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Boekbesprekingen 
Comptes Rettdus 

Rogei-A. BLONDEAU, Welenschap en onderwijs 
in Vlaanderen na 1830 en in de I'laamse 
Beweging. Drukkerij Schoonaert BVBA. 
Roesbmgge, 2001, 327 p., 93 illustratics, 
D/2001/2120/1. Ingebonden 950 BEF. gebonden 
met slofwikkel 1200 BEF (+130 BEF portkosten) 
op besleladrcs E. E. Balduck, Pilsenbosdreef 23, 
B-8200 Bi-ugge. 

In 1991 publiceeide Blondeau Welenschap in de 
taal der Vlamingcn, vanaf Jacob van Maerlant lot 
dc siichling van de Academicn. De laatste twee 
hool'dstukken hadden betrekking op de periode na 
1830 en dcze bleken vcel tc summier. Ondcr de 
redactionele leiding van Robert Halleux 
(Universiteit Luik) verscheen in 1998 
Geschiedenis van de welenschappen in Beigie van 
de Oudheid lol 1815. Hierin is een bijlage 
opgenomen i.v.m. de periode na 1830. Hetnieuwe 
boek van Blondeau vult dus een leemte op. Dit is 
zeker niet het dellnitieve boek, maar het is een 
degelijk veilrekpunt en een naslagwerk. Hoe nuttig 
en nodig zo'n studies zijn blijkt o.a. uit de 
aandacht van Nedeiland voor de geschiedenis van 
zijn univci'siteiten. Bvb. in samenwerking met de 
Werkgivep Universiteitsgeschiedenis organiseerde 
de Commissie Geschiedschrijving van de 
Universiteit Utrecht op 11 januari 2001 een 
symposium met als titel De universitei! en de xiad. 
1800-2000 en in het tijdschrift Gewina is het 
nummer 2 van Jaargang 24 (2001) volledigaan dit 
onderwerp gewijd, met dezeltde titel en onder 
redaetie van Bert Theunissen. En dit is maar het 
startschot: de werkgroep beoogt over tien jaar een 
nieuw omvattend geschiedwerk overde Utrechtse 
Universiteit. Ook aan de UlA, ondcr impuls van 
professor H. Deelstra werd in oktober 2000 een 
boek gedrukt 2S Jaar Farmaceiitische 
Welenschappen (I973-199S): dit bevat tal van 
gegevens; het is uiteraard nog maar beginnende, 
rudimentaire geschiedschrijving, maar het is een 
zeer waardevol document waarvoor men later 
(weldra!) dankbaar zal zijn. 
Het werk van Blondeau bestaat essentieel uit 4 
hootdstukken : 

I. (1830-1850) - Vlaanderen in Beigie (72 biz.) 
II. (1850-1880) - Schuchtere stappen (46 biz.) 
III. (1880-1914) - Vlaamse achterstand en 

congressen (85 blz.)^ 
IV. (1914-1940)- Universiteit en academien (74 

biz.) 

Daar komen bij: een nuttige en mooie InleidingO 
biz.), die de aanloop tot 1830 schetst, en een 
Naschrifl (na I940j - Vlaanderen in Ewopa. (9 
biz.) dat uiteraard veel te oppervlakkig is en 
eigenlijk schreeuwt om om een uitgebreidere 
behandeling. Een Bih/iografie. een 
Personenregister en een Tabula Gratiilaloria 
sluiten het werk af. 
De vier hootdstukken zijn nici zo afgescheiden als 
menuitbovenstaandeopsommingzouvermoeden. 
Gezien de ingewikkeldheid van de onderwijs-
materie zijn er af en loe koitc herhalingen die de 
Icesbaarheid bevorderen. De hootdstukken zijn 
netjes ondei'verdeeld in talrijke secties, waan'an 
een zeer grixit aantal korte biografieen. Deze lezen 
zeer vlot en aangenaam. Zelf zou ik nog iets meer 
van de wetenschappelijke verwezcnlijkingen van 
dezeberoemdhedenerinwillen, maarinisschien is 
dat niet zozeer de taak van een globale 
geschiedschrijver als wel van een team van 
mensen die elk gespecialiseerd zijn in bvb. fysica, 
biologic, schcikunde, gcnecskunde, ... onder 
leiding van een hoofdredacteur. Als fysicus bvb. 
zou ik hier en daar andere nuances gelegd hebben 
of andere aspecten belicht hebben als het over bvb. 
Plateau of Quetelet of Van Heurck gaat en 
hetzelfde geldt hoogstwaarschijniijk ook voor 
andere disciplines. Het verheugt me wel dat een 
paar wijdverbeide vergissingen over Plateau bvb. 
(foute oorzaak van zijn blindheid; foute 
vergelijking van zijn roterend slelsel oliebollen in 
een alcohol-wateroplossing met het 
planetenstclsel) niet in het boek voorkomen. 
In de eerste helrt werden nog een paar niet-
universitaire vulgarisatoren kort besproken (bij 
gebrek aan veel echte wetenschappers), in de 
tweede helft bijna niet meer: ongetwijfeld zou dit 
te ver leiden om al die bociende popularisatoren de 
nodige aandacht te geven. Het werk concentreert 
zich op de universiteiten en heeft daarin een grote 
verdienste. Toch had ik graag de naam van 
waardevolle figuren zoals bvb. de stenenkundigen 
Jos Van Limbergen en Flor Bertiau venneld 
gezien. 

De toestanden in de wetenschap en in het 
onderwijs zijn door en door verweven met 
politieke situaties en wisselingen van regeringen 
en met de Vlaamse Beweging in het bijzonder: een 
ingevvikkelde materie en een langdurige 
geschiedenis met ups & downs, onbegrip, 
tegenstrijdigheden en inlriges, zoals bvb. de 
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strubbelingen tussen Julius Mac Leod en Lodewijk 
de Raet. Het is een grote verdienste van Blondeau 
hier een objectief en verhelderend licht op te 
werpen. De sociale achtcrgrond, die zo dikwijis 
een grote rol speelt voor de wetenschap, wordt 
aangehaald bij de evolutie van het onderwijs. 
Het werk is vulgariserend op een zeer degelijk 
niveau: zeer vlot leesbaar, goed gei'llustreerd en 
goed gedocumenteerd. Voor de wetenschappers 
zelf, die zich . interesseren aan deze boeiende 
periode, is het cen must. Af en toe worden 
overzichtelijke beschouwingen gegeven en 
vergelijkingen met de wetenschappelijke evolutie 
in Nederland,overigens een totaal andere situatie. 
De andere naburige ianden komen slechts terloops 
aan bod. Er zijn weinig drakfouten, wel een paar 
keer zaken zoals 1987 waar het 1887 inoet zijn, en 
soms ook bij de onderschriften van de talrijke 
atbeeldingen. 

Er kan nog venneld worden dat het boek boven de 
doopvont gehouden werd tijdens het 
Bertiuscongres (Tweejaarlijks Wetenschappelijk 
Congres voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen) dat op 26 & 27 mei 2001 in het 
stadhuis van Poperinge met veel luister dtxirging. 

Dirk K. CALLEBAUT 

Sven DUPRE, De Optica van Galileo Galilei. 
Interactie tussen Kunst en Wetenschap. 
Veihandelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academic van Beigie voor Wetenschappen en 
Kunsten, nieuwe reeks, nr. 5. Brussel, 2001. 283 
biz., 100afbeeldingen,bibliografie. ISBN 906569 
902-3. 

Tot de meest opzienbarende ontdekkingen in de 
hele wetenschapsgeschiedenis behoren 
ongetwijfeld Galilei's telescopischewaamemingen 
uit 1609. Met een eigenhandig gebouwd 
instrument kon Galilei vaststellen dat er heel wat 
meer steiren aan het uitspansel stonden dan met 
het blote oog kon worden waargenomen. dat het 
oppervlak van de maan niet glad maar bergachtig 
was, dat Venus fasen vertoonde. dat er maantjes 
rond Jupiter cirkelden en dat dc zon met viekken 
was bedekt. Dit allcs interpreteerde Galilei als 
argumenten ten voordele van het copemicaanse 
wereldbeeld, een standpunt dat een grote rol zou 
spelen in wat later de Wetenschappelijke 
Revolutie zou worden genoemd. 
Een van deopmerkelijke bijzonderheden is wel dat 
Galilei in zijn publicaties en openbare disputen zo 
weinig uitleg gaf over de telescoop. nochtans een 
cruciaal element in het hele verhaal. Galilei was 
niet de uitvinder van de telescoop, maar hij had 

zijn instrument wel zelf gemaakt en verbeteringen 
aangebracht die het vergrotend vermogen sterk 
hadden doen toenemen. Toen later in de 
zeventiende eeuw Robert Boyle zijn pneumatische • 
experimenten beschreef met zijn zelf ontworpen 
luchtpomp, gaf hij wel heel gedetaillecrd aan hoe 
dat instrument moest gebouwd worden, zodat de 
experimenten door andeien konden gerepliceerd 
worden. Waarom deed Galilei dat niet? Een 
mogelijk antwoord is dat de telescoop voor hem 
een economische waardebezat; hij heeft inderdaad 
verschillende pogingen ondemomen om zijn 
instrumenten te gelde te maken. Maar op een 
dieper niveau verraadt Galilei's stilzwijgen 
volgens soinmige historici een fundamentele 
onvs'etendheid overof desinteresse in de optische 
werking van het instniment. Meer algemeen zou 
Galilei niet in de optica geintei-esseerd geweest 
zijn, en van het vakgebied maar een 
oppervlakkige, en bovendien gedateerde kennis 
bezeten hebben. 

Sven Dupre weerlegt dat laatste niet, maar wil 
aantonen dat Galilei niet alleen wel (een beperkte) 
interesse had voor optische verschijnselen, en 
bovendien dat hij inspiratie haalde uit de optische 
tradities van het schildersambacht. In het bijzonder 
het lineair perspectief, de techniek om op een plat 
vlak een driedimensionaal tafereel op een 
'lealistische' wijze af te beelden, zou het denken 
van Galilei, zowel in positieve als in negatieve zin, 
substantieel hebben beinvloed. 
Dupre ontwikkelt deze stelling aan de hand van 
drie concrete voorbeelden: Galilei's bespreking 
van de telescoop, zijn intcrpretatie van het 
maanoppervlak en de discussie omtrent de 
zonnevlekken. Daaromheen schetst Dupre ook een 
beknopt maar helder overzicht van de 
ontwikkeling van het lineair perspectief tot 
mathematische theorie, en gaat hij ook uitgebreid 
in op de optica van Kepler, die op een heel andere 
manier door het lineair perspectief werd beinvloed 
en uiteindelijk de aanzet gegeven heeft tot een 
meer fysische optica, gebaseerd op de studie van 
lenzen. Het geheel is ov6i"vloedig geillustreerd, 
goed gedocumenteerd en in een duidelijke 
betoogtrant opgezet. Alle citaten, ook van 
hedendaagse auteurs, zijn in het Nederlands 
vertaald, hoewel de Latijnse en Italiaanse 
originelen in voetnoot zijn bijgevoegd, waardoor 
de lezer kan opmerken dat de vertalingen niet 
altijd even accuraat zijn gebeurd. Het is tenslotte 
prijzenswaardig dat Dupre, als pas afgestudeerd 
filosoof, dc fysische en wiskundige aspecten van 
zijn onderwerp niet uit de weg gaat. 
Toch kan de stelling van de auteur niet overtuigen. 
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Dat heeft op de eerste plaats te maken met de 
onduidelijkheid van de begiHppen. Wat verstaat 
Dupre nu precies ondcr lineair perspectief, waar 
hij trouwenszonder meer decA/ara.?cHTO-techniek 
laat bij aansluiten? Nergens geeft Dupre een 
ideologische, sociologische of paradigmatische 
atbakening van wat hij wil verstaan onder de 
wereld of de wetenschap van het lineair 
perspectief. Wordt hiermee alleen een 
ambachtelijke techniek bedoeld of veelecr de 
wetenschappelijke analyse van die techniek? Tot 
op het einde van de zestiende eeuw bleef de 
ambachtelijke techniek beperkt tot construclies in 
het vlak, en rond 1600 was trouwens de interesse 
bij kunstenaars voor deze ingewikkelde werkwijze 
duidelijk aan het afnemen. Pas met 
wetenschappelijk geschoolde auteurs als Benedetti 
en Stevin werd een driedimensionale studie van 
het perspectief aangevat, hoewel daartoe al 
vroeger aanzetten gegeven werden door de veel 
gebruikte "perspectiefmachines", vooral bekend 
van de atbeeldingen bij Diirer. Het lineair 
perspectief mag dan wel een eigen paradigma van 
optische percepties hebben gevestigd, de basis 
daarvan lag niet (voor zover het de invloed enan 
op Galilei betieft) bij de kunstenaars maar bij de 
wiskundigen (p. 225). 

Dupre breidt verder het concept nog uit door te 
spreken van een attitude die volgens hem 
kenmerkend was voor de aanhangers van het 
lineair perspectief: een attitude die "de elegantie 
van de geometric met de praktijk van de precieze 
meting" verenigde (p. 134). Ik wil de combinatie 
van precisie en elegantie in het perspectief niet 
ontkennen, maar zij lijkt mij niet uitsluitend tot het 
lineair perspectief te zijn beperkt. Andere 
technische beroepen, zoals architecten, ingenieurs 
of uurwerkmakers deelden in dezelfde attitude. 
Opmerkelijk is wel dat Dupre expliciet stelt dat 
Galilei niet door de esthetische canons van de 
kunstenaars werd beinvloed. De band tussen kunst 
en welenschap ligt volgens hem, of althans in dit 
geval, uitsluitend in de overdiacht v;m kennis en 
attitude. In die zin is de onderliggende stelling van 
het boek, nl. dat kunst een bijdrage kan leveren tot 
wetenschap, veel minder verstrekkend of origineel 
dan in de inleiding wordt gesuggereerd. 
Kunsttechnieken in de zin van ambachtelijke 
kennis werden al een halve eeuw geleden door 
historici als Zilscl en Hooykaas tot een van de 
voedingsbodems van de Wetenschappelijke 
Revolutie gerekend. Dat Galilei, die zich bewoog 
op het grensgebied tussen natuurfilosofie, 
wiskunde en techniek, geen duidelijk onderscheid 
maakte tussen academischc en praktische kennis is 

al veel langer aangetoond. Geen van de gevallen, 
waaiTnee Dupre de rol van het lineaire pei'spectief 
tracht aan te tonen, hebben mij ervan kunnen 
overtuigen dat de Italiaanse kunstwereld een meer 
dan accidentele invloed heeft gehad op Galilei's 
denken. Dat Galilei bijvoorbeeld het gevlekt beeld 
van de maan wist te interpreteren als schaduwen 
van bergtoppen, kan weliswaar door zijn kennis 
van het chiaroscuro zijn bevorderd, maar is niet 
essentieel, en is zeker niet voldoende om van een 
paradigmatische invloed te spreken. Het feit dat hij 
zijn diverse lezers van zijn visie wist te overtuigen 
zonder hen iets te zeggen over de 
perepectieftechnieken, laat zien dat ook zonder de 
invloed van de perspectieftraditie mensen in staat 
waren statische tweedimensionale beelden als 
atbeeldingen van driedimensionale voorwerpen te 
zien. Een meer dan algemene culturele 
veitrouwdheid met perspectieftjeelden lijkt mij 
nergens essentieel te zijn om te begrijpen hoe 
Galilei tot zijn opvattingen gekomen is. 
Dupre kan alleszins niet de verdienste ontnomen 
worden alle relevante elementen om de discussie 
verder te zetten, in dit boek op verantwoorde wijze 
bij elkaar te hebben gebracht, maar meer dan 
enkele losse suggesties heeft dat niet opgeleverd. 

Geert VANPAEMEL 

Bert THEUNISSEN. Nut en nog eens nut. 
Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuur-
onderzoekers, 1800 - 1900. Uitg. Verloren BV, 
Postbus 1741, 1200 BS Hilversum, 2000, pp.220. 
ISBN 90-6550-623-3 

In acht hootdstukken, die niet echt een vast 
stramien volgen, behandelt de auteui- de evolutie 
en dc verschillende visies op het nut dat verwacht 
kan worden van academisch (wetenschappelijk) 
onderzoek en onderwijs in de 19de eeuw in 
Nederlandse aan universiteiten, academies of 
geleerde genootschappcn. De taak van de 
univei'siteit in de 19de eeuw was duidelijk 
verschillend van de opdracht die de universiteit 
thans kent. We zien uit de analyses van de auteur 
dat de modeme universiteiten in verschillende 
aspecten nog de nasleep (zeg maar soins 
beperkingen) kennen van wat rond 1850 
vastgelegd werd. Een voorbeeld: het werd als 
nonnaal ervaren dat een professor in de wis- of 
sterrenkunde liet zien hoe onderdelen van die 
vakken hun toepassing vonden in de zeevaart of de 
burgerlijke en militaire bouwkunde, maar dat het 
onderwijs in die toepassingen, zoals de 
zeevaartkunde, niet thuis hoorde aan de 
universiteit. Onderwijs was weliswaar de enige 
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otTiciele taak van de hoogleraar, maar wie een 
positie wenste tc verwei'vcn deed er goed aan zich 
als "wetenschapsbeoefenaar" te onderscheiden en 
"nuttige werken" uit te geven. 
Dat cr in die tijd geruzicd werd. juist zoals nu, zal 
niemand verwonderen. Bij de oprichting van de 
Nederlandse Academic was het de bedoeling dat 
de leden een unifonn zouden dragen (naar Frans 
model). Hiertcgen bestond echter grote tegenstand, 
zodat er geen ambtskledij ontstond. alleen maar 
onderschcidingstekens op mouw en schouder. De 
indeling in Klassen was mcrkwaardig: de cei-ste 
klassc verdiepte zich in de verdicnsten van het 
melrick stelsel. in de drinkwalervoorziening van 
Amsterdam, in de cemcntfabricage en in 
oclrooikwesties. Van belang voor het land was op 
dat moment het toepasscn van kennis, niet het 
uitbreiden ervan. 

De Franse overheei'sing deed het wetenschap
pelijk levcn nagenoeg tot stilstand komen. Onder 
Koning Willem I komt in 1815 het "Organiek 
Besluit" tot stand. De wet brengt nieuw levcn in 
het hoger onderwijs. In dit besluit wordt het belang 
van de wiskunde en de natuurwetenschappen 
onderlijnt. Een belangrijke rol bij het tot stand 
komen van deze wet spcelde Secretaris van Staat 
A.R. Falck. Het was diezelfde Faick die aanwezig 
was bij de opening van de Gentse Universiteit in 
1817. Het is spijtig dat de auteur alleen de Noord-
Nederlandse aspecten van dit gebeuren behandelt 
en voorbij gaat aan wat zich aan de Zuid-
Nederlandse univei-siteit afspeelde. Het zou het 
werk voor een bredere lezersgroep aantrekkelijker 
gemaakt hebben. 
Enkele van de belangrijkste geleerden die hun 
stempel gedrukt hebben op de evolutie van het nut 
van onderzoek (in de I9de eeuw) en die in dit 
werk uitvoerig behandeld worden zijn: J.H. Van 
Swinden (1746-1823), J. Van der Hoeven (1802-
1868), J Huizinga, P. Harting (1812-1885), G.J. 
Mulder (1802-1880), F.C. Donders. H. De Vries 
(1848-1935) en H.A. Lorentz( 1853-1928). 
Men kan zich na het lezen van dit boek de vraag 
stellen of de Nederlandse onderzoekers meer 
fundamenteel dan wel meer toegepiist dachten. 
Pieter Harting blijft beroemd om zijn introductie 
van de "micron" in de microscopic. Uiteraard niet 
wereldschokkend en ook niet fundamenteel. 
Lorentz blijtt beroemd omwille van zijn bijdrage 
in de elektronentheorie, wel degelijk fundamen
teel. Zo staat bij de ene praktijk voorop, bij de 
andere wetenschap. Op het einde van de I9de 
eeuw geldt de visie: de wetenschapper spoort de 
wetten op, de ingenieur past ze toe. 
De I9de eeuw bracht in het wetenschappelijk 

onderzoek, het universitair onderwijs enonne 
verandciingen. De hoogleraar werd behalve docent 
ook onderzoeker in een sterk gespecialiseerd 
gebied. De wisselwerking met de eveneens sterk 
evoluerende politieke opvattingen komen 
bijzonder goed tot uiting in deze zeer 
gedocumenteerde studie. Onderzoek, en de reden 
waarom het doen, zijn anno 1800 helcmaal niet 
vcrgelijkbaar met deze anno 1900. De 
ondereoeken en het "waarom en het nut van het 
onderzoek" van Donders, De Vries en Lorentz 
spreken ons misschien meer aan dan dat van hun 
voorgangers. Dcvergelijkendehistorischeanalyse 
van Bert Theunissen kan ons zeker helpen een 
beter inzicht te krijgen in de wel heel complexe 
mengelling van wetenschap. politick, geloof. 
academische tradities en persoonlijkheid. 
Een zeer uitgebreide literatuurlijst en enkele 
honderden referenties en nota's laten toe nog 
dieper in te gaan op de materie. Het hoofdstuk 
over Lorentz is een herschreven versie van een 
vroeger verschenen artikel aangevuld met 
infonnatie uit gesprekken met Anne Kox, die aan 
een biografie over Lorentz werkt. 

Maurice DORIKENS 

Linda Sl.ANGEN (red), Natuur en Techniek 
Museumgids van Europa (Veen Magazines: 
Amsterdam, 2000). 191 biz. ISBN 90 215 972 17. 

Dit handige boekje, een uitgave van de redaetie 
van het tijdschrift Natuur & Techniek, biedt een 
beknopt overzicht van 1200 natuur- i 
wetenschappelijke en technische musea, 
botanische luinen en dieiparken in Europa. Een 
derde van het boek is gewijd aan weten
schappelijke stadswandelingen in Amsterdam, 
Leiden, Brussel, Leuven, Parijs, Londen, Berlijn, 
Wenen, Warschau en Praag. De wandelingen 
leiden de toerist langs standbeelden, straatnamen, ' 
geboortehuizcn, universiteitsgebouwen, musea en ' 
botanische tuincn. Steeds worden wetenschaps-
historische bijzonderheden gegeven, die met foto's 
en inzctkadei's verder worden toegelicht. De rest 
van het boek bevat een naar Ianden en stcden ' 
gerangschikte lijsl van wetenschappelijke musea ; 
enanderebezienswaardigheden,waai'van inenkele i 
regels de inhoud wordt toegelicht, met uiteraard 
ook de noodzakelijke infonnatie over adres, 
tclefoonnummers en openingstijden. Aan het eind 
van het boek worden enkele kaarten bijgevoegd ' 
die de locaties van alle items weergeeft. i 
Het boekje is bijzonder aardig en nuttig. De 1 
infonnatie lijkt erg betrouwbaar. hoewel de ( 
gebruikelijke fouten ook hier niet ontbreken. Zo \ 



Scientiarum Historia 27 (2001) 2 141 

worden bij het standbeeld van Andre-Hubert 
Duinont op het Hogeschoolplein te Leuven de 
jaartallen van zijn vader, de Luikse geoloog Andre 
Dumont gegeven. De naam Quetelet wordt 
jammerlijk fout gespeld als Quetelet, een moeilijk 
uit te roeien gewoonte die dus ook hier weer 
bestendigd wordt. Het is tenslotte ook spijtig te 
noemcn dat geen aandacht werd besteed aan het 
internet. Heel wat musea hebben immers een 
website die nuttige en geactualiseerde infonnalie 
kan geven aan de reislustigen. 

Geert VANPAEMEL 

Marcel V.AN DE VOORT, Dat sesle boec van 
serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave 
van boek VI van Jacob van Maerlants. Der 
naturen bloeme. Hilversum, Verloren, 2001 
(Middeleeuwse Studies en BronnenLXXV). ISBN 
90-6550-646-2. 

In 1993 publiceerde M. van de Voort, liefhebber 
van slangen en van de middeleeuwen, reeds een 
eerste boek over het zesde boek van Der naluren 
bloeme van Jacob van Maerlant (ca. 1270), dat 
handelt over "seipenten met venine" en 
voomamelijk gebaseerd is op De naiura rcrum van 
Thomas de Cantimpre. Maerlants lekst werd toen 
hertaald naar het modern Nederlands en bij elke 
slang werd er (herpetologische) commentaar 
gegeven. 
Nadien verdiepte de auteur zich dieper in deze 
tekst, dat het onderwerp werd van zijn promotie-
onderzoek. Vooral het filologische gedeelte komt 
in deze tweede publicatie ruim aan bod. 
Op dit moment bestaan er twee integrale edities 
van Der naluren bloeme (Verwijs 1872-1878 en 
Gysseling 1981), maar voor een gedetailleerde 
studie van het slangenboek zijn zij onvoldoende 
geschikt, aangezien ze niet op het beste handschift 
gebaseerd zijn en geen specifieke cultuur-
hi.storische en biologi.sche (c.q. herpetologische) 
infonnatie over deze dieren bevatten. Daarom 
ging de auteur tussen de elf min of meer integrale 
handschiften van Der naluren bloeme zelf op zoek 
naar het beste handschrift voor zijn editie, d.w.z de 
tekst die het meest volledig is en het dichtst bij de 
Latijnse bron staat. Hoofdstuk 2 gaat uitgebreid in 
op deze zoektocht: het stemmatologische 
ondei:zoek volgens de methode-Dees en een 
compara-tistisch onderzoek (t.o.v de Latijnse 
tekst) leidden uiteindelijk tot het opstellen van een 
georienteerde stamboom en de keuze van het 
veertiende-eeuwse handschritt Londen, British 
Libi-ary, Add. 11390 als basis voor de uitgave. Dit 

handschrift wordt uitvoerig besproken in 
hoofdstuk drie: stand van het onderzoek, vorige 
eigenaars en volledige codicologische 
beschrijving, met ook aandacht voor de taal 
(duidelijke Wcst-Vlaamse invloed) en de 
illusti-aties (eenvoudig maar correct, mogelijk 
gemaakt door de kopiist zelf). Hoofdstuk 4 bevat 
de diploinatische transcriptie van het Londense 
handschrift, op enkele piaatsen verbeterd op basis 
van de anderehandschriflen (kleine conectieregel 
008: "ghescepen" in plaats van "gescepen"). Nade 
inleiding wordt de transcriptie van elk dier 
gegeven, gevolgd door cen commentaar, zowel 
filologisch (vergelijking met Latijnse tekst, realia, 
vertaling bepaalde woorden/passages) als 
codicologisch (titels, tussengevoegde woorden, 
vergelijking met anderhandschriften,,..). Dithoudt 
wel in dat de lezer spijtig genoeg niet beschikt 
over een doorlopende tekst van het slangenboek. 
Daama gaat de auteur dieper in op Maerlants 
vertaaltechniek. waarbij hij tot de conclusie komt 
dat Jacob van Maerlant een betrouwbare,degelijke 
vertaling geeft die een selectie bevat van Thomas-
II en die mogelijk gerealiseerd werd op basis van 
een geglosseerde legger (het precieze handschifl 
dat als model diende voor Jacob van Maerlant is 
niet gckend). Het laatste hoofdstuk bevat 
"herpetologische glosscn" over de verechillende 
serpenten uit boek VI. Deze cultuurhistorische en 
herpetologische infonnatie, waarvan bepaalde 
passages reeds verschenen in 1993, is 
noodzakelijk, aangezien Jacob van Maerlant zich, 
zoals de meeste middeleeuwse auteurs, niet 
baseerde op eigen observaties, maar uitsluitend op 
geschrcven bronnen, die op hun beuil ook meestal 
kritiekloos oudere werken ovemamen. De invloed 
van de "auctoritates" was vaak belangrijkei' dan de 
juistheid van de gegevens. Voor twee diersoorten, 
namelijk taceria en lysus, vcrmeldt de auteur 
echter "geen 'herpetologische glossen'", zonder 
dat het duidelijk is waarom hier geen bijkomende 
infonnatie (bv. identilicatie) nodig is. Hoofdstuk 
VI wordt gevolgd door een Nederlandstalige 
samenvatting en een hele reeks bijiagen. De eei'ste 
drie handelen over de verschillende handsohriften 
en hun onderlinge relaties, daama volgt de 
Latijnse tekst van Thomas van Cantimpre met 
Nederlandse vertaling, plus een vergelijking met 
de vertaling in de elf bestudeerde handschiften van 
Der naturen bloeme. De bijiagen F en G gaan 
dieper in op het Londense handschrift (katem-
opbouw en taal) en worden gevolgd door een 
glossarium. Dit bevat echter geen vertaling of 
verklaring van de vennelde temien, maar is een 
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alfabetische ordening van alle Middelnederlandse 
woorden uit boek VI, met vermelding van de 
vereregels waarin ze voorkomen. De laaste 
bladzijden bevatten een Engelse samenvatting, de 
bibliografie, een reproductie van de tekst uit het 
Londense handschrift, een index en het c.v. van de 
auteur. 

Met dit nieuwe werk over het slangenboek van 
Jacob van Maerlant levert Marcel van de Voort 
zonder twijfel een belangrijke bijdrage aan een 
verdere ontsluiting van het natuurweten-
schappelijke oeuvre van deze grote Vlaamse 
dichter. 

An SMETS 


