, 1996. DM 192. ISBN 3-
11-014704-1-
Hoofddoel van dit boek is, op basis van onuitge-
geven gynecologisch-obstetrische teksten. het tot 
nu toe niet al te heldere beeld van de alledaagse 
vrouwenwereld in de late middeleeuwen scherper 
te stellen. Zo onderzoekt bv. de auteur of in deze 
medische literatuur thema's als partnerkeuze of 
huwelijksleven ander^ behandeld worden dan in 
de didactische werken. Ook wordt nagegaan in 
hoeverre de medische praktijk van vrouwen posi-
tief of negatief voorgesteld wordt. 
Bij gebrek aan een bestaande inventarisering was 
het nodig een speurtocht te ondememen naar alle 
tot nu toe onbekende gynecologisch-obstetrische 
receptaria. Het resultaat dat daarop steunt is een 
uitgebreide studie, waarin aan een veelheid van 
aspecten grondig aandacht besteed wordt. Zo 
komen achtereenvolgens aan bod de overleve-
ringsvormen (receptaria. traktaten, zegens en 
toverspreuken); de overleveringscontext, receptie-
en gebruikssporen; opbouw, inhoud en toepassing 
van de recepten; het ontstaan en de functie van 
deze teksten; de functie van vroedvrouw en arts; 
vrouwelijk en mannelijk geslachtsleven; en ten-
slotte enkele wetenschapshistorische aspecten, 
zoals de functie van de menstruatie, de 
rechts/links-theorie, de zevencellige uterus, herm-
afroditisme, tweelingen, enz. Daarop volgt de edi-
tie van zes tot nu toe onuitgegeven teksten en een 
glossarium van de daarin voorkomende materia 
medica. Tot slot een reeks indices, waaronder een 
inventaris van 51 handschriften met Incipits. 
Deze zeer gedegen studie behandelt zowat alle 
facetten van de laat-middeleeuwse vrouwenartse-
nij en verloskunde, niet alleen op het puur medi
sche vlak, maar tevens in hun sociale context. 

R. Jansen-Sieben 

Wolfgang WEGNER, Albrecht, ein poeta natu
rae ? Zu Umfang und Funktionalisierung 
naturkundlicher Realien im Jiingeren Titurel. 
Frankfurt a.M., Beriin, Bern. New York, Paris, 
Wien, Peter Lang, 1996. ISBN 3-631-30060-3. 
Prijs: FrS 72.-
De Junf>ere Titurel is een van de omvangrijkste 
wereldlijke verhalen uit de 13de eeuw. De tekst 
staat bol van leerrijke excursen op het gebied van 
de astronomic, de gemmologie, de fauna en flora, 

de geneeskunde en de geografie. De auteur, 
Albrecht, is een vrijwel onbekende figuur, maar 
komt uit zijn tekst naar voren als een zeer erudie-
te dichter. Wegner onderzoekt al de wetenschap-
pelijke tekstgedeelten in hun verband met de ken
nis uit die tijd. Tevens stelt hij de vraag naar de 
functie van dergelijke uitweidingen in een fiktio-
nale tekst. Uiteindelijk komt hij tot het beeld van 
een 'poeta doctus rerum naturae', zoals er meer-
dere zijn geweest: bv. Wolfram von Eschenbach, 
en bij ons Jacob van Maerlant en lets later Colijn 
van Rijssele. 

De thema's die achtereenvolgens behandeld wor
den zijn: de bouw van de wereld en de invloed van 
de kosmos op de mens, of, om het korter te for-
muleren: makro- en mikrokosmos; de lithologie 
en de symboliek van een edelstenencatalogus; de 
dierenwereld; het plantenrijk; de kosmografie van 
de bewoonbare wereld, en tenslotte de geneeskun
de, de chirurgie. de materia medica, de obstetric 
en de pediatric. Stap voor stap probeert de auteur 
een bron voor de gegeven informatie te vinden, 
wat hem vaak lukt, waarbij hij ons door de 
geschiedenis van ieder van deze vakgebieden 
voert en de modeme vakliteratuur daarbij betrekt. 
Dat levert telkens een mooi beredeneerde, interes-
sante speurtocht op, of die nu uitloopt op een posi-
tief resultaat dan wel de vraag naar een eventuele 
oorspronkelijkheid moet openlaten. 
Voor de astronomic komt het resultaat crop neer 
dat Albrecht vermoedelijk het alom gebruikte 
leerboek van Johannes de Sacrobosco, De sphera 
bestudeerd had, alsook de Lucidiihus, Guillaume 
de Conches en Honorius Augustodunensis. Voor 
de kosmografie komen een aantal andere werken 
in aanmerking, om. de Cosmographia van 
Aethicus Ister. Als stenenboek gebruikte hij zeker 
het lapidarium van Marbodus, maar ook enkele 
dertiendc-eeuwse encyclopedieen, bv. van onze 
landgenoot Thomas van Cantimprd, die tevens 
geraadpleegd werd voor de fauna. Voor de flora 
daarentegen is het bijna onmogelijk een directe 
bron te vinden, evenals voor de medische elemen-
ten: veel gemeengoed is hier opgenomen, waar
van de rechtstreekse oorsprong niet kan vastge-
steld worden. 

Het uiteindelijke besluit van de auteur is dat de 
opname van al deze natuurkundige realia een 
christelijk-allegorische functie had, en dat bijge-
volg Albrecht, evenals de samenstellers van de en
cyclopedieen. een geestelijke was die zich slechts 
van de realia bediende om zijn toehoorders aan-
schouwelijk en leerrijk de rechte weg te wijzen. 
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De hier gevolgde onderzoeksmethode is interes-
sant en verdient (vele) navolging(en). Hoeveel fic-
tionele Middelnederlandse teksten bevatten niet 
wetenschappelijke inlassingen. kortere of langere 
uitweidingen, waarbij de filologen nauwelijks stil-
staan, en die bij nader onderzoek heel wat infor
matie zouden kunnen leveren over de auteur. zijn 
doelstelling, zijn publiek en zijn tijd ? 

R. Jansen-Sieben 

Jbrg MILDENBERGER, Anton Trutmanns 
'Arzneibuch'. Teil II: Worterbuch. 
(Wurzburger medizinhistorische Forschungen. 
Band 56) Wiirzburg, Kbnigshausen & Neumann, 
1997. 5 delen. ISBN 3-8260-1398-0. 
In 1976 verscheen als proefschrift aan de 
Universiteit van Bonn, van de hand van Rainer 
SUTTERER, een editie van het medicijnboek van 
Anton Trutmann (ca. 1490-1500). De inhoud van 
dit receptarium is op medisch- en cultuur-histo-
risch gebied zo rijk, dat er thans door Jbrg MIL
DENBERGER een glossarium op gemaakt werd. 
Dat is niet zo maar een woordenboekje geworden: 
in vijf(!) dikke delen (2784 pp.) wordt op iedere, 
door Trutmann gebruikte term (ook Latijnse) een 
semantische, hermeneutische, bronnen- en tekst-
kritische kommentaar gegeven. Daardoor is de 
verstrekte informatie uitgedijd tot een echte 'thes
aurus', een schat aan gegevens. waarbij allerlei 
gebieden bestreken worden: zowel anatomic, als 
pathologic, botanie, farmacie, magic, enz. Door 
de volledigheid die nagestreefd werd kan dit werk 
tevens beschouwd worden als een 'Index verbo-
rum' op Trutmanns 'Arzneibuch'. Daarmee is het 
een belangrijke bijdrage tot wat toch wel een sterk 
desideratum mag heten: een Middelhoogduits en 
Middellatijns medisch woordenboek (om maar te 
zwijgen over een Middelnederlands dito). 
Het is echter v66\ meer dan dat: bij de uitvoerige 
bespreking van ieder lemma wordt veel verder 
gekeken dan de eigen neus. Dit wil zeggen dat 
ook anderstalige teksten bij de verklaringen 
betrokken worden, waaronder Middelneder
landse. En aangezien wij voor de verklaring van 
de Middelnederlandse vakterminologie in het 
beste geval aangewezen zijn op enkele verspreide 
monografieen, maar meestal zelf maar moeten uit-
zoeken waarover het gaat, is het gebruik van dit 
woordenboek een onschatbare hulp. 
Ieder lemma is als volgt opgebouwd: 1. lemma, 
woordvarianten; 2. woordsoort; 3. etymologic; 4. 
alle vindplaatsen, met blad- en regelvermelding; 
5. betekenis(sen); 6. bewijsplaatsen in context uit 

andere teksten; 7. betekenisverklaring: a. thema-
tisch, b. onomasiologisch, c. fakultatieve opmer-
kingen; 8. literatuurverwijzingen; 9. synoniemen 
of begripsverwante lexemen. 
Dat dit woordenboek voor al wie zich met 
medisch-farmaceutisch-botanische (etc.) vaklite
ratuur bezighoudt, een onmisbaar instrument is, 
zal na het voorgaande wel duidelijk zijn. 

R. Jansen-Sieben 

J.M.D. de WAARDT, Voedselvoorschriften in 
boeteboeken. Motieven voor het hanteren van 
voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse 
lerse boeteboeken 500-1100. (Pantaleon Reeks 
nr.22) Rotterdam. Erasmus Publishing, 1996. 
ISBN 90-5235-090-6. 
Na een lang betoog over boete-praktijken, -proce
dures en -boeken, wordt de plaats van de voedsel-
voorechriften in de boeteboeken besproken: soms 
tussen andere voorschriflen door, soms in een 
hoofdstuk apart. Er zijn voorschriften inzake het 
verbod aasvices te eten: van degene die vlees eet, 
wordt verwacht dat hij weet dat er sprake is van 
een geslacht dier of van een dood dier (aas). In het 
laatste geval wordt een boete opgelegd van 
tweeenveertig dagen op water en brood. Het ver
bod staat in verband met de relatie aasvlees en 
bloed. In dode dieren is er nog bloed aanwezig. 
Ook het drinken van bloed wordt bestraft. Het 
eten van doodgevonden vissen of zeedieren wordt 
echter toegestaan (tenzij zij in ontbinding verke-
ren). omdat vissen "tot een andere natuur" werden 
gerekend. Varkensvlees mag niet worden gegeten 
wanneer deze dieren met aas gevoed werden. Het 
is echter weer wel toegelaten voedsel als de var-
kens zijn afgevallen tot het gewicht dat ze hadden 
voor ze het aasvlees aten. Ook voor het nuttigen 
van paardevlees, hazevlees en kippen zijn er aller
lei voorwaarden. 

Niet alleen het drinken van dierenbloed is ten 
strengste verboden, ook mensenbloed, -urine en 
-sperma mogen in geen geval ingenomen worden. 
Bepaalde medische recepten zijn hiermee volko-
men in tegenstrijd, en worden dan ook afgekeurd. 
Het wordt bv. de vrouw verboden sperma door het 
eten van de man te mengen als aphrodisiacum. 
Het bloedverbod geldt niet voor het inslikken van 
het eigen bloed, met speeksel gemengd. Een voor-
schrift uit het boeteboek van Cummeani luidt als 
volgt: "degene die stukjes huid, korstjes, van zijn 
eigen lichaam eet, of ongedierte, luis, dat op het 
lichaam leeft of de eigen uitscheidingsproducten, 
urine [en faecalien], eet of drinkt, [zal] gedurende 
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een geheel jaar boete moeten doen op water en 
brood, alsmede het ontvangen van de handopleg-
ging door de bisschop" (p.65). 
Het aantal voorschriften wordt nog verder uitge-
sponnen, en betreft om. dranken verontreinigd 
door een dode muis of door vogels, en voedsel 
aangeraakt door onreine handen. Maar eigenlijk 
draait het bijna allcmaal om een relatie tot het 
bloed (in de antieke en middeleeuwse geneeskun
de wordt sperma beschouwd als ongekookt bloed; 
uitwerpselen zijn niet tot bloed geworden resten), 
en ik hoef hier niet te wijzen op de belangrijke 
bloedsymboliek in de christelijke kerk, en tegelij-
kertijd (of juist daardoor) de horror sanguinis, die 
de uiteindelijke aanleiding was voor een definitief 
verbod tot uitoefening van de geneeskunde door 
geestelijken: het vierde Lateraanse concilie van 
1215 verbood priesters en monniken enige hande-
ling te ondememen waarbij bloed zou kunnen 
vloeien. 

Voor zover ik weet is een dergelijk onderzoek in 
de teksten van de Lage Landen nog niet uitge-
voerd. In afwachling daarvan. en aangezien het 
resultaat vermoedelijk sterk zal lijken op het 
bovenstaande. biedt deze studie ons een waarde-
vol, zelfs bruikbaar, en zeker stimulerend inzicht 
in een vrij onbekende problematiek. 
De bibliografie is helaas minder verzorgd: het 
krioelt van de fouten, en zo goed als geen enkele 
Duitse titel is correct. 

R. Jansen-Sieben 

M J. van LIEBURG, De geschiedenis van de 
kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De 
pcriode tot 1700. (Nieuwe Nederlandse 
Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde 
en der Natuurwetenschappen nr. 55-1). 
Rotterdam, Erasmus -Publishing, 1997. ISBN 90-
5235-041-8. 

Zoals in de Verantwoording staat (p. 12) moet de 
titel van dit boek in die zin verstaan worden, dat er 
vooral over het 'zieke' kind in het algemeen spra
ke is, "ongeacht of dit kind voorwerp van medi
sche c.q. kindergeneeskundige zorg is geweest of 
niet". En ook al omdat de term 'kindergeneeskun
de' voor de behandelde periode een anachronisme 
is, wordt ons met nadruk gezegd dat het hier om 
"een medische geschiedenis van het kind" gaat. 
Het valt te betreuren dat deze studie met opzet 
geografisch beperkt blijft tot het huidige grondge-
bied van Nederland. De reden daarvoor wordt niet 
verstrekt. 
Er is gekozen voor een chronologische (en niet 

thematische) opzet. in verband met de gebruikte 
bronnen. De delen II (tot ca. 1890) en III zullen 
later verschijnen, de bibliografie met secundaire 
literatuur bevatten, alsmede alle registers (ziekten 
en personen). 
Bij gebrek aan een voorstudie wordt hier baanbre-
kend werk verricht. De auteur is er zich van 
bewust dat hij aan een legpuzzel bezig is, en wel-
licht niet alle stukjes bij elkaar heeft kunnen vin
den. Hoeveel bronnen hij ook in zijn onderzoek 
betrokken heeft, sommige heeft hij gemist omdat 
hij niet altijd op de juiste plek gesprokkcld heeft. 
Zo heeft hij bv. mijn (nogal summiere) overzicht 
van de Middelnederlandse vakliteratuur (thans 
heet dat 'Artesliteratuur') van 1978 gebruikt. daar 
waar 12 jaar later in het Repertorium van de 
Middelnederlandse Arleslsiteratuur onder het 
lemma 'Pediatric' (en ook onder 'Obstetric', 
'Gynaecologie', 'Chirurgie', enz.) een voUedige 
opsomming en analyse volgt van alle bestaande 
handschriften en drukken tot 1600. Ook moet 
gezegd dat het wachten op de registers in het 
derde deel (voorzien voor 1998) erg lastig is: in de 
noten wordt de vennelding van de gebruikte lite
ratuur beperkt tot het cileren van de familienaam 
en titel, wat het vinden van artikels bv. voorlopig 
onmogelijk maakl. 

Dit neemt niet weg dat dit mooi ogende en rijk 
geillustreerde boek een waardevolle veelheid aan 
informatie bevat, voor het eerst een mooi over
zicht biedt, met talrijke uittreksels uit weinig 
bekende teksten, zodat we nu eindelijk over een 
handboek over de 'medische geschiedenis van het 
kind' beschikken. 

R. Jansen-Sieben 

Bruno LAURIOUX, Le regne de Taillevent. 
Livres et pratiques culinaires a la fin du Moyen 
Age. (Sirie Histoire Ancienne et M^didvale 45) 
Paris. Publications de la Sorbonne, 1997. ISBN 2-
85944-4500. 
L'historien de I'alimentation, mais aussi celui de 
la medecine et de la dietetique, ne pent que se f6li-
citer de la parution longtemps espdr^e de cette 
thfise de doctoral, d6fendue en 1992. II s'agit 
d'une v6ritable somme dans un domaine oil 
depuis quelque temps beaucoup a ^te 6crit, aussi 
bien des Etudes philologiques de r^ceptaires 
anciens que des anthologies vulgarisantes pas 
toujours trds authentiques. 
II est vrai - et il fallait enfin le dire - que ce n'est 
pas des historiens, mais des philologues qu'est 
venu le tout recent renouvellement des etudes sur 
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la cuisine medievale. II reste maintenant aux his
toriens a integrer les rSsultats dans le champ pro-
prement historique. "Foumir quelques pistes pour 
y parvenir" (p. 13) est le but que Laurioux se pro
pose au debut du livre. A la fin dc la lecture, on 
constatera que ce propos etait trop modeste et que 
la r^ussite est bien superieure. 
La premiere partie de son ouvrage consiste en une 
analyse aussi complete que possible des livres de 
cuisine medi^vaux. La tradition culinaire franfai-
se debute avec les Enseignemenz (d^but du XlVe 
s). suivi de differents Viandiers, du Menagier de 
Paris, et d'une nouvelle generation de textes au 
XVes. 

Le chapitre 7 est consacr6 a un tres utile panora
ma des traditions europeennes. oCi pour la premie
re fois les influences et interferences multiples 
sont mises en lumiere. 
Ensuite, il est question de la creation culinaire, de 
la production, la diffusion et I'usage des livres, 
bref, le texte dans son contexte. Plusieurs cartes et 
graphiques et une description des manuscrits 
franfais utilises complfetent cette 6tude, suivis par 
I'ddition du Vivendier de Kassel (p.370-379). 
La bibliographic (trfes riche: 749 numeros) est 
subdivisee en plusieurs sections. Dans un domai
ne oil les limites ne sont pas toujours nettes, oil le 
chevauchement est parfois inextricable, oil les 
manuscrits sont souvent composites, la methode 
choisie pour ce classement n'est pas commode 
pour I'utilisateur Celui-ci, en compensation, ne 
peut manquer d'y decouvrir, en parcourant syste-
matiquement la longue liste allant de la page 383 
a 411, maintes references rares. 
Une remarque s'impose en ce qui conceme le 
num^ro 220 (ANTHIMUS) de la bibliographic: 
I'^dition de Liechtenhan de 1928 est obsolete. 
Deux nouvelles Editions ont vu le jour entretemps 
(dont la premiere avec un facsimile complet, ainsi 
qu'une traduction allemande): R. Jansen-Sieben, 
Brief des erlauchten Anthimus an Theoderich, den 
Konig der Franken. Stuttgart, 1989, ainsi que 
Gundolf Keil, Das Lurscher Arzneibuch. 
Stuttgart, 1989. 

Ce n'est qu'une critique infime, dans un ouvrage 
fondamental. L'auteur a non seulement su rehabi-
liter I'histoire culinaire - longtemps objet de qui-
proquos denigrants -, mais il a dgalcmcnt reussi h 
I'integrer dans I'ensemble de la recherche histori
que, sociale, ^conomique et culturelle. II a done 
considdrablement d6pass6 le but propos6 qui 6tait 
celui de montrer le chemin aux historiens. II a 
ouvert une grande partie de la route tout seul. 

R. Jansen-Sieben 

Michel THIERRY en Hans HOUTZAGER, Der 
Vrouwen Vrouwlijcheit. Een overzicht van de 
kennis van de vrouwelijke geslachtsorgancn 
vanaf de vroegste tijden tot en met Vesalius en 
de bijdragen die Nederlandse geleerden hier-
aan hebben geleverd in de zeventiende eeuw. 
Rotterdam, Erasmus Publishing, 1997, 96 biz., 36 
ill.. ISBN 90-5235-105-8.. 
Dit werk is samengestcid uit drie nogal van elkaar 
verschillende hoofdstukken. Tot aan de voorlopers 
van Vesalius eind I5e eeuw zijn er maar twee 
korte episodes geweest waarin lijkensecties voor 
medische doeleinden werden getolereerd. In het 
millennium tussen Hippocrates en Vesalius was de 
kennis van het vrouwelijk genitaal stelsel prak-
tisch uitsluitend gebaseerd op de anatomic van 
andere zoogdieren, aangevuld met enige fantasie. 
Over de stand en ontwikkeling van die kennis gaat 
het eerste deel van dit boek. 
Die gebrekkige kennis is niet alleen te wijten aan 
duidelijke verschillen tussen de mens en andere 
dieren. Ook het idee-fixe dat de organen van de 
vrouw homologen zijn van de mannelijke, maar 
nu naar binnen gekeerd, en de opvatting dat de 
moederschoot slechts een receptakcl is van het 
alles bepalende mannelijke zaad, hebben voor 
verwarring gezorgd. Als dan Galenus in de 2e 
eeuw na C. alle verworven kennis bundell en aan-
vult met zijn eigen inzichten, en deze "bijbel" 
door de scholastiekers als alleenzaligmakend 
wordt gepropageerd, hoeft het ons niet te verwon-
deren dat lange tijd na Vesalius de gang bij de pro-
creatic een mysterie bleef In dit deel van het werk 
wordt omwille van de preciesheid ruim gebruik 
gemaakt van de anatomische nomenclatuur, maar 
een verklarende woordenlijst aan het einde is een 
voldoende hulp voor de leek. 
Het tweede deel gaat bijna uitsluitend over het 
revolutionaire werk van Vesalius. Het traditionele 
Galenische beeld werd drastisch gecorrigeerd. In 
zijn beginperiode aan de oerconservatieve univer-
siteiten van Leuven en Parijs was hij nog een 
slaafs Galenist. Dan trok hij naar Padua waar een 
frisse wind woei en de mogelijkheden voor dis-
sectie bijna onbeperkt waren. Tot zijn verbazing 
stelde hij vast dat Galenus zich hier en daar wel 
zou hebben kunnen vergist en deelt dat voorzich-
tig mee. Als hij dan tot het besluit komt dat 
Galenus nooit een vrouwenlijk had gezien, gooit 
hij alle boeien los. En maakt op zijn beurt fouten. 
Die evolutie die zich voltrok in amper 8 jaar wordt 
hier chronologisch en kritisch gevolgd. 
Het derde deel gaat over wat met die kennis is 



118 BOEKBESPREKINGEN - COMPTES RENDUS 

gebeurd in de I7e eeuw en beperkt zich tot 
Noord-Nederland. Aan de jonge universiteit van 
Leiden, die niet zo gebonden was aan tradities en 
zich kon ontwikkelen in een tolerant klimaat, 
groeide er zeer snel een centrum van onderzoek 
dat ook begaafde studenten uit het buitenland aan-
trok. De invloed van Descartes' opvattingen over 
de levensverrichtingen bracht na de nodige preci-
sering in de anatomic ook geleidelijk inzicht in de 
functies van dc vrouwelijke tractus, Toch spraken 
deze geleerden nog over de "klotcn of ballcn" als 
zij de eierstokken bedoeldcn. zelfs nadat De Graaf 
de cifollikel had ontdekt in 1686. Hier zal het 
wachten worden op de ontdekking van de eicel 
door von Baer in 1827. Maar zoals de auteurs het 
in het voorwoord fonnuleren: "tot op vandaag zijn 
er nog talrijke problemcn... die om opheldering 
vragen." 

De auteurs zijn respectievelijk verloskundige en 
vrouwenarts, die bovendien al lang hun sporen 
hebben verdiend in de medische geschiedschrij-
ving. Het werk is helder geschreven en mooi gcil-
lustreerd, en brengt ons een goed beeld van een 
wat veronachtzaamd gebied in de medische histo
rie. 

Noel Goossens 

V.A. RASQUIN. Dictionnaire des constructeurs 
beiges d'instruments scicntifiques. Comite 
National de Logique, d'Histoire et de Philosophic 
des Sciences. Nationaal Comite voor Logica, 
Geschiedenis en Filosofie der Wetenschappen. 
Bruxelles-Brussel, 1996. 
Wie aan een biografisch woordenboek als dit 
begint, weet dat hij ontelbare problemcn zal moe
ten opiossen. Tot weike periode gaat hij zich 
beperken ? Welke instrumenten worden als weten-
schappelijk beschouwd, vallen hieronder ook 
demonstratie-instrumenten ? Welke geografische 
afbakening wordt gebruikt ? De auteur heeft hier 
keuzen moeten maken die klaar en duidelijk in de 
inleiding worden aangegeven. Men kan het hier-
over oneens zijn met de auteur, maar het is duide
lijk dat de afbakening steeds arbitrair zal zijn. In 
dit boek worden enkel de instrumentmakers 
behandeld (en niet de uitvinders) die voor de 
Eerste Wereldoorlog actief geweest zijn op wat nu 
het Belgisch grondgebicd is en niet-medische 
wetenschappelijke instrumenten gemaakt hebben. 
Het is duidelijk dat de auteur hier een jarenlange 
interesse in instrumenten heeft kunnen samen-
brengen en dat hij goed op de hoogte is van recen-
te ontwikkelingen binnen het vakgebied (bijvoor-

beeld in verband met lopcnd onderzoek over de 
Arseniussen). Van sommige instrumentenmakers 
is, bchalve hun instrumenten weinig of niets 
bekend. Vaak kan de auteur dan ook niets anders 
geven dan hun vermoedelijke activiteitsperiode. 
Een opmerking hierbij is dat het, m.n. vanaf de 
Napoleontischc tijd, mogelijk moet zijn die perio
de scherper te stellen door via de registers van de 
burgerlijke stand hun geboorte- en sterfdata op te 
sporen. 
De biografische gegevens zijn beknopt, maar 
geven wel de essentiele data weer De auteur heeft 
er zich duidelijk voor gehoed onzekere gegevens 
op te nemen. Bij elke naam zijn er referenties naar 
bronnen en secundaire literatuur Voor vele instru
mentenmakers zijn dit slechts verwijzingen naar 
archiefbronnen, een bewijs dat de auteur actief 
naar nieuwe gegevens over deze personen gezocht 
heeft. Ongetwijfeld zullen zijn opzoekingen in de 
komende jaren nicer gegevens opieveren. 
Het boek is voorzien van een ruime bibliografie, 
die toch enkele opvallende hiaten bevat. Zo is het 
onbegrijpelijk dat de Checklist of Astrolabes van 
Derek de Solla Price of de studies van J.G.C.A. 
Briels over Zuid-Nederlanders in de Republiek 
niet opgenomen zijn. Anderzijds werd wel 
gebruik gemaakt van het werk van de notoir onbe-
trouwbare generaal Wauwermans (verkeerdelijk 
als Wouwermans gespeld). Toch moeten we ook 
vaststellen dat Rasquin zeer goed op de hoogte is 
van recente studies zoals die van G. L'E. Turner 
over de Mercatorastrolabia. 
Nog een punt van kritiek, maar dan 6en waar de 
uitgever had moeten op wijzen, is dat bij verschil
lende schrijfwijzen van de naam van familieleden 
(wat voor de zestiende eeuw vaak het geval is) er 
duidelijke verwijzingen naar de andere spelling 
moet zijn. Zo meende ik eerst dat de vader van 
Michiel Coignet, Gillis, niet opgenomen was, tot 
ik hem terugvond onder Cuiniet. 
Tot slot kunnen we met de auteur akkoord gaan 
wanneer hij schrijft "le present ouvrage ne peut 
etre que provisoire" (p. 3). Er loopt momenteel 
inderdaad heel wat onderzoek naar instrumenten 
en instrumentmakers in onze contreien, dat het 
materiaal dat Rasquin hier naar voor brengt zal 
aanvullen. Men kan enkel hopen dat de auteur in 
de komende jaren informatie over deze en andere 
instrumentenmakers blijft verzamelen en dat het 
Nationaal Comite ter gelegenertijd een aangevul-
de tweede druk zal willen verzorgen. 
We moeten het belang van deze Dictionnaire ove-
rigens niet onderschatten. Het zal de komende 
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jaren een referentiewerk blijven dat menig histori
cus kan helpen. Ook voor het buitenland is dit 
boek belangrijk omdat de instrumentmakers uit de 
Zuidelijke Nederlanden in een intemationale con
text teveel verwaarloosd worden. Ik denk dan aan 
namen als Dcscrolieres, Vinckx of &clst. 
Samenvattend kan men dc auteur enkel fcliciteren 
met dit pionierswerk, dat ongetwijfeld in de 
komende jaren het vertrekpunt zal zijn van nieuw 
onderzoek naar 'Belgische' instrumentenmakers. 

Ad Meskens 

Wim KLEVER, Mannen rond Spinoza (1650-
1700). Prcsentatie van een emanciperende 
generatie. Hilversum, Uitgeverij Verioren, 1997. 
249 biz. ISBN 90-6550-563-6, n. 46,-, 
Over de invloed van Spinoza's wijsbegeerte op het 
intellectuele leven van de Republiek (of het ont-
breken daarvan) is reeds menig boek geschreven. 
Algemeen werd aanvaard dat die invloed van 
beperkte omvang was en alleszins is bekend dat 
elke verwijzing naar het spinozismc rond 17(X) als 
een regelrechte beschuldiging van atheisme werd 
beschouwd, een beschuldiging die men zich in 
(het niet meer zo tolerante) Nederland niet wilde 
laten welgevalien. De laatste jaren is in dit beeld 
enige verandering te bemerken. Historisch onder
zoek heeft aan de oppervlakte gebracht dat aan het 
spinozismc verwante ideeen wel degelijk bij heel 
wat Nederlandse geleerden uit de zeventiende 
eeuw kunnen worden geidentificeerd. De naam 
Spinoza wordt daarbij -om begrijpelijke redenen-
angstvallig vermeden, maar de gclijkenis met het 
denken van de joodse wijsgeer kan niet worden 
ontkend. Deze gclijkenis wordt gekenmcrkt door 
een consequente interpretatie van het cartesiaanse 
mechanicisme, wat leidde tot radicale en extreme 
vormen van determinisme en rationalisme. 
Fideistisch geloof, gesteund op een openbaring of 
een niet nader te specificeren beginsel. werd afge-
wezen. De natuunvetenschap werd als de enige 
ware wetenschap beschouwd. 
Wim Klcver heeft reeds in talloze artikelen en 
boeken getracht aan te tonen hoe verreikend en 
beslissend de invloed van Spinoza was op zijn 
tijdgenoten. Ook in dit boek behandelt Klever 11 
auteurs uit de kring rond Spinoza. Na een korte 
biografische inleiding, gaat hij dieper in op de 
wijsgerige grondslagen van hun werk, niet zonder 
telkens weer de rol van Spinoza daarin aan te dui-
den. Onder de bestudcerde auteurs bevinden zich 
enkele figuren van direct belang voor de weten-
schapsgeschiedenis, i.h.b. Johannes Hudde, 

Walther Ehrenfried von Tschimhaus en Burchard 
de Voider 
De resultaten zijn niet altijd overtuigend, maar 
kunnen dat ook moeilijk zijn. Omdat de meeste 
auteurs er in hun geschriften zorg voor droegen 
zich zo uitdrukkelijk mogelijk van Spinoza te dis-
tanticren en, beter nog. hem in het geheel niet te 
noemen. is Klever aangewezen op het vermeldcn 
van inhoudelijke of tekstuele overeenkomsten, die 
soms veel suggereren. maar vaak geen uitsluitsel 
geven. Klever doet bovendien veel minder mocite 
om eventuele meningsverschillen met Spinoza op 
le sporen. De (overigens zeer vlot geschreven) 
tekst blijft daardoor teveel een pleidooi en te wei
nig een gebalanceerde studie. Vooral ontbreekt in 
dit werk. dat een portret wil geven van een "eman
ciperende generatie". een afgeronde synthese. die 
dc bedoelde generatie omschrijft en haar histori-
sche rol aanduidt. Zo Spinoza op deze figuren al 
een beslissende invloed heeft gehad, lijkt het mij 
nog te vroeg om te spreken van een generatie: een 
dergelijke term onderstelt een samenhang tussen 
de figuren die hetzij op persoonlijke, institutione-
le of sociale verbanden kan teruggevoerd worden. 
Gaat het hier om 11 individuen of behoorden zij 
tot een concreet segment van de Nederlandse 
samenleving met een eigen historische plaats ? 
Een welomschreven gencratic-begrip geeft Klever 
niet. Wel stelt hij -waarschijnlijk terecht- dat aan 
het begin van de achttiende eeuw in Nederland 
een 'radicale' Veriichtingsbeweging heeft bestaan, 
waarin het spinozismc een belangrijke rol heeft 
gespeeld en die mogelijk een voorbode en voe-
dingshodem is geweest van dc radicale Verlichting 
op het einde van de eeuw. Maar precies hoe en 
waar die radicale Veriichting le situeren valt, en 
hoc ze zich verhoudt tot het spinozismc cnerzijds, 
en de rest van het wijsgerige gebeuren anderzijds, 
komt ook in deze studie niet naar voren. 

Gecrt Vanpaemcl 

F HUISMAN en SANTING. C. (red). Medische 
Geschiedenis in Regionaal Perspectief. 
Groningen 1500-1900. Rotterdam. Erasmus 
Publishing, 1997. 184 biz., 16 ill. 
In dit boek werden de artikelen gebundeld die als 
lezing geprcsenteerd werden tijdens het congres 
'Medische Geschiedenis in Lokaal Perspectief 
Groningen 1500-1900'. dat plaatsvond op 9 okto-
ber 1993 te Groningen. Dc auteurs - een antropo-
loog. twee medici en drie historici - zijn werk-
zaam op het gebied van de medische historiogra-
fie. Hun artikels vormen een chronologisch slui-
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tend geheel met als hoofdthema de evolutie van de 
'professionaliscring' van de medische stand, d.i. 
de groei van het bewustzijn van de geneesheren te 
behoren tot een aparte groep die aanspraak wil en 
kan maken op zeggenschap over bepaalde levens-
gcbieden. Het geografisch kader is beperkt tot de 
(univcrsiteits-)stad Groningen en de regio, een 
principicle keuze waarvan Frank Huisman en 
Catrien Santing in hun artikel "Geneeskunde in de 
samenleving: het geval Groningen", het eerste van 
de bundel, de motieven bcplcilen en de beperkin-
gen ontzenuwen. Het model "Groningen" is 
immers van toepassing op andere regionen van 
Nederland en zelfs op enkele andere landen van 
Europa. 

De ontwikkelingsgeschiedenis van de medische 
professionaliscring is geen rechtlijnige, doch, met 
het doel deze vrij ingewikkelde historie te vereen-
voudigen en voor de lezer bevattelijk te maken, 
hebben schrijvers ze opgedeeld in achtereenvol-
gendc fasen, die zij in hun artikel onder de loep 
nemen. Vanaf de late Middeleeuwen hebben de 
medicinac doctores een niet onbelangrijk gedeel
te van hun activitciten gewijd aan "zelfdefinie
ring" - het zoeken naar de eigen berocpsidentiteit 
- en tevens gepoogd het beroepsdomcin te 
beschermen tegen concurrerendc groepen, zgn. 
niet-rcgulieren. In haar artikel "Doctor philosop-
hus" poneert Catrien Santing dat de humanisti
sche geleerdheid een belangrijke rol heeft 
gespeeld voor de emancipering van de medicus en 
dat het cultuurideaal van de Renaissance (de uni-
versitas litterarum ofte gemecnschap van geletter-
den) tal van geleerden, waaronder medici, heeft 
toegelaten maatschappelijke en geografische bar-
rieres te doorbreken. Haar stelling - de macht van 
de humanistische geleerdheid voor de uitoefening 
en status van het medisch bcroep - toetst schrijf-
ster aan de biobibliografie van een rij vrocgmo-
deme geneesheren. 

Op de zelfdefiniering volgde de tweede fase van 
het professionaliseringsproces: de inspanningen 
die de doctores zich hebben getroost om de over-
heden (later ook het publiek) te overtuigen van de 
juistheid van hun wetenschappelijke inzichten en 
dc maatschappelijke waarde die zij konden heb
ben. De springplank aangewend om hun profes-
sioncle positie uit te bouwen en te bestendigen 
was zoeken naar een "patronage-verhouding" met 
een invloedrijk personage of instelling. Dat zo 
vele wetenschappelijke verhandelingen uit de 17e 
eeuw aan een maecenas zijn opgedragen is daar
van het bewijs. Bunna Ebels-Hoving koos dit stre-

ven als thema van haar artikel en toetste haar stel
ling aan het "koortstractaat" (1655) waarin de 
Groningse hoogleraar Antonius Deusing een over
zicht gaf van de geleerde opvattingen over het ver-
schijnsel koorts. Met zijn geschrift wenste de eru-
diete professor zich te profileren als universeel 
geleerde. Hij richt zich tot de stadmagistraat en de 
academische overheid die worden bedankt voor 
het in de hoogleraar-arts gestelde vertrouwen. 
Evenmin als de bevolking waren deze prominen-
ten immuun voor de tocn zo gevreesde koortsen. 
Door ook aandacht te schenken aan mogelijk the-
rapeutische maatregelen heeft Deusing zijn trac-
taat gebruikt om zijn maatschappelijke betrokken-
heid te onderstrepen. Waar Antonius Deusing en 
zijn zeventiende eeuwse collega's hun inspannin
gen individueel bedreven, zullen de medicinae 
doctores in de daarop volgende eeuw hun krach-
tcn trachten te bundelen, d.i. gezamenlijk naar 
buiten treden. Deze nieuwe fase in het professio
naliseringsproces was gekenmcrkt door de oprich-
ting van geleerde genootschappen, het middel dat 
zij toepasten om de overheid en het publiek van 
het maatschappelijk belang van het geneeskundig 
ambt te overtuigen. Deze fase, de poging om 
waardering voor de geneeskunst tot bredere lagen 
van de bevolking door te drukken, heeft Frank 
Huisman in het artikel "De correspondenten. 
Medici, staat en samenleving tijdens de 
Nederlandse Verlichting" met voorbeeldcn geillu-
streerd. Aan cenieder die praktische toepasbaar-
heid van de medische kennis en de noodzaak van 
het treffen van preventieve gezondheidsmaatrege-
len doen inzien, moest vanzelf het aanzien van het 
medisch bcroep bij de bevolking valoriseren. De 
"Correspondentie-Societiet" die toen werd opge-
richt was een "nationaal" netwerk, dat poogde ook 
de bestuurders voor het wetenschappelijke werk 
van de medewerkende medici te interesseren en 
hen te mobiliseren voor hun beleidsvoorstellen 
inzake gezondheidsbeleid. Het maecenaat had 
niet afgedaan, want Stadhouder Willem V was 
oppermaecenas en de Groningse magistraat 
ondersteunde de activitciten van de Societeit. Qua 
streefdoel vertoonde dit lichaam grote gclijkenis 
met de in 1776 opgerichte "Soci6t6 royale de 
Medecine" waarvan de Parijse medicus Vicq 
d'Azyr de motor was. Het belangrijke verschil 
tussen de twee genootschappen was echter dat het 
Franse - zoals de naam laat weten - een koninklijk 
initiatief was terwijl het initiatief van de 
Nederlandse vereniging uitging van de werkende 
leden, die als burger en medicus naar de emanci-
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patie van de doctores streefden. 
De inspanningen van de correspondenten en 
hygienisten van de Societeit vormde de aanloop 
tot wat later "sociale geneeskunde" zal genoemd 
worden, de "medicalisering van de openbare 
ruimte" die in het midden van de negentiende 
eeuw formeel van start ging. Een belangrijke 
figuur uit deze overgangsperiode is Levy Ali 
Cohen, aan wiens leven en werk het artikel van 
Eddy Houwaart, "Gronings romanticus en natio
naal hervormer: de hygienist Levy Ali Cohen 
(1817-1889)" is gewijd. 's Mans carriere viel 
samen met het moeizame ontstaan van het 
Nederiandse systeem van gezondheidszorg. Als 
hygienist, mede-oprichter van de N.M.G. 
(Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van 
de Geneeskunst) en geneeskundig inspecteur 
heeft Dr Cohen meegewerkt aan de vorming van 
het in 1865 ingestelde Geneeskundig 
Staatstoezicht. 

Waar de correspondenten zich voor hun streven in 
de "Societeit" hadden verenigd, zullen de hygie
nisten de N.M.G. als instrument gebruiken om de 
publieke opinie te beinvloeden. In "regionaal 
belang en nationaal beleid, etc." preciseert prof 
Mart van Lieburg de rol van de Groningse 
N.M.G.-afdelingen binnen het tijdvak 1849-1900. 
Hij laat weten dat de strijd tot unificatie van de 
medische stand geen gemakkelijke was, om. 
omdat hierbij rekening moest worden gehouden 
met de afwijkende beroepsbelangen op het platte-
land. Evenmin vormde de negentiende eeuwse 
professie een gcsloten machtsblok en was het 
medisch onderwijs alles bchalve uniform. De wet 
op het Hoger Onderwijs zal in 1876 een einde 
stellen aan de regionale diversiteit. 
Dank zij het in 1865 ingestelde Geneeskundig 
Staatstoezicht was er sprake - althans in theorie -
van "eenheid van stand en een behandelingsmo-
nopolie voor arisen." Hiermee leek het streefdoel 
van de N.M.G. bereikt te zijn. Formeel-juridisch 
was het bcroep afgegrendeld, doch in de praktijk 
bleef de tradifionele concurrentie tussen genees
heren, chirurgen en vroedvrouwen voortbestaan. 
In "De afstand tot de ander Onbevoegde genezers 
op het Groningse platteland, tweede helft 19e 
eeuw" handelt Willem de B16court over de theore-
tische eliminatie van concurrerendc groepen uit 
de medische praktijk, wat de reguliere medische 
stand ertoe verplichtte de "kwakzalvers en beun-
hazen" te blijven bestrijden. Deze strijd was even
min een gemakkelijke, want de medici moesten 
tussen twee klippen doorvaren: rekening houden 

met de voorkeuren van het publiek en de vervol-
gingsijver van de juristen die niet alle irreguliere 
genezers onbevoegd wensten te verklaren. Gevolg 
hiervan was dat het door de N.M.G. nagestreefde 
professionaliseringsproces veel minder coherent 
was dan dit lichaam had gewenst. 
Het is duidelijk dat in anno 19(X) (het historisch 
eindpunt dat de auteurs zich gesteld hebben) de 
medische professionaliscring - het proces geken
mcrkt door "pogingen de professionele autoriteit 
te legitimeren, solidariteit onder de leden van de 
beroepsgroep te bewerkstclligen, en te streven 
naar een door de staat erkend monopolie" - niet 
voltrokken was. Vanaf dc zestiende eeuw hadden 
medici op dit stuk heel wat weten te realiseren 
doch de eindstreep was niet bereikt. Of dit een 
eeuw later het geval is zal de lezer voor zichzelf 
moeten uitmaken. 

Michel Thiery 

Angeles VELAMAZAN, La enseiianza de las 
matematicas en las Academias Militares en 
E^paiia en el siglo XIX. Universidad de 
Zaragosa. 1994. 380 biz. ISBN 84-600-8909-6. 
Dit werk is deel 7 in de reeks Cuardenos de 
Historia de la Ciencia. uitgegeven door het 
Seminarie voor Geschiedenis van de Wetenschap 
en de Techniek aan de universiteit van Zaragosa. 
Het thema is het onderwijs en de beoefening van 
de mathematische wetenschappen aan de militaire 
scholen in Spanje gedurende de negentiende 
eeuw. In de eerste 120 bladzijden worden de 
steeds wisselende lotgevallen geschetst van de 
verschillende militaire academies en scholen in de 
loop van de bewogen politieke en institutionele 
geschiedenis van Spanje in de negentiende eeuw. 
Vooraf zijn enkele bladzijden gewijd aan de cen
tra voor vorming van de Spaanse krijgsmacht 
vanaf dc 16e eeuw. Hieronder is een van de 
belangrijkste de Militaire Academic van Brussel. 
opgericht in 1675 door de hertog van 
Villahermosa. gouvemeur ad interim van de 
Zuidelijke Nederlanden Ze verdween in 1706. In 
1825 startte te Segovia het Real Colegio General 
Militar voor professionele vorming van dc toe-
komstige officieren, Dit gemeenschappelijk 
onderwijs voor de hele Spaanse krijgsmacht 
kende echter slechts een kort bestaan. Naast mili
taire colleges onlstonden afzonderlijke academies 
voor de infanterie. de cavalerie en de artillerie en 
voor de vorming van militaire ingenieurs. De 
auteur schetst kort de lotgevallen van die verschil
lende instellingen en hun organisatie. Aandacht 
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krijgen verder het onderwijs van de mathemati
sche vakken, de professoren, de gebruikte hand-
boeken en hun auteurs. 
In negen appendices gunt de auteur ons een blik in 
het door haar gebruikte materiaal. De eerste zeven 
bijiagen bevatten concrete gegevens over de direc-
tie, de leraars, de ingangsvoorwaarden, de pro-
gramma's en de gebruikte handboeken voor een 
aantal militaire scholen en academies. Appendix 8 
geeft informatie over enkele niet Spaanse militai
re scholen, in het bijzonder over de Ecole du g^nie 
et de I'artillerie van Metz en over de Parijse Ecole 
Polytechnique. De laatste bijlage is een lijst van 
werken over wiskunde en aanverwante weten
schappen, gepubliceerd door Spaanse militairen 
in de loop van de negentiende eeuw. 
Als besluit van haar onderzoek notcert dc auteur 
dat elke studie over de wetenschapsbeoefening in 
Spanje in de loop van de negentiende eeuw reke
ning zal moeten houden met de militaire inbreng. 
Wat militairen presteerden op het terrein van de 
wiskunde munt weliswaar niet uit door originali-
teit. maar het heeft de verdienste verschillende 
takken van wiskunde in Spanje te hebben geintro-
duceerd. Als model stonden Frankrijk en de 
Parijse Ecole Polytechnique. De handboeken. 
gebruikt bij het onderwijs van de wiskunde. waren 
vooral uit het Frans vertaaldc werken, onder ande
re van G. Monge, S.F. Lacroix, LB. Francoeur, 
RL.M. Bourdon, E. Rouch6 & Ch. De 
Comberousse, PL. Cirodde en J.A. Serret. 

P. Bockstaele 

G. JENSMA en H. DE VRIES, Veranderingen in 
het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 
en 1940. Hilversum, Uitgeverij Verioren, 1997. 
396 biz. ISBN 90-6550-557-1, fi. 65,-. 
Het is niet moeilijk te voorspellen dat dit boek 
snel een standaardreferentie zal worden voor de 
Nederlandse universiteitsgeschiedenis. Aan de 
hand van niet minder dan 116 grafieken en 27 
tabellen, aangevuld met verschillende bijiagen, 
schetsen de auteurs (H. De Vries overleed in de 
eerste fase van het onderzoek) een zeer gedetail
leerd beeld van de kwantitatieve ontwikkelingen 
in het Nederlandse hoger onderwijs. Het boek is 
echter veel meer dan een hoop statistieken. De 
statistieken zelf zijn ook voorwerp van historische 
kritiek. In het eerste deel van het boek wordt de 
geschiedenis van de universiteitsstatistieken 
geanalyseerd. Welke definities, criteria en normen 
zijn daarbij gebruikt om de universiteiten kwanti-
tatief te beschrijven en hoe zijn deze definities, 

criteria en normen in de loop van de bestudcerde 
periode veranderd ? De auteurs schrikken er niet 
voor terug te besluiten dat de beschikbare statis
tieken wel eens niet deugen of dat de gehanteerde 
definities niet overeenkomen met de huidige 
gangbare begrippen. Dergelijke problemcn doen 
zich vooral voor in het hoofdstuk over de studen-
tenpopulaties. De universiteiten bleken in de offi-
ciele statistieken niet altijd een betrouwbaar cijfer 
op te geven, en mogelijk beschikten ze zelf niet 
eens overde 'juiste' informatie. Bovendien, wat is 
een 'student': hij die collegegeld betaalt. hij die de 
colleges al dan niet regelmatig volgt of hij die 
deelneemt aan de examens ? Wanneer het al zo 
moeilijk is de precieze studentenpopulatie af te 
bakenen. kan men zich inbeelden hoe veel moei-
lijker het wordt om andere parameters (bijvoor-
beeld sociale herkomst, studieduur. enz.) op een 
zinvolle manier te reconstrueren. Toch zijn de 
auteurs er op meer dan behoorlijke wijze in 
geslaagd om belangrijke relaties tussen bijvoor-
beeld studiekeuze en marktvraag met betrouwbaar 
materiaal te onderbouwen. 
lets gemakkelijker liggen de zaken bij het onder
zoek van de curatoren en hoogleraren. De lezer 
vindt hier volledige lijsten van beide categorieen 
met zeer relevante informatie. Bij elke grafiek, 
tabel of lijst worden talrijke opmerkingen 
gemaakt en soms ook verklaringen of conclusies 
geprcsenteerd, die de lezer snel en adequaat wij
zen op de omzichtigheid waarmee de informatie 
moet worden geinterpreteerd en op mogelijke ver
banden met historische ontwikkelingen. Het ligt 
voor de hand dat vele van deze uitspraken een 
voorlopig karakter hebben. Het is aan de toekom-
stige onderzoeker om op basis van het hier bijeen-
gebrachte materiaal verdere toetsingen uit te voe-
ren en de hypothesen bij te stellen. Toch is enige 
algemene kritiek hier op zijn plaats. Het was de 
bedoeling van de auteurs om via dit onderzoek 
een vervolg te kunnen geven op W.Th.M. 
Frijhoffs La societe neerlandaise el ses gradues 
1575-1S14 (1981), waarin de posifie van de uni-
versitair gepromoveerden in de Nederlandse 
samenleving wordt onderzocht. Daartoe hebben 
zij, tenminste wat de kwantitatieve gegevens over 
de academici betreft, zeker een meer dan verdien-
stelijke poging ondemomen. Niettemin kreeg het 
boek een titel mee die niet enkel de relatie met de 
Nederlandse samenleving maar de universiteitsge
schiedenis in ruimere zin betreft en vooral in de 
optiek van dat laatste komt het boek wat te kort. 
Het is bijvoorbeeld jammer dat geen aandacht 
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werd besteed aan de materiele aspecten van het 
hoger onderwijs: de financiele budgetten, de huis-
vesting en de dienstverlening. Vooral voor de 
wetenschapsbeoefening is dit een zeer relevant 
gegeven, aangezien in de bedoelde periode bij
voorbeeld de uitbouw van laboratoria een grote 
vlucht nam. Het is jammer dat wel (als een case) 
de theologische faculteit nader wordt bekeken, 
terwijl dat nu vermoedelijk juist de faculteit is die 
het minst van financiele ondersteuning afhanke-
lijk is. Waarom geen gegevens over bibliotheek-
voorzieningen, vacantieregelingen, studiereizen 
of excursies, technisch personeel enz. Ook vinden 

we geen informatie over de inhoudelijke ontwik
keling van het onderwijs, m.n. de tendens naar 
disciplinevorming en professionaliscring. Wat 
was de wetenschappelijke activiteit van de hoog
leraren, hoe werden lecrgebieden afgebakend, 
welke maatregelen werden genomen ter bevorde
ring van de wetenschappelijke prestatics ? Het 
ontbreken van vragen van deze aard maakt het 
boek natuurlijk niet minder bruikbaar, maar het 
geeft wel de beperkingen aan van de door de 
auteurs gevolgde benadering van het hoger onder
wijs. 

Geert Vanpacmel 


