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Boekbesprekingen 
Comptes rendus 

Koert VAN DER HORST, Peter A. KOOLMEES en 

Adriaan MONNA, Over heeslen en boeken. 
Opslellen over de neschiedenis van de dieri^e-
neeskunde en de boekwetenschap. Aan^ebnden 
cum Guus Mathijsen bij zijn afscheid als bibiiol-
hecaris van de Faculleit der Diergeneeskunde te 
Utrecht. Rotterdam, Erasmus Publishing, 1995. 
ISBN 90-.'i235- 083-3. 

De negentien bijdragen in dit boek voegen zich in 
een driedeling: 1. Over beesten, waarin vooral 
sprake is van de geschiedenis van de diergenees-
kunde (zeven bijdragen); 2. Over beesten en hoe-
ken, waarin beide aspecten aan bod komen (zes 
bijdragen), en 3. Over boeken. waarin de 
geschiedenis van de gedrukte tekst voorop staat 
(zes bijdragen). De geschiedenis van bet vak 
koint dus principieel in de drie afdelingen aan 
bod, maar beperkt zich op een hoge uitzondering 
na tot een terugkeer naar de 19de eeuw. De uit-
zonderingen zijn bet artikel van Johann Schaffer, 
"Tiergeburt und Tiergeburtshilfe in Bibel und 
Talmud", dat van Florence F.J.M. Pieters, "De 
dieren in de Menagerie van "De Witte Oliphant" 
te Amsterdam zoals gezien door Jan Vellen rond 
1700", Gerard Mathijsen, "Een raadselachtig 
dierenarts. De Mulomedicus in de Vita Sancti 
Benedicti", en twee bijdragen over 17de-eeuwse 
boeken (A. Monna en K. van der Horst). 
Studies over de geschiedenis van de diergenees-
kunde zijn vrij zeldzaam. Ze ignoreren bijna 
steeds - ook hier weer - de teksten van eigen 
bodem uit de middeleeuwen. En toch is er veel 
overgeleverd: er zijn 22 Middelnederlandse hip-
piatrische tractaten geinventariseerd, 1 dito over 
bijenteelt en -ziekten, twee over varkensverzor-
ging, plus een aantal drukken van vdor 1500 
waarin de ziekten van zowat de hele veestapel en 
alle huisdieren aan bod komen (zie R. Jansen-
Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse 
Artes-literatuur. Utrecht. 1989). Om het dan nog 
maar niet te hebben over de schitterende handge-
schreven en rijk ge'illustreerde ichtyologische 
catalogi van om. Adriaan Coenen (16de eeuw). 
Geen vetennair historicus wil zich blijkbaar met 

deze schatten uit eigen land bezighouden. 
Hoezeer dit ook te betreuren valt - het kan niet 
genoeg benadrukt worden - toch doet dit niets af 
aan de intrinsieke waarde van deze feestbundel, 
met z'n originele thema-indeling en mooi ge'illu
streerde presentatie. 

R. Jansen-Sieben 

A.M.G. RuTTEN, Ondergang in bedwelming. 
Drugs en giften in het West-Romeinse Rijk. 
Rotterdam, Erasmus Publishing, 1997, 119 pp., 
ill. ISBN: 90-523.S-118-X. Prijs: Hfl. 42,50. 

Dit fascinerende en uitstekend gedocumenteerde 
boek behandelt voor het eerst indringend een 
onderwerp dat tot nu toe weinig behandeld werd. 
Al in de prehistorie waren bepaalde genotmidde-
len bekend. Deze speelden vooral een rol bij reli-
gieuze ceremonieen of rituelen. Mandragora, 
alruin, marihuana, hallucinogene paddestoelen, 
opium hoorden tot de incest gebruikte drugs. De 
auteur, apotheker en specialist van het Romeinse 
recht, beperkt zich tot de studie van de drugs en 
giften (de 'mala medicamenla' van Scribonius 
Largus) die in het West-Romeinse Rijk gebruikt 
werden. Hij komt tot boeiende en overtuigende 
conclusies over de rol die ze eventueel gespeeld 
kunnen hebben bij de val van het Rijk. Met 
behulp van allerlei bedwelmende middelen zocht 
men in de Oudheid "troost en vergetelheid bij 
honger en ellende, communicatie met de goden, 
een sluier bij angst, een kick bij erotische uit-
spattingen, een wapen bij moordpoging" (p.23). 
Daaraan kunnen we nog toevoegen: het stillen 
van lichamelijke pijn. De titels van de eerste 
hoofdstukken karakteriseren de evolutie: I. Drugs 
in opmars, II. Vlucht uit het bewustzijn. III. Op 
zoek naar extase, IV. Dwaas en stuurloos, V. 
Kruiden als zwaarden, VI. Reizigers in drogerij-
en, VII. Aftakeling in zicht. In bijiage krijgen we 
een lijst van keizers, een woordenlijst, noten, lite-
ratuur en een zeer welkom register. 

R. Jansen-Sieben 
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Paul DiJSTELBEROE en Leo NOORDECRAAF, 
Plague and Print in the Netherlands. A Short-
title Catalogue of Publications in the University 
Library of Amsterdam. Rotterdam, Erasmus 
Publishing, 1997. 359 pp., ill. ISBN: 90-5235-
126-a Prijs: Hfl. 120.-

De bedoeling van deze catalogus is een lijst te 
verschaffen van al de gedrukte werken over de 
pest van voor 1800, in het bezit van de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst (bibliotheek opge
nomen in de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam). Dit principe vvordt op enkele pun-
ten beperkt: allcen die werken worden vermeld 
die geheel of grotcndeels over de pest handelen. 
(Het is moeilijk hier het arbitraire te vermijden. 
maar dat zeggen de auteurs zelf ook in hun inlei-
ding.) Voorts worden alleen auteurs en/of druk-
kers uit de Lage Landen opgenomen, of 
Nederiandse auteurs die in het buitenland ver-
schenen. Als toegift krijgt de gebruiker een 
bibliografie van publicaties uit de periode 1800-
1993 over hetzelfde onderwerp. 1>; sainenstellers 
zijn van plan deze catalogus later uit te breiden 
tot een volledige bibliografie. 
In de 'Preface' beklagen de auteurs zich erover 
"how extremely time-consuming it can be to 
trace source-material, in particular for studies 
concerning less recent history. This is of course 
first of all the case for (unprinted) archival mate
rial. but. when dealing with the medieval and 
early modem period, certainly also for printed 
sources." (p. 9) Het is daarom des te merkwaar-
diger dat zij een toch wel zeer bruikbare bron van 
gegevens voor de Middeleeuwen tot 1600 over 
het hoofd hebben gezien. In mijn Repertorium 
van de .Middelnederlandse Artes-literaluur 
(Utrecht. 1989) staan tientallen (handschriften 
en) drukken over de pest vermeld. Het is me 
tcvens een raadsel waarom in het catalogus-
gedeelte wel de werken van Zuid-Ncderlandse 
drukkers worden opgenomen, maar in de moder-
ne bibliografie geen enkele studie van een 
Belgische auteur vermeld wordt. Kortom: een 
nogal halfslachtige verzameling gegevens. die 
niet beantwoordt aan de hoofdtitel. 

R. Jansen-Sieben 

Robert LUFT, Wissensvermiitlung im europdi-
schen Mittelaller olmago mundi»-Werke und 
ihre Prologe. Tubingen. Niemeyer. 1999. ISBN: 
3-484-36047-X. Prijs: DM 298.-
Na een uitvoerige inleiding over het doel en de 

niethode van deze studie worden acht imago-
mundi-teksten (tussen 1100 en 1500) grondig 
geanalyseerd. Daarbij wordt vooral aandacht 
geschonken aan de prologen van deze encyclope-
dieen, die een globaal beeld van de wereld, de 
natuur en de mens schetsen. Dat dit beeld ten-
minste tot de I3de eeuw diep christelijk geken-
merkt is, spreekt vanzelf De auteurs beschouwen 
het als hun taak de wereld als schepping Gods af 
te beelden, daardoor de mens dichter bij God te 
brengen en hem van zijn ignorantia via de .Kien-
lia naar de goddelijke sapientia te geleiden. 
De proloog is in het algemeen een geconcen-
treerde inleiding tot het boek zelf, een soort 
gesprek tussen auteur en lezer over de inhoud 
c.q. het doel van het boek, en als dusdanig van 
grool bclang. De lezer inoet het nut inzien van de 
hem geboden lectuur, zijn aandacht moet geves-
tigd worden, hij moet verleid worden tot lezen. 
Middeleeuwse prologen beantwoorden dan ook 
meestal aan een vast schema. Dit is de reden 
waarom deze studie hoofdzakelijk de prologen 
van acht middeleeuwse imago-mundi-encyclope-
dieen onderzoekl, om aan de hand daarvan te 
bepalen hoe het proces van welenschapsover-
dracht aan een Latijnkundig, maar ook volkstalig 
publiek verliep tussen de 12de en de 15de eeuw. 
De encyclopedieen die daartoe geselecteerd wer
den behoren tot de voomaamste: het Elucidarium 
van Honorius Augustodunensis. de Lucidarius, 
de Hortus deliciarum van Herrad von 
Hohenburg, het Boec van Sidrac, El libro del 
saber de astrologi'u, Li livres dou Tresor de 
Brunetto Latini, en Le Livre de la Cite des Dames 
van Christine de Pisan. 

De conclusies van het onderzoek zijn belangrijk. 
Het blijkt dat de auteurs vaak anoniem blijven: ze 
noemen zich slechts in drie van de onderzochte 
werken, ze wijzen herhaaldelijk op een (voorge-
wende) onbevoegdheid of verstoppen zich achter 
apocriefe auteurs (bv. Sidrac). Zoals te verwach-
len bestaat de meerderheid der auteurs uit man-
nen, maar in deze studie worden drie teksten 
bestudeerd door vrouwen geschreven. Deze had-
den blijkbaar een voorkeur voor de volkstaal, 
waardoor zij beslissend bijdroegen tot het lang-
zame verdwijnen van het Latijns-klerikale 
beschavingsmonopolie. De 'Wissensorganisa-
tion' van de onderzochte werken wijst op een 
zekere vernieuwing: vier encyclopedieen gaan 
nog uit van het scheppingsmodel. andere zijn 
daarentegen veel meer anthropocentrisch gericht 
en kondigen daarmee hel vroege Italiaanse 
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humanisme aan. Nog andere vertonen niet de 
minste structuur, zoals de Sidrac. en worden 
meestal voorafgegaan door een fantasievolle pro
loog. met fictieve gegevens over oorsprong en 
auteur. Het beoogde publiek wordt in de prolo
gen vaak heel ruim voorgesteld; de werkelijkheid 
leert dat het in de praktijk dikwijls heel anders 
verliep, voor zover dat uit de gebruikerssporen 
opgemaakt kan worden. Samenvattend kan men 
zeggen dat in de prologen van de middeleeuwse 
encyclopedieen duidelijk de eerste popularise-
rings- en ontklerikaliseringstendensen tot uiting 
komen. 

R. Jansen-Sieben 

W.L. BRAEKMAN, Middeleeuwse witte en zwarte 
magie in het Nederlands taalgebied. 
Gecommentarieerd compendium van incanti-
menta tot einde I6de eeuw. Gent, Koninklijke 
Academic voor Nederlandse taal- en letterkunde. 
1997. 

In dit lijvige boek, 'bet resultaat van dertig jaar 
speurwerk' (Woord Vooraf). worden honderden 
gebeden. zegens en bezweringen bijeengebracht 
en becommentarieerd. De eerste twee soorten 
behoren tot de witte magie, de laatste tot de zwar-
te magie. De auteur moet in de inleiding zelf toe-
geven niet steeds goed hel verschil tussen twee 
basistypes, gebed en zegen, te kunnen situeren. 
Toch vvordt er voor beide een definitie gegeven, 
waarbij het gegeven onderscheid steunt op de 
intentie van de gebruiker. Dit subjectieve criteri-
um, hoe uitvoerig de verantwoordingspogingen 
ook mogen zijn, heeft mij niet kunnen overtui-
gen. Ik zou ze liefst in 66n enkele categoric 
ondergebracht zien. Maar tenslotte is dit slechts 
van theoretisch belang. Hoofdzaak is hel indruk-
wekkende corpus dat hier verzameld werd en van 
grondige verklaringen en commentaren voorzien. 
Dit boek vult een enorme leemte, en niemand 
had voor de verschijning ervan ook maar het 
minste vermoeden dat er zo'n groot aanlal magi-
sche teksten en (vooral) tekstjes bewaard waren 
gebleven. Naast alle waardering die een werk als 
dit vanzelf oproept en ook ruim verdient. is er 
onvermijdelijk , in een volumineus boek, ook 
hier en daar gelegenheid lot kritiek. Ik wil mij 
hier beperken tot slechts enkele aanmerkingen. 
Zo kan ik maar niet begrijpen waarom in dit cor
pus ook Latijnse teksten werden opgenomen, en 
nog wel op een heel mank selectie-criterium. 
Sommige Latijn.se handsichriften kwamen niet in 
aanmerking omdat het niet zeker was dat ze in 

onze streken tot stand zouden zijn gekomen. 
Maar van hoeveel andere Latijnse handschriften 
is hel onbekend dat ze in de Lage Landen 
geschreven werden ? Ook is het nogal onbegrij-
pelijk dat sommige Middelnederlandse teksten 
niet werden opgenomen omdat ze te lang waren, 
terwijl ccn tekst als de Picatri.x, ondanks zijn 
lengte. wel in extenso uilgegeven wordt. Bij deze 
laatste tekst wordt niet vermeld in welk hand-
schrift hij voorkomt: onder de erbij horende foto 
(p. 491) staat: "uit hs. Lo. [= Londen] 6", maar in 
de lijst van de Bouwstoffen (p. 20-44) is geen hs. 
Lo.6 te vinden. Dit, en vele andere detail-kwes-
ties, doen niet veel af aan de waarde van dit zeer 
welkome boek. 

R. Jansen-Sieben 

Ambrosius ZEEBOUT, Tvoyage van Mlier Joos 
van Ghistele. Uilgegeven met inleiding. aanteke-
ningen en een onderzoek naar de hronnen door 
R.J.G.A.A. Ga.ipar. Hilversum. Verloren. 1998. 
(Middeleeuwse Studies en Bronnen LVIIl). 
ISBN 90-6.5,50-031-6. 

De Gentse edelman Joos van Ghistele ondemam 
van eind 1481 tot hel midden van 1485 een avon-
luuriijke reis door de landen van het Midden-
Oosten en het Middellandse zeegebied. Het ver-
slag ervan werd te boek gesteld door een zekere 
Ambrosius Zeebout. Aanvankelijk was het de 
bedoeling van Van Ghistele een bedevaart naar 
het Heilige Land te ondememen. maar zijn 
nieuwsgierigheid en het toeval brengen hem in 
allerlei streken en landen waar de modale bede-
vaarder nooit lerechi kwam. Zo bezoekt hij 
Cyprus. Kreta. Syrie. Egypte, Libanon, Zuid-
Turkijc, Perzie en Tunis. Het is een van de 
belangrijkste reisverhalen uit de Middeleeuwen, 
want niet alleen is hel als geografisch relaas inte-
ressant, maar tevens bevat het een schat aan 
betrouwbare gegevens op velerlei gebied. Van 
Ghistele had een open oog voor al het bijzondere 
dat hij op zijn omzwervingen zag: planten, 
vruchten, dieren, eetgewoonten, klederdracht, 
godsdiensten, alles wordt zorgvuldig tot in de 
details beschreven, vaak met vermelding van de 
plaatselijke legenden of overleveringen. Het is 
een levendig, uiterst boeiend en volumineus reis-
verslag. De tekst is bewaard in drie handschrif
ten, en een druk uit de 16de eeuw. Het is 
bekwaam uilgegeven. met passende commentaar 
en een diepgaand onderzoek naar de bronnen 
voor de vele citaten die in het boek verwerkt zijn. 

R. Jansen-Sieben 

http://Latijn.se
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Doris AlCHHOLZER. "Wildu machen ayn guet 
essen..." Drei mittelhochdeulsche Kvchhiicher: 
Erstedition. Uhersetzung. Kommentar (Wiener 
Arbeiten zur germanischen Altertumskunde und 
Philologie 35) Bem/Beriin/Frankfurt a.M.. Peter 
Lang, 1999. ISBN 3-906762-44-0. Prijs: sFr. 85. 

Zoals de ondertitel meldt worden in dit boek drie 
middeleeuwse kookboeken voor hel eersi uilge
geven, met vertaling en commentaar. Tenslotte 
volgt een uitvoerig lexikon, dat meer dan wel
kom is. Alle beslaande historische woordenboe-
ken, op een na: dat van de Gebroeders Grimm, 
nemen slechts de woordenschat op van de bellct-
trie. Wie zich dan met een oudere 'wetenschap-
pelijke" tekst bezighoudt. worstelt zonder ophou-
den met het definiercn van nergens geattesteerde 
en vcrklaarde termen. Deze studie gaat tevens 
grondig in op de medische implicaties van de 
culinaire receptaria. Zonder kennis van de 
Galenische humorenleer en de middeleeuwse 
dieletiek is hel inderdaad moeilijk de middel-
eeuwiie kookkunst tc begrijpen. Met deze editie 
is nu ongeveer de helft van de bewaarde Duitse 
kookboeken uit de Middeleeuwen uilgegeven. 
De auteur heeft grondig rekening gehouden en de 
nodige vergelijkingen gemaaki met allerlei ande
re Europese kookboeken, en hoewel zij op p. 14 
meldt dat er 6 Middelnederiandse kookboeken 
bestaan (in werkelijkheid zijn dat er heel wat 
meer: zie mijn Repertorium van de 
Middelnederlandse Artes-literaluur, pp.43-45), 
heeft zij niet de moeite genomen die bij haar stu
die te beirekken. wat een zware lacune is. De 
Nederland.se cultuur. met een taal ontsprolen aan 
dezelfde lak als het Duits, heeft veel meer uit-
wisseling gekend met zijn nauwe buur dan dit het 
geval is voor het Frans of het Engels. Het is dus 
een fundamenlele misser dat de Nederlandse tek
sten totaal ge'ignoreerd worden. Voor de rest 
alleen maar lof voor deze verzorgde uitgave. 

R. Jansen-Sieben 

Marnix BEYEN en Geert VANPAEMEL (red.), 
Rasechle Wetenschap? Hel rasbegrip tussen 
wetenschap en politick voor de Twcede 
Wereldoorlog. Leuven/Amersfoort: Uitgeverij 
Acco 1998. ISBN 90-3.34-38.59-3 

Dat het ras heel de Iwintigste eeuw door een 
belangrijk Ihema in het ideologische en politieke 
denken gebleven is, is eigenlijk merkwaardig als 
men bedenkt dat al in de tweede helft van de 
negentiende eeuw duidelijk geworden was dat 

etnische groepen altijd mengsels van biologische 
rassen zijn (de bosjesmannen en aboriginals wer
den door sommigen als uitzondering op de regel 
gezien) en dat derhalve een verklaring van de 
verschillen tussen bevolkingsgroepen en naties 
op basis van raskenmerken weinig zin geeft. 
Daarbij Met de antropometrie zien dat spreiding 
in de typische raskenmerken bij de individuen 
van een ras vaak grotcr is dan tussen de rassen 
onderiing. Bovendien bleek er geen steekhou-
dend verhand le leggen tussen de lichamelijke 
kenmerken van de onderscheiden menselijke ras
sen en hun psychische en sociale vermogens. Dal 
betekende dat er geen welenschappelijk evidentie 
voor een samenhang tussen ras en geestelijke, 
.sociale en culturele ontwikkeling was en dus dat 
het rasbegrip geen wetenschappelijke legitimatie 
bood voor het positief of negatief kwalificeren 
van bevolkingsgroepen. volkeren. naties en cul-
turen 

Is het niet vreemd dat in die zelfde tijd weten
schappelijke randfiguren als Houston 
Chamberlin. Vacher de Lapouge. Fouillee, 
Woltmann, de Gobineau evengoed nog een racis-
tische 'rassensociologie' of 'antroposociologie' 
ontwikkelen en dat die dan ook nog welwillend 
ontvangen wordt door de gevestigde weten
schap? Dat wonderlijke patroon blijft zich in de 
Iwintigste eeuw herhalen: het begrip ras is 
ondanks alle kritiek op zijn wetenschappelijke 
waarde een belangrijke rol blijven spelen in de 
etnografie. antropologie, humane genetica en 
heeft vooral in culturele en politieke ideologieen 
gefungeerd als vehikel voor rampzalige nationa-
listische en racist ische ideeen. Wanneer het over 
ras gaat lijkt de wetenschappelijke houdbaarheid 
van begrippen en conclusies er kennelijk niet 
veel toe te doen. 
Hoe dat in Belgie gegaan is wordt in dit boek in 
kaart gebracht. Hel bundelt twaalf teksten van 
een in maart 1997 in Leuven gehouden studiedag 
over het rasbegrip in hel Belgische wetenschap
pelijke en maatschappelijke leven voor de 
Tweede Wereldooriog. De bijdragen laten zien 
hoe in de ontwikkeling en het gebruik van het 
begrip 'ras' voortdurend wetenschappelijke, cul
turele en politieke noties dooreenlopen. 
De geschiedenis is nogal verwarrend. Dat komt 
voor een belangrijk deel doordat de woorden ras, 
type, volk. aard, karakter, volksziel. erfgoed, erf-
stroom enz. in voortdurend wisselende en zelden 
precieze betekenissen gebruikt worden. En zeker 
niet van alle teksten kan gezegd worden dat ze 

http://Nederland.se


BOEKBESPREKINGEN - COMTES RENDUS 107 

ophelderen in weIke zin deze termen in het door 
hun besproken maleriaal gebruikt worden. Maar 
aan de verwarring draagt ook bij dat die begrip
pen in Belgiii ook altijd een plaats kregen in het 
antagonisme tussen Vlamingen en Walen. 
Zo leidden bv. L. Vanderkinderen. J, Fraipont. en 
E. Houze uit hun paleoanlropologisch en antrop-
ometrisch onderzoekingen af dat Vlamingen en 
Walen hun raciale wortels hebben in respectieve-
lijk het dolichocefale Germaanse en brachycefa-
le Keltische ras. Maar waar (de zooloog) 
Fraipont en (de arts) Houze het afwijzen, in ieder 
geval na 1900. verschillende intellectuele en 
sociale kwalileiten aan die rassen toe te schrij-
ven, legt (de historicus en etnoloog) 
Vanderkinderen dat verband wel en spreekt waar-
deringen uit over beide rassen, met een voorkeur 
voor de Vlamingen. Bij hem staat voorop dat er 
een samenhang tussen ras, laal en cultuur bestaat 
en dat het ras een bepalend element is in het 
geestelijke en morele leven. 
Hoewel alle drie de auteurs aantekenen dat geen 
echt zuivere rassen bestaan. leiden hun gegevens 
ertoe dat de Waalse en Vlaamse nationalistcn het 
Waalse en Vlaamse ras als reeel beslaande enti-
teiten gaan opvalten. Zij schrijven die rassen 
wezenlijke en onoverbrugbare verschillen in 
karakter en temperament toe. Radicale nationa
listcn verwerpen om die reden de Belgische staat 
want wie voor Belgie is, frustreert de identiteit 
van het ras. Belgicisten (zoals H. Pirenne) slellen 
daar legenover dat niet het ras maar de gemeen-
schappelijke geschiedenis bepalend is voor de 
culturele identiteit. En ook nadat de fysische 
antropologen en genetici crop gewezen hebben 
dat hel onzin is raszuiverheid na te streven 
-omdat hybriden doorgaans 'fitter' zijn dan zui
vere rassen-, blijven de nationalistcn tegen ras-
vermenging ageren omdat die tot een inferieur 
ras zou leiden. Ter illustratie daarvan wijzen de 
Waalse nationalistcn J. Destree en A. Mockel op 
de verachtelijke, karakterloze Brusselaren. 
Hel mocht dus niet baten dat vanuit de positieve 
wetenschap benadrukt werd dat het ras niets le 
maken heeft met volk. nationaliteit. taal of zeden. 
De bijdragen aan de bundel documenteren hoe de 
rassenideologie zich nestelde in het culturele en 
politieke denken. Toen na de eerste wereldoorlog 
hel nationalileilenvraagstuk in Belgie opiaaide. 
beleefde ook de rassenleer weer een bloeilijd en 
werden verschillen in karakter en volksaard tus
sen beide rassen weer breed uitgemeten. 
Daarbij wordt de inhoud van het begrip ras steeds 

mystischer. Van aanduiding voor een groep men-
sen met gelijke erfelijke bepaalde kenmerken 
-volgens M. Boule en Th. Simar de enige bete-
kenis die welenschappelijk toelaatbaar is- wordt 
het de aanduiding voor een psychologisch collec-
tief, een volksgemeenschap die hetzelfde voelt, 
denkt en wil. Deze opvatlingcn verleggen het 
accent in de definitie van ras van de naakte fysie-
ke structuur van de mens naar zijn geestelijk-cul-
turele leven. Dat leidt ertoe dat in het spreken 
over 'ras', 'rasfierheid', 'bloedgemeenschap', 
'volksziel' ongrijpbare, psychologiserende, ata-
vistische claims sluipen die men niet eens meer 
poogt welenschappelijk te onderbouwen omdat 
de aard of ziel toch builen het bereik van de exac-
te wetenschap blijft. Hicrin klinkt de invloed van 
het in het interbellum opbloeiende anti-positivis-
tische en anti-malerialistische denken door. 
Gezegd moet worden dat de antiracistische beto-
gen van socialisten, communisten en katholieken 
zich van hetzelfde idealistische gedachtengoed 
bedienen. 

Het mag opmerkelijk genoemd worden dat de 
eugenetica onder deze omstandigheden in Belgie 
niet echt voet aan de grond gekregen heeft. Voor 
WOI komt er niet meer dan een studiegroepje in 
het Institut de Sociologie Solvay van de grond en 
na WOI krijgt de in 1919 opgerichte Socieie 
beige d'Eugenique weinig daadwerkelijke 
invloed. In de Belgische sociale en preventieve 
geneeskunde bleef men meer geloof hechten in 
de verbetering van de "sociale hygiene" door ver-
belering van de levensomstandigheden dan door 
eugenelische maatregelen. In de 'gekerstende 
eugenetica' die katholieken voorslonden lag de 
nadruk op kuisheid. ascese en het scheppen van 
een gunstig moreel en materieel milieu voor 
huwelijk en voortplanting. Hoe heftig ook de 
strijd om het ras was, de eugenetica in Belgie was 
niet radicaal en niet racistisch. 
De in deze bundel bijeengebrachte detailstudies 
leveren sluk voor stuk interessante bijdragen aan 
de geschiedenis van het rasdenken in Belgie. Zij 
maken je nieuwsgierig naar meer details over de 
personen en bewegingen die figureren in het 
drama, maar bovenal naar het boek dat al die lij-
nen samenbrengt in een coherent verhaal. Om 
vast te kunnen stellen in hoeverre onder de bij
zondere Belgische condilies ook bijzondere 
varianten van het denken over de menselijk ras
sen zin ontstaan, is natuurlijk ook de vergelijking 
met wat tezelfdertijd elders gebeurde gewensl. 
Het boek thematiseert de rol de wetenschap in 
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het denken over het ras. Wat het aan het licht 
brengt slemi niet vrolijk. De bijdragen illustreren 
dat de grcns tussen 'echte' raswetenschap en ras-
ideologie niet scherp is en dat er bedenkelijke 
wisselwerkingen tussen welenschappelijk en 
maatschappelijk denken plaalsvinden. Zij tonen 
ons vooringenomen wetenschappers die uitspra-
ken doen die onmogelijk nog welenschappelijk 
gefundeerd niogcn helen, wetenschappers die 
zich, als kinderen van hun tijd en milieu, laten 
meeslepen en gcbruiken door politieke bewegin
gen. Zij laten ook zien dat de 'echte' wetenschap 
geen grip heeft op valse of pseudo-wetenschap-
pelijke opvatlingen die zich in het maatschappe
lijke en politieke denken genesteld hebben Het 
wegvallen of ontbreken van de wetenschappelijke 
legitimatie deert ze absoluut. .^Is de geest uit de 
fles is krijgt de wetenschap hem er niet meer in. 
De titel van het boek is een vraag: Rasechte 
wetenschap'.' De lezer mag het antwoord zelf 
geven. Met het strenge criterium van Simar bij de 
hand, ben je geneigd te zeggen dat er naar de toen 
geldende maatstaven weinig echte wetenschap 
bij is. Maar meteen dringt zich de vraag op of het 
inperken van de raskenmerken tot de erfelijke 
lichamelijke eigenschappen Uberhaupt wel 
bevredigend kon zijn. Was met dit strenge con
cept van de fysische antropologie alles gezegd 
wat er over rassen te zeggen viel? Waren er niet 
goede redenen om hel bestaan van erfelijke gees
telijke eigenschappen te aanvaarden? En als je 
dat aanvaarde. kon je dan niet uitkomen bij racia
le verschillen'? Waarmee overigens absoluut niet 
gezegd wil zijn dat er vervolgens op grond van 
zo'n mogclijk verschil lets zinnigs te zeggen valt 
over 'de aard' van een 'ras' of over de eigen
schappen van een individu van dat 'ms'. Intussen 
doen de actuele ontwikkelingen in de genetica en 
gentechnologie vermoeden dat het laatste woord 
over de erfelijkheid van psychische eigenschap
pen nog niet gezegd is. En naar het zich laat aan-
zien. is ook de rol van het rasbegrip in onze mul-
ticulturele samenleving nog lang niet uilge-
speeld. 

Wim Thijssen 

Dieter Hoffman. Edgar Swinne, Uher die 
Geschichte der "technischen Physik" in 
Deutschland und den Begriinder ihrer wis.sen-
schaftlichen Geseltschaft Georg Gehlhoff. 
Beriin: ERS-Veriag, 1994. (Beriiner Beitrage zur 
Geschichtc der Nalurwis.senschaften und der 
Technik. 1). 65S. DM 19,20. 

Fast genau ein Vierteljahrhundert lang existierte 
in Deutschland eine in anderen Landem unbe-
kannte physikalische Teildisziplin: die 
"Technische Physik". Sie wurde 1919 ins Leben 
gerufen, als der Industriephysiker Georg 
Gehlhoff die "Deutsche Gesellschaft fUr techni
sche Physik" grtindete; ein Jahr spater erschien 
der erste Jahrgang der "Zeitschrift fiir technische 
Physik", und ab 1924, ebenfalls von Gehlhoff 
herausgegeben, das einschlagige Lehrbuch. 
Um die Etablierung der technische Physik in 
Deutschland geht es in dem erslen. von Dieter 
Hoffmann verfaBlen Beitrag. Er weist nach, daB 
schon um die Jahrhundertwende eine 
Differenzierung unler den Physikem einsetzte. 
Wahrend die Zahl der in der Industrie arbeiten-
den Physiker ebenso zunahm wie ihr 
SclbstbewuBlsein, veriagerte sich der 
Schwerpunkt der Hochschulphysik immer mehr 
zu grundlegenden theoretische Fragestellungen, 
was geradezu zwangslaufig zu Animositaten 
fiihrte und zur Folge hatte. daB die von den "rei-
nen" Physikem oft gering geschatzten Industrie
physiker sich eine eigene Organisationsform 
gaben. Spater wurden auch inhaltliche und 
methodische Griinde fiir diesen, von vielen 
Milgliedern der altehrwiirdigen "Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft" als Spahung des 
Berufsstandes empfundenen Schritt nachgelie-
fert: Gehlhoff unterstellte den Mitgliedem seiner 
Gesellschaft eine "andere Denkweise des 
Physikers" und eine "besondere Form der 
Fragcstellung wie der Durchfuhrung und 
Losung". Ohne falsche Bescheidenheit erhoben 
die technischen Physiker dariiber hinaus den 
Anspmch. "den Fortschrilt der Technik zu lei-
ten": technische Physik sei "im hochsten Sinnen 
nicht nur Beraterin, sondern Filhrerin der 
Technik." 

Doch das waren letztlich nur Vorwande, und zu 
Recht bezeichnet es Hoffman als fraglich, ob die 
technische Physik jemals einen eigenstandigen 
disziplinaren Charakler besessen hat. Die hier 
vorgelegten Malerialien legen den SchluB nahe, 
daB es in erster Linie um Macht und 
Anerkennung ging. In den 40er Jahren, unter den 
Bedingungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre, 
verlor der Interessenkontlikt, zwischen Industrie-
und Hoehschulphysikern immer mehr an 
Bedeutung, wobei nach 1945 Forschungsverbote 
durch die Siegermachle ebenso eine RoIIe spiel-
ten wie das personliche Schicksal einzelner, in 
den jeweiligen Organisationen besonders aktiver 
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Wissenschaftler. Die Folge war. daB die "techni
sche Physik", die nach dem Ersten Weltkrieg ent-
standen war, den Zweiten Weltkrieg nicht iiber-
lebte. Wie schon vor 1919 vertrat die Deutsche 
Physikalische Gesellschaft (bzw. Die 
Physikalische Gesellschaft der DDR) wieder die 
Interessen aller deutschen Physiker 
Die B iographie von Georg Gehlhoff (1882-1931) 
ist Gegenstand des Beitrags von Edgar Swinne. 
.Ms Industriephysiker bei Osram. 
auBerordenllicher Professor an der Technische 
Hochschule Berlin-Charlotlenburg und 
einfluBreiches Vorstandsmitglied in verschiede-
nen technischen Fachgesellschaften war 
Gehlhoff ein auBerst umtriebiger und erfolgrei-
cher Inleressenvertreter der technische Physiker; 
ohne sein Engagement hiitte es vermutlich weder 
eine Gesellschaft, noch eine Zeitschrift oder ein 
Lehrbuch fiir technische Physik gegeben. 
Eine friihere Fassung der Gehlhoff-Biographie 
von Swinne ist bereits 1986 als Band 1 dieser 
Reihe erschienen. Auch der erstmals 1987 in 
einem Sammelband des (Ost-)Berliner 
Akademie-Verlages erschienene Beitrag von 
Hoffman wurde iiberarbeitet, wobei nicht irnmer 
deutlich wird, nach welchen Gesichtspunkten der 
urspriingliche Text erweitert bzw. gekiirzt wor
den ist. Der Hinweis auf das tragische Schicksal 

Korte Aankondigingen 
Petites Annonces 

Hilary MARLAND and Margaret PEELING (eds.). 
The Task of Healing. Medicine, religion and gen
der in England and the Netherlands 1450-1800. 
Rotterdam, Erasmus Publishing, 1996. 317 pp.. 
ill. ISBN: 90-5235-096-5. Prijs: Hfi. 84,50. 

Deze bundel bevat artikelen van Nederiandse en 
Engelse historici, grotendeels oorspronkelijk 
lezingen op het eerste Engels-Nederlandse 
Wellcome Symposium (Rotterdam, december 
1992). De titel reflecteert de intieme relatie tus
sen godsdienst en geneeskunde in de periode 
voor 1800. De Nederlandse voorbeelden van cle-
rici van verschillende confessie die hun ambt 
combineerden met medische praktijken zijn spre-
kend. Vooral de culturele aspecten hiervan 
komen aan bod, niet zozeer de economische. De 
historische relatie tussen lichamelijke en geeste-
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von Gehlhoffs Nachfolger Karl Mey wiirde in der 
DDR vermutlich dem Zensor zum Opfer gefallen 
(Mey wurde 1945 ohne Gerichtsverfahren ver-
haftet und in die Sowjelunion deportiert). 
Weggelassen wurden leider die in der ersten 
Fassung enthaltenen. durchaus iiberzeugenden 
iJberlegungen des Verfassers zu der Frage, wel-
che Traditionen bewirki haben, daB die Disziplin 
(bzw. die. so Hoffmann, "disziplinare Fata 
Morgana") mit dem Namen "Technische Physik" 
nur in Deutschland enLstehen konnle, nicht aber 
in den angelsachsischen Liindem, in denen es 
ebenfalls viele und einfluBreiche 
Industriephysiker gab. Wer an dem Thema ernst-
haft interessiert ist, sei deshalb auch auf die erste 
Fasung verwiesen (Martin Guntau, Hubert 
Laitko (Hrsg), Der Ursprung der modernen 
Wissenschaflen. Studien zur Entstehung wis.':en-
schaftlicher Disziplinen. Bedin: Akademie-
Verlag, 1987, S. 140-153). 
Als Ergiinzung zu den durch ein gemeinsames 
Personenregister erschlossenen Arbeiten von 
Hoffmann und Swinne enthalt der Band einig 
z.T. unveroffentlichte Dokumenle zur Geschichte 
der Deutschen Gesellschaft fiir Technische 
Physik. 

Andreas Kleinert 

lijke genezing is de kem van alle bijdragen. Ook 
het gender-probleem wordt hier en daar aan de 
orde gesteld, en dan in het bijzonder wat de 
Nederlandse vroedvrouwen betreft. Het is moei
lijk een algemeen beeld te schetsen van deze 
interessante, maar ondanks alles nogal diverse 
bundel. 

Eric JoRlNK, Wetenschap en wereldbeeld in de 
Gouden Eeuw. (Zeven Provincienreeks 17) 
Hilversum, Verioren, 1999. ISBN 90-65,50-166-
5. Prijs: Hfl. 25. 

Zoals in de Inleiding gezegd wordt was de 
Gouden Eeuw niet alleen de tijd van Rembrandt 
en Vermeer, maar ook die van Stevin, Huygens, 
Swammerdam en Van Leeuwenhoek. Het natuur-
onderzoek stond in de Republiek inderdaad op 
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een hoog niveau en werd erkend in heel Europa. 
De auteur van dit boek sluit aan bij de modeme 
Angelsaksische trend om de wetenschapsge-
schiedenis te bestuderen in breder cultured en 
sociaal verband. Op basis van secundaire litera-
tuur en eigen bronnenonderzoek schets Jorink 
een beeld van de wetenschapsbeoefening en het 
wereldbeeld in de Gouden Eeuw. Het is niet zijn 
bedoeling een uitpultend overzicht te bieden, 
maar in een essay aan te tonen hoe de natuurwe-
lenschap verschoof van boekengcleerdheid naar 
zelfstandige waarnemingen en experimenten. 
Het is een interessant, mooi uilgegeven en rijk 
geillustreerd boekje. 

Pascal ASCOT, L 'hisioire des .sciences. "Que sais-
je ?". n° 3495. Paris, PU.F 1999. ISBN 2 13 
0,50212 1 

Deze voorstelling van de wetenschapsgeschiede-
nis voor een breed publiek is zeer sterk georien-
teerd op de Franse traditie, waarin de geschiede
nis van de wetenschappen op de eerste plaats als 
een filosofische ondememing wordt beschouwd. 
Ascot besteedt dan ook veel aandacht aan figuren 
als Bachelard en Canguilhem. die vooral episle-
mologische conclusies naar voren haalden. en 
gaat vrijwel volledig voorbij aan wat er bijvoor-
beeld in dc Angelsaksische wereld gebeurde/ 
gebeurt. In het bijzonder ontbreekt de cultuurhis-
torische dimensie van de wetenschapsgeschiede-
nis. hoewel Ascot wel even het werk van Sarton 

BOEKBESPREKINGEN - COMTES RENDUS 

en Needham aanhaalt. Opmerkelijk, en wellicht 
niet toevallig, is ook de totale afwezigheid van de 
sociologische school onder impuls van o.a. 
Bruno Latour. Ondanks deze kritiek, een zeer 
lezenswaardige inleiding lot de (Franse) weten-
schapsgeschiedenis. 

Geert CASTRVCK en Michiel DECALUWE (red.), 
De relatie tussen economic en ecologie. Gisteren, 
vandaag en morgen. "Jaarboek voor Ecologische 
Geschiedenis 1998". Gent. Academia Press, 
1999. 196 biz. ISBN 90 382 0177 X. 600 BEF 

Dit jaarboek is de voortzetting van het Tijdschrift 
voor Ecologische Geschiedenis dat sinds 1996 
verscheen. Het is een bundeling van referaten die 
gehouden werden op verschillende studiedagen 
in 1997 en 1998 te Gent over de spanning tussen 
economic en ecologie. Niet alle 18 bijdragen zijn 
historisch le noemen. Overwegend is de essayis-
tische toon, met veelal slechts vage verwijzingen 
naar werkelijke geschiedschrijving. Het inlei-
dend artikel van Erik Thoen schetst op een 
heldere manier de mogelijkheden en doelstellin-
gen van de ecologische geschiedenis. maar de 
bundel zelf is een heterogene mix van his
torische. economische. politieke en filosofische 
beschouwingen. Men kan zich als abonnee 
opgeven bij de redactie p/a Blandijnberg 2, 9000 
Gent (fax -i-32 2 264 41 82, e-mail 
havroyen @ online.be) 


