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Boekbesprekingen 
Comptes rendus 

GODDERIS, J. Naar de sterren kijken. Plato -
De menselijke dwaashcid en haar medicijn. 
Uitgeverij Peelers, Leuvcn, 1998. 110 hlz. 7 illus-
traties, 
Het essay van Jan Godderis - hoogleraar psychia
tric, geschiedcnis der geneeskundc en cultuurge-
schiedenis van de sexualiteit aan de faculteit der 
geneeskunde van de Katholieke Universileit van 
Leuven, graecus en expert van de Griekse filoso-
fic en de geneeskunde in de Oudheid - sluit aan op 
zijn ander Plato-boek (1987) De beste aris zij oak 
filosdof '.', waarin schrijver de theorieen van Plato 
met betrekking tot de etiologie, de symplomatolo-
gie en de therapie van de "zielsziekten" breedvoe-
rig heeft becoinmentarieerd. 
Dit nieuwe bock noemt Prof. Godderis een 
"naschrift" van het vorige, vcel langere werk. 
Hierin Icgt hij de nadruk op het historisch zeer 
bclangrijke feit dat Plato de "zielsziekten" niet 
wildc toeschrijven aan bovennatuurlijke krachtcn 
maar aan natuurlijke oorzaken: de defectucueze 
overgeerfdc constitutie en dc onvcrantwoorde 
wijze waarop bepaalde personen in hun jeugd 
werden grootgebracht. De "aandoeningen van de 
ziel" moctcn worden geinterprctecrd "op de ach-
tergrond van een intieme vcrwevenheid tusscn de 
psyche en de lichamelijkheid van de mens." Voor 
de Griekse filosoof is het daarom "evident dat 
hiervoor slcchts een enkel redmiddel bestaat: het 
samengaan van geneeskunde en 'ethiek', in een 
globale therapie voor het lichaani en de zlel", 
m.a.w. "deze therapie mag niet overwegend op het 
lichaam worden gericht maar moel, bij bepaling. 
een geneeskunde zijn van de verhouding tussen 
'psyche' en 's6iiia', dit lot een harnionische even-
wichtsloestand moeten worden teruggebracht," 
aldus Godderis. Kortom, een aanpak die wij van-
daag de dag een psychosomalische plegen te noe-
men. 

Een boeiend maar moeilijk gcschrift, dat de lezer 
in kleine hapjes zai moeten verorberen en (bij her-
haling) herlezen. De modem-abstracle illustraties 
die het werk verluchten heeft schrijver ontleend 
aan de werken van de Franse beeldhouwer 
Constantin Brancusi (1876-1957). Godderis laat 
weten dat hij in Brancusi's beeldhouwwerk iets 
terugvindt van de "vonk die Plato inspireerde: het 

onaflatend op zoek gaan naar het werkelijk wezen 
der dingen. naar het essenlieic, .. naar de funda-
inentele zuiverheid." 

M. Thierr\ 

Erwin HUIZENGA. Een nultclljke practijkc 
van cirurgicn. Geneeskunde en astrologie in 
het Middclnederlandsc handschrift Wenen, 
Osterrcichische National-bibliothck, 2818 
(Middelceuwsc Studies en Bronne, LIV). 
Hilvcrsum, Verioren, 1997. .=5.̂7 biz. Prijs: 11. 99.-. 
ISBN 90-6550-292-0. 
One of the most important achievements of a his
torian is the editing and/or study of a hitherto 
uncommented manuscript, that remains hidden in 
a national or university library. This is certainly 
so, when these comments pertain to a medical 
document, that moreover dates from the late 
Middle Ages. Not only are those manuscripts rare 
to find, but if written in a vernacular language. 
they may remain difficult for interpretation by 
local historians belonging to another language or 
culture. This was in a certain sense the case for 
manu.script 2818 in the Austrian National Library 
in Vienna. This manuscript, although well known 
to inedical and library historians (e.g. Menhan 
1960. dc Moulin 1988, Jansen-Siebcn 1989). 
awaited deaper scientific study already for a long 
time. Whereas this manuscript, written in middle-
Dutch, contains in part a number of known treati
ses that were already edited in previous decades. 
never had the entire manuscript been subjected lo 
a codicological and scientific historical review. 
Such study has now been provided by the Dutch 
historian Erwin Huizenga. Having been presented 
as a doctoral thesis in the fall of 1997, this exten
sive work has now also been printed, thanks to the 
financial support of the "Slichting Hisloria 
Medicinac" and the "Nederlandse Organisatie 
voor Wctenschappelijk Onderzoek". 
This handy book gives in 5.̂ 7 pages an excellent 
view on the scientific basis of medical thinking at 
the end of the 15' century The author divides his 
study of the Viennese codex in three parts: a codi
cological part, a larger in depth study of the 
various pans of the manuscript and finally a dis
cussion concerning the medical and paramedical 
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professions in the late Middle Ages. The whole is 
followed by an extensive summary, as well as by 
several appendices and a complete bibliography. 
The entire manuscript 2818 proves to be a compi
lation of different "books" containing inedical. 
astrological and surgical treatises, important for 
surgeons or medical doctors of the late 15'" een-
lury. The codicological part of this study therefo
re looks a the various libelli and their respective 
integration in the codex, the three types of water
mark of the used paper as well a.s at the different 
script types of the writers. By combining this 
information, the author tries to answer the 
question when and why the Codex 2818 was pro
duced. A tenlative dating around 1490 seems 
acceptable, the writing of different parts having 
however been variable in time, and the binding of 
the different separate "books" possibly having 
been dealt with at a later time. Considering the 
different components of the "book;;", the author 
has serious presumptions that the coinmissioner 
of the codex had to be a medical professional, eit
her doctor medicinae or more probably a learned 
surgeon. On the basis of different writing errors as 
well in the astrological as in the medical libelli of 
the codex, Huizenga states that the copyist most 
probably had to be a professionally trained copy
ist without particular medical or surgical know
ledge. Extensive research concerning the use of 
dialectics, watermarks of the paper, an "explicit" 
at the end of the text, and the geographical identi
fication of a horoscopical table makes the author 
presume that the actual working place of the sur
geon-commissioner as well as of the professional 
copyist was located either in the eastern part of 
Brabant, for instance Tienen or Diest. or in the 
Limburg town Maastricht. After its inheritance by 
family heirs or friends, who may possibly have 
added personally some annotations in two quite 
distinctive other hands, found in the manuscript, 
the codex was probably transferred already in the 
16'" century to the imperial library of the 
Habsburg court in Vienna, lo remain there ever 
since. 

As mentioned previously, the mo.st important part 
of Huizenga's study of Ms. 2818 consists of the 
systematic description of the 5 main "book.s" or 
libelli that together form the Viennese codex. As 
some parts of the libelli are however to be found 
in different area's of the book, Huizenga regrou
ped them and comments them as follows: 
Part 1: Compound Ms 1: the basic manuscript 
including astrological and medical texts (1) an 

astrological "cluster" of 8 lreati.ses concerning the 
planets, the moon etc.; (2) an astrological and 
iatromathematical .series of 18 treatises presenting 
medico-prognostic implications of the position of 
planets and stars; (.1) a rimed prayer to Maria to 
ask her help in case of illness or death (flemish 
prayer of ca. 1450); (4) the Circa instans, a well-
known alphabetical herbal of 28.̂  simplicia, 
dating from ca. 1150, and lo be attributed to 
Nicolaus of Salerno; (5) the "Boeck van medici-
ncn indiclschc", a compilation of different medie
val texts, of which the "Regimen sanitatis" was 
the most well-known, but which also contains tre
atises on uroscopy and hydroscopy, on flebotoiny, 
hemato-scopy and cupping, on different sorts of 
fever, on gynaecological diseases (the so called 
"Secreta mulierum"), on medicinal waters etc.; 
(6) a four seasons-treatise with medical prognos
tications of the influence of weather and climate 
on people's health; (7) "Der mannen ende vrou-
wen heimlijckheit", a rimed treatise on anatomy 
and physiology of the reproductive organs; (8) 
"Van smeinscen lede", an equally rimed treatise 
containing anatomical, obstetric and hygienic 
information and advices. Both last texts originate 
from the lO'" century Arabic "Kitab sur al-
Asrab", later translated as "De natura reruin". 
Part 2: Compound Ms 2: a combination of astro
logical and iatromathematical treatises: (I) a 
(second) astrological "clusters" of 8 treatises, 
mostly overiapping those of the mentioned cluster 
in Part 1; (2) the Alcabicium. an astrological 
treatise, first written by Alcabicius of Aleppo in 
the middle of the lO'" century, and frequently 
translated afterwards; (3) a planet's almanac, with 
a text part for the year 1391 and 8 explanatory 
tables. 

Part 3: Libellus containing the Quinta Essenfia 
and some brandy treatises: (1) the "Quinta essen
tia", translated from John de Rupescissa's work 
from ca. 1350. concerning the utility of aqua vitae 
as a fifth humour to protect the human body from 
desintegration; (2) a treatise on the characterisfics 
of "celidonia water" with advices concerning 
destination of medical alcohol; (3) an analogous 
treatise on the use of aquavit in case of illness. 
Part 4: Libellus containing the Antidotarium 
Nicolai and a plant's synonym list: (I) the 
Antidotarim Nicolai, describing 132 eomposit 
recipes, and being an excerpt of the 1100 recipes 
of the Antidotarium Magnus; written in the 
second half of the twelfth century, by Nicolaus of 
Salerno; (2) a synonym list of these recipes, that 
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compares the latin and Middle Dutch names. 
Part 5: Libellus. containing the Chirurgia Magna 
of Bruno of Longoburgo: one of the leading sur
gical treatises of the late Middle Ages, written in 
Padua in 1252, and integrated in the Viennese 
codex in its only exisfing complete Middle Dutch 
translation. 
By including here a synoptic overview of the 
various parts of the Vienna Manuscript 2818. one 
can not only appreciate the content of this manu
script but also the gigantic work done by Erwin 
Huizenga, in commenting all the different consti
tuents of the manuscript in his book. By doing so, 
the author-historian has found himself confronted 
with the study of an extensive existing literature 
on the different subjects, but even more on the 
philosophical ideas concerning medieval astrolo
gy, medicinal plants and herbs, as well as medici
ne and especially surgery. The more than nume
rous annotations and the outstanding reference list 
are therefore a real high light in this book and 
deserve an extra mention since they will probably 
be used by many other scholai^ in their prelimi
nary literature survey of the medieval subjects 
mentioned. Moreover, the commentary of the 
Middle Dutch version of Bruno's Chirurgia is now 
in my knowledge the most extensive one on that 
subject, after earlier but more concise approaches. 
notably by de Moulin and Jansen-Sieben. The key 
question, raised by the author in commenting "A 
nuttelike practyke van cirurgien" were to identify 
the possible surgeon-commissioner of the entire 
manuscript as well as the professional text writer. 
These questions are only partly elucidated by lack 
of sufficient information in the codex itself The 
on the one hand thoroughly historical, on the other 
hand sometimes "thriller-like" way of discussing 
all tiny possible details that may help identify 
both these characters, make this book a very easi
ly readable monograph, that will from the begin
ning to the end, capture the interested reader To 
elucidate the identification of both commissioner 
and copyist, Huizenga moreover gives in a sepa
rate chapter a comprehensive overview of the 
existing medical, pharmaceutical and surgical 
professions existing at the end of the Middle 
Ages. The edition by Verioren is excellent, and 
apart from a very small number of literary errors, 
this book will remain a classical reference work 
for all medical or linguistic historians, wanting to 
deal with Middle Dutch astromedical or surgical 
manuscripts. 

R. Van Hee 

HOUTZAGER, H. en LAMMES, EB. (red), 
Obstetrics and gynaecology in the Low 
Countries. A historical perspective. Zeist, 
Medical Forum International, 1997. 100 biz., 90 
illustraties. 
In dit boek zijn de uitgewerkte teksten gebundeld 
van de lezingen die door zes Nederlandse en e6n 
Belgische gynaecoloog gehouden werden op het 
gelijknamig symposium, dat in mei 1996 door 
Schering Nederland (BW Haberland) te Berlijn 
werd georganiseerd. Dit symposium was voor de 
vakgroep "historie" van de Nederlandse 
Vereniging voor Verloskunde en Gynaecologie de 
gelegenheid om haar vijfjarig bestaan te memore-
ren. 

De opstellen brengen hulde aan een rij chirurgijns 
en geneesheren die in de 17e, 18e en 19e eeuw 
belangrijke bijdragen hebben geleverd tot de ob-
stetrie en de gynaecologie, bijdragen die histori-
sche mijlpalen zijn gebleven. 
In de inleiding van de bundel geeft co-redacteur 
Dr. Houtzager een overzicht van de ontwikkeling 
van de Nederlandse verloskunde-gynaecologie in 
het behandelde tijdvak. Daarop volgen de bio-
bibliografieen van zeven personages: Hendrick 
van Roonhuyse (ca. 1625-1672), de vader van de 
sinistere Rogier, de financiele uitbater van het 
"Roonhuysiaans Geheim" (M. Thiery); Paulus de 
Wind (1714-171), 66n van de eerxten om op 
wetenschappelijke basis een verlostang te const-
rueren (OP Bleker en J.Z.S. Pel); Frederik 
Ruysch (1638-1724), de anatoom-vroedmeester 
die het ambt van de vroedvrouwen optrok (B. 
Baljet); de veelzijdige Hendrik van Deventer 
(1651 -1724) aan wie wij de eerste goede besehrij-
ving van het plat-rachiiische bekken (pelvis 
deventeri) te danken hebben (P.F. Wiesenbaan); 
Wouter van Doeveren (1730-1783) die een forse 
stempel drukte op het onderwijs en de praktijk van 
de landelijke obstetric (H.L. Houtzager); de flam-
boyante anatoom-vroedmeester-kunstenaar Petrus 
Camper (1722-1789), de leerling en medewerker 
van William Smellie (J. Janssens en P.J. Kuijjer); 
en A.E. Simon Thomas (1820-1886) aan wie 
Nederland de systematische ontwikkeling van het 
academisch onderricht in de obstetric had te dan-
ken (F.B. Lammes). 

Een werk dat niet mag ontbreken op de plank van 
ieder gynaecoloog die zich interesseert voor de 
historische achtergronden van zijn specialisme en 
waarvan de inhoud glansrijk de stelling van 
Johannes Mulder (1769-1810) ontzenuwt, als 
zouden de Nederlanders zeer weinig bijgedragen 



94 BOEKBESPREKING - COMTES RENDUS 

hebben tot de "uitbreiding van de heel- en verlos
kunde". 

M. Thiery 

HOUTZAGER. H.L., Redcvoering van 
Johannes Mulder over "De redenen, waarom 
de Nederlanders in het algemecn zeer weinig 
tot verbctering en uitbreiding van dc heel- en 
verloskunde hebben bijgebragt". Serie-uitgave 
van de Stichting Hisloria Medicinae no. 6. 
Rotterdam, Erasmus Publishing, 1997. 79 biz. 
In 1997 was het precies twee eeuwen geleden dat 
Johannes Mulder (1769-1810) zijn opzienbarende 
oratie hield bij het aanvaarden van zijn hoogle-
raarsambt in de ontleed-, heel- en verioskunde aan 
de Franeker Hogeschool. De Stichting Historia 
Medicinae, in 1967 opgericht door prof G.A. 
Lindeboom, heeft deze gebeurtenis willen herden-
ken door Mulders oratie te herdrukken. Dr. 
Houtzager schreef er een inleiding voor, waarin 
hij het leven en werk van Mulder becommenta-
rieert. 

De naam van de man die zich, na zijn verioskun-
dige studies bij Meinard Simon du Pui (1754-
1834), een jaar in Engeland ging ven'olmaken 
waar hij in drie Londense hospitalen heeft 
gewerkt onder leiding van o.m. de leraar obstetric 
William Lowder (overleden in 1801) en de ana-
toom-clinicus John Hunter (1728-1793), kennen 
wij door zijn Historia lileraria el criticafonipium 
el veclium obsletricdrum (1794), het historische 
monument over de ontwikkeling van de verlo
stang en de obsletrisehe hefboom. Minder bekend 
is de oratie die Mulder in 1797 uitsprak. Zij heeft 
toen heel wal stof docn opwaaien en heeft lange 
tijd vele medisch hislorici op een dwaalspoor 
gebracht. Omwille van de vele vooraanstaande 
chirurgijns, vroedmeesters en anatomen die zijn 
land in de I7e-18e eeuw heeft gekend is duidelijk 
dat deze stelling niet langer houdbaar is. Waarom 
Mulder in zijn rede is voorbijgegaan aan een 
Ruijsch, een Camper, een Van Deventer (en zo 
vele anderen) en ook de namen van de coryfeeen 
Van Home, De Graaf en Swaminerdam heeft ver-
zwegen is niet duidelijk. Met dit alles legt zijn 
oratie geen getuigenis af van objectiviteit, reden 
waarom de lezers dit historische geschrift met een 
reuzekorrel zout moeten lezen. 

M. Thiery 

JUCH, Alice. De medisch specialisten in dc 
Nederlandse gczondhcidszorg. Hun manifcsta-
tic en consolidatie, 1890-1940. Erasmus 
Publishing, Rotterdam, 1997. 415 biz., 28 tabellen 

en talrijke tabellarische overziehten, bijlagen en 
afbeeldingen. 
Het gaat hier om een doctoraal proefschrift van de 
auteur. die zich sedert nieerdere jaren verdienste-
lijk heeft gemaakt op het gehied van de geschied-
schrijving van de specialistische geneeskunde in 
Nederiand. Hieruit volgt dat haar werk bijzonder 
volledig is, en ruim voorzien van noten en litera-
tuur, een waar naslagwerk dat haar, naar eigen 
zeggen "de nodige hoofdbrekens [heeft] gekost". 
We geloven het graag. 
Na de inleiding (p. 17-34) volgend 3 delen: I. 
Stand van zaken omstreeks 1890 (p. 37-76), II. 
Manifestalie 1890-1920 (p. 79-224) en III. 
Consolidatie 1920-1941 (p. 227-367), waarbij elk 
deel dan nog systematisch wordt ondervcrdeeld in 
kapitlels, paragrafen en subparagrafen. De 
geschiedcnis van het ontstaan en de groei van de 
medische specialismen in Nederland vindt er een 
gedetailleerde beschrijving, sinds hun bescheiden 
ontluiken op het einde van vorige eeuw tot na het 
begin van de Tweede Wercldoorlog. En deze 
geschiedcnis wordt (niet helemaal onverwacht ?) 
gekleurd door allerlei antagonismen en conflicten. 
Tussen de aspirant-specialist en de huisarts, de 
professoren, de zgn. half-specialisten, de zieken-
huisdireclies... We volgen de aarzelingen en 
wazigheden die met hun opleiding en aanvaar-
dingscriteria te maken hebben, en die zich over 
deeennia zullen uitstrekken. En vememen tenslot-
te hoe de specialist zijn definitieve en onbetwist-
bare plaats zal veroveren in het geetableerde 
medisch corps - geleidclijk en uiteindelijk - maar 
dit pas in de veertiger jaren. Of hoe de realiteit het 
nog maar eens haalde op allerlei "intellectuele" 
constructies en nog zo "logische" bezwaren. 
Tot de meest boeiende aspecten van deze studie 
behoren - naar mijn persoonlijk gevoelen - de 
informatie rond de sociale (en medische) achter-
grond van de geschetste epoque. Zie bijvoorbeeld 
hoe, rond de eeuwwisseling reeds geschermd 
werd met begrippen als "overvulling aan artsen" 
en "groot percentage specialisten" ! Neem met 
enige verwondering kennis (bijlage 5) van de 
"Voorschriften der RK-moraal in de geneeskundi-
ge praktijk" zoals vermeld in het NTvG van 1928, 
waar heden ten dage zelfs vrome RK nioraallheo-
logen hun wenkbrauwen zouden voor opirekken. 
En van de annoede die toen alom heerste in dit nu 
zo welvarend deel van ons continent. En hoe de 
readies van de verschillende acteurs van toen 
eigenlijk niet zo heel veel verschilden van die van 
nu. 
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Al bij al dan geen werk dat je, vooral als niet-spe-
cialist (de woordspeling is ongewild) zo uitleest -
daarvoor staat het te dicht bij de stijl van het 
proefschriftgenre, waartoe het trouwens behoort. 
Wel een uiterst grondig gedocumenteerd naslag
werk. Voor medisch historic! met belangstelling 
voor dit stukje Europa: aan te bevelen. 

A. Evrard 

Alexandre FRIEDMANN en Georges 
LEMAITRE. Essais dc cosmologie. Tcxtes choi-
sis, presentcs, traduits du russe et de I'anglais 
et annotes par J.-P. Luminct et A. Crib. Paris, 
Editions du Seuil, 1997. 342 p., bibliographic, 
index des noms, 2 figures. ISBN 2-02-023284-7. 
De collectie "Sources du Savoir" stelt zich tot 
doel belangrijke sleutelteksten uit de 
wetenschapsgeschiedenis opnieuw onder de aan-
dacht te brengen. Zo verschenen reeds edities van 
geschriften van Galilei, Descartes, Lavoisier, 
Einstein en enkele anderen. De tekstuitgave wordt 
voorzien van een uitgebreide inleiding, geschre-
ven door een specialist, waardoor de tekst gesi-
tueerd wordt in zijn historische context. Voor de 
wetenschapshistorieus (en voor het bredere gein-
leresseerde publiek) bieden deze (relatief goedko-
pe) edities een nuttig en betrouwbaar werkinstru-
ment, vooral interessant voor die teksten die 
elders niet zo gemakkelijk te vinden zijn. 
Dit is zeker het geval voor de Essiiis de cosmolo
gie, bezorgd door Jean-Pierre Luminet, een fysi-
cus bij het CNRS en auteur van enkele vulgarise-
rende werken over modeme fysica en kosmologie. 
In deze bundel verzamelde hij teksten van 
Alexander Friedmann en Georges Lemaitre, die 
als grondleggers kunnen beschouwd worden van 
de kosmologie van het uitdijend heelal. Voor 
Luminet is deze kosmologie niets minder dan "de 
meest ambitieuze wetenschappelijke theorie uit de 
geschiedcnis". De opkomst van de relativistische 
kosmologie is een wetenschappelijke revolutie in 
de ware kuhniaanse betekenis, niet toevallig 
gelijktijdig met een andere grote wereldcrisis. de 
economische crisis van de jaren dertig. Maar zo 
Friedmann en Lemaitre de grondleggers zijn van 
het uitdijend heelal-model. dan blijkt hun bijdra-
ge. volgens Luminet, om diverse redenen loch niet 
de verdiende erkenning te vinden bij de 
Angelsaksische fysici en historici. Inderdaad wor
den hun namen wel geciteerd, maar veel minder 
hun oorspronkelijke werken of ideeen. De editie 
van hun basisteksten is dan ook een zeer welge-

komen uitbreiding van onze kennis van de Iwin-
tigste eeuwse kosmologie. 
De keuze van de teksten is zeer goed te verant-
woorden. Op de eerste plaats presenteert Luminet 
(met assistentie van A. Grib) hier de eerste niel-
russische editie van Friedmanns Mir kak pros-
triinslvo i vremya (Het heelal als ruimte en tijd, 
1923). Dit vulgariserende geschrift kenmerkt zich 
door een strikte axiomatische benadering van de 
relativiteitstheorie, mogelijk ook een reden waar
om het werk in zijn tijd niet erg gewaardeerd 
werd. Bovendien was het boek eigenlijk bedoeld 
voor een publiek van filosofen, niet fysiei. 
Einsteins oordeel over Friedmanns werk was ove-
rigens niet erg bemoedigend, omdat hij meende 
dat Friedmanns axiomatische aanpak geen fysi-
sche betekenis had. De tekst van Friedmann wordt 
gevolgd door twee evenzeer vulgariserende tek
sten van Georges Lemaitre, "L'expansion de I'es-
pace" (1931) en "L'hypothese de I'atome primi-
tif (1945), geschreven echter in een heel literaire 
stijl. een mengsel van "strengheid en lyrisme." De 
teksten vertegenwoordigen elk een fase van 
Lemaitres denken, eerst over het uitdijend heelal, 
nadien, in wal Luminet de consolidatieperiode 
van de relativistische kosmologie noemt, over de 
Big Bang, de oerknal. Hoewel Friedmann en 
Lemaitre volledig onafhankelijk van elkaar tot 
hun modellen zijn gekomen, blijken zij beiden 
toeh in minstens een opzicht een gelijkaardige 
inspiratiebron gehad te hebben: een al dan niet 
religieuze reflectie over het bovennatuurlijke. Niet 
verwonderlijk dat dergelijke speculaUes over kos
mologie in Soviet Rusland niet erg geapprecieerd 
werd, een reden te meer waarom Friedmann (die 
al in 1925 overleed) liefst zo snel mogelijk verge-
ten werd. 

Als "bijvoegsel" bevat de bundel ook nog een 
viertal wetenschappelijke artikels van Friedmann 
(vertaald uit het Duits) en Lemaitre (o.a. het 
beroemde artikel uit 1927, verschenen in de 
Annates de la Societe Scienlifique). Tenslotte wor
den nog enkele onuitgegeven brieven van 
Lemaitre, De Sitter en Einstein uit het Lemaitre-
archief van de UCL gepubliceerd. 
EIke tekst werd uilvoerig geannoteerd. Ook de 
inleiding van Luminet, "L'invenfion du Big Bang" 
(p. 13-98) is voorbeeldig. Niet alleen schetst hij op 
boeiende en overzichtelijke wijze de geschiedcnis 
van de pioniers; ook slaagt hij erin de moeilijke 
materie relatief eenvoudig uiteen te zetten. 
Uiteraard is de tekst geen inleiding in de relativis
tische kosmologie. Een zekere voorkennis van de 
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relativiteitstheorie en het nodige wiskundig for-
malisme (i.h.b. topologie) wordt bij de lezer ver-
ondersteld. Toch lijkt Luminet aardig het midden 
te kunnen houden tussen de vulgariserende toon 
die Friedmann en Lemaitre in hun populaire tek
sten aanhouden en de streng wiskundige stijl van 

hun wetenschappelijke artikelen. De bundel is 
daarom, en omwille van de goed gedetailleerde 
bibliografie, een goed vertrekpunt voor studie van 
de geschiedcnis van de Big Bang-theorie. 

Geert Vanpaemel 


