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BOEKBESPREKINGEN 

christian ME. De Backer, Farmacie te Gent in de 
late middeleeuwen. Apothekers en receptuur. 
(Hilversum: Verloren, 1990; ISBN 90-6550-228-9) 
164 p., fl. 48,00. 

Deze dissertatie levert via een minutieus onder
zoek van twee rijke en omvangrijke middeleeuwse 
Gentse archieven een belangrijke bijdrage tot de 
geschiedenis van de farmacie. Het apothekerswezen 
en de receptuur (van circa 1250 tot circa 1520) te 
Gent waren een zo goed als braakliggend studie
terrein ondanks de verwachting dat de archiefstuk
ken een rijkdom aan gegevens zouden bevatten. 
Enig pionierswerk van apotheker L.]. Vandewiele 
wees duidelijk in die richting. 
Het kan dus alleen maar toegejuicht worden dat 
De Backer besloot dit nauwelijks begane pad in te 
slaan en zijn proefschrift te wijden aan een zo vol
ledig mogelijk overzicht van de Gentse situatie in 
de boven afgebakende periode. Veel te bescheiden 
noemt hij dat 'het opvullen van lacunes' (p. 11). 
In de Inleiding wordt terecht gesteld dat de 
geschiedenis van de farmacie een uiterst complex 
onderzoek vergt, met talrijke invalshoeken: uiter
aard is er een enge band met de geschiedenis van 
de geneeskunde, maar er zijn ook raakpunten met 
de sociologie, de economie, de plantkunde, de 
dierkunde, de mineralogie en de scheikunde. Bij 
deze opsomming werd weliswaar vergeten ook de 
kookkunst te vermelden. 

Vooreerst tracht De Backer te onderzoeken wie de 
farmacie te Gent uitoefende (hoofdstuk I), waarna 
in hoofdstuk II de medicamenten en voorschrift-
boeken bestudeerd worden. In hoofdstuk III wordt 
een verzameling onuitgegeven Middelnederlandse 
recepten zeer gedetailleerd geanalyseerd. Het gaat 
hier om ff. i_^5v-i36v van een handschrift te Gent, 
RijLsarchief, Sint-Pietersabdij, reeks I, nr 461', 
waarvan in de bijlagen een tekstuitgave geboden 
wordt. 
Het moeilijk te bepalen onderscheid in de Middel
nederlandse terminologie voor de farmaceut wordt 
uitvoerig behandeld (p.21-23) sn uit de vrij verwarde 
situatie zoals die geschetst wordt komt een zeer 
aanvaardbare conclusie naar voren: de benamingen 
specier en apothecaris zouden synoniem geweest 
zijn. Dit blijkt uit verschillende passages waar voor 
dezelfde persoon nu eens de ene term, dan weer de 
andere, soms beide naast elkaar, gebruikt wordt. 
Maar de term specier zou verdwenen zijn 'door 

het feit dat de art,senijbereider door verdere vak
specialisatie het Latijn diende te beheersen.' De 
Latijnse benaming apothecaris, waaruit het Neder
landse apotheker ontstond, werd dan gebruikt voor 
de 'Latijn-kundige' farmaceut. 
In dit verhelderende overzicht ontbreekt echter 
een eveneens veel gebruikte middeleeuwse bena-
iTiing. Omdat de apotheker ook kruiden verkocht 
en de exclusief door hem verhandelde specerijen 
toen ook vaak cruden genoemd werden, wordt hij 
ook wel eens cntdenare, criiydenier genoemd. Zo is 
'Meester lohan den Crudener' in 1355 als apothe
ker gevestigd te Kampen'. 'Het valt moeilijk, een 
scherp onderscheid te maken tusschen datgene, wat 
voor den zieken, en dat, wat voor den gezonden 
mensch bestemd was; door beiden werd destijds in 
den apotheker, den 'apothecarijs', den aangewezen 
persoon gezien, tot wien men zich wendde om 
'crude'; hieraan dankte hij dan ook den naam 'cru
denman', die later 'crudener' werd'-'. Karel de 
Minne, een zestiende-eeuwse chirurg(!), wordt 
afivisselend appoticaris en cruydenier genoemd'*. 
Bovendien waren in sommige steden de apothe
kers lid van het kruideniersgilde: zo was te Gent de 
in deze dissertatie een belangrijke rol spelende 
apotheker Jan van Sycleer zelfs deken 'vanden 
ambachte van de crudenieren'.'' (.Alleen al daarom 
is het een enigszins vreemd, maar zeker geen ernstig 
tekort dat deze term in het betreffende stuk niet 
besproken wordt. Ik ga er alleen maar op in ter 
aanvulling van het waardevolle dat geboden wordt.) 
Principieel was er weliswaar een onderscheid tus
sen een 'kruidenier' en een 'apotheker': de laatste 
bereidde recepten en verkocht zijn waren in het 
klein, de eerste was meestal uitsluitend groothan
delaar in kruiden en specerijen en dus leverancier 
van de apotheker. Dit onderscheid bleek echter 
vaak slechts theoretisch te zijn: veelal waren de 
kruideniers tevens detaillisten; sommigen gingen 
er toe over zelf medicijnen te prepareren en af te 
leveren, waardoor ze daadwerkelijk apotheker 
werden, en desondanks kruidenier bleven 
heten''.... 

De resultaten van dit minutieuze onderzoek, 
zowel op farmaceutisch als historisch vlak, zijn 
buitengewoon interessant: ze bestrijken diverse 
gebieden, geven uitvoerige informatie over een 
dertigtal Gentse apothekers, over de topografische 
spreiding van hun officina's, hun deontologie, een 
collectie Latijnse recepten, geanalyseerd op hun 
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grondstoffen, de farmaceutische bewerkingen die 
bij het prepareren een rol spelen, de gebruikte 
maten en gewichten, de geneesmiddelenvormen, 
de invloed van klassieke farmacopeeën en de ziek-
te-indicaties. Ook de (moeilijk leesbare!) Latijnse 
recepten zijn uitgegeven, met facsimile, in bijlage 3. 
Het heeft geen zin de enkele minieme tekortko
mingen van dit zeer verzorgde werk aan te stippen: 
zij doen niets af aan de waarde van deze grondige 
en vruchtbare studie. 

R. lansen-Sieben 

1. d.i. nr. G uo in R. Jansen-Sieben, Repertorium va» de 
Middelnederlandse Artes-literatuur. Utrecht, 1989. 
1. H. Bosman-Ielgersma, Vijf eeuwen Deiftse apothekers. 
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3. H. Cohen, Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskruid-
cuhuur in Nederland. Diss. Utrecht. Rotterdam, 1927, 84. 
4. Elly Cockx-Indestege, Een onbekende zestiende-eeuwse 
druk over de geneeskundige kracht van petroleum. In 
Scientiarum Historia 3 (1961) 6t-73. 
5. L.J. Vandewiele, De oudste gegevens over apothekers in 
België. In: Pharmaceulisch Tijdschrift voor België 30 (1953) 
137-
6. Zie R. lansen-Sieben, Van drogen, kruiden en specerijen. 
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R. Jansen-Sieben, ed.. Artes Mechanicae in middel
eeuws Europa. Handelingen van het colloquium 
van 15 oktober 1987 (Brussel: Archief- en Bibliotheek
wezen in België, 1989, Extra nummer 34), 260 p., ill. 

De term 'artes mechanicae' werd in de negende 
eeuw voor het eerst gebruikt door lohannes 
Scottus Eriugena. Later in de middeleeuwen raakte 
de term ingeburgerd. Er werden de zeven 'prakti
sche', 'onvrije' kunsten mee aangeduid, ter onder
scheiding van de zeven 'vrije' kunsten, de 'artes 
liberales'. 
Hugo van Sint Victor stelde in de eerste helft van 
de twaalfde eeuw een indelingsschema van de 
"artes mechanicae' op dat eeuwenlang toonaange
vend bleef. In 1949 ontwierp Gerhard Eis een 
nieuw, zeer verfijnd zevendelig indelingsschema 
voor de teksten, dat sedertdien algemeen wordt 
gebruikt. 
Vooral door toedoen van deze Heidelbergse 
hoogleraar heeft in 15uitsland het onderzoek van 
de voor het grootste gedeelte in de volkstaal 
geschreven artes-teksten in de jaren vijftig een 
hoge vlucht genomen. Vele teksten, soms gevon
den in archiefbronnen waar men dat niet op het 
eerste gezicht zou verwachten, zijn bestudeerd en 

gepubliceerd. In België heeft op dit terrein tot nu 
toe maar weinig onderzoek plaatsgevonden en in 
Nederland nog tuinder. De in 1987 in het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel gehouden internationale 
studiedag over 'artes mechanicae', georganiseerd 
door de Brusselse hoogleraar mevrouw Jansen-
Sieben, was dan ook een bijzondere gebeurtenis. 
De twee jaar later verschenen congresbundel 
begint met een inleidend artikel van mevrouw 
Jansen over het ontstaan van de term 'artes 
mechanicae', over de indeling van de artes-teksten 
door Eis en over het belang van dit studieterrein 
voor uiteenlopende wetenschapsgebieden. De 
daarna volgende artikelen zijn in twee groepen 
gerubriceerd: 'Generaliter', de zeven op de studie
dag gehouden voordrachten over deelterreinen 
van de artes-literatuur: 'Specialiter' zes artikelen 
over meer specialistische onderwerpen, op één na 
eveneens van de hand van de sprekers. 
In de voordrachten hebben de sprekers blijkens 
het voorwoord een overzicht gegeven van de stand 
van zaken op hun eigen artes-terrein. Dit hebben 
zij op nogal verschillende wijze gedaan. Er is een ai 
te summiere en oppervlakkige bijdrage van W.F. 
Daeins over 'Pharmaco-botanie in de middeleeu
wen'. Daarnaa.st bevat de bundel een kort 'For-
schungsbericht' van de hand van D. Huschenbett 
uit Würzburg omtrent berichten in de volkstaal 
over pelgriinsreizen naar Palestina in de late mid
deleeuwen, dat gevolgd wordt door een veel langere 
(namelijk 13 blz.) bibliografie (op zich nuttig, maar 
wie verwacht dat in zo'n bundel?). Vooral de bij
dragen van F. van Tyghern over het middeleeuwse 
bouwbedrijf en van J.M. van Winter over de mid
deleeuwse voedingscultuur zijn in overeenstemming 
met de in het voorwoord uiteengezette doelstelling: 
korte, leesbare overzichten over het huidige onder
zoek op deze terreinen. Dit geldt ook voor het arti
kel over keukenhoeken in de late middeleeuwen 
van B. Laurioux. De lijst van keukenhoeken, opge
nomen aan het slot van zijn artikel over 'modes 
culinaires et mutations du gout' in het tweede 
gedeelte van de bundel, had overigens, zeker gezien 
de bibliografie van Huschenbett, even goed geplaatst 
kunnen worden bij zijn eerste artikel. Hoewel men 
niet kan spreken van overlapping, is het bovendien 
opvallend dat in twee van de zeven bijdragen in de 
rubriek 'Generaliter' (die van Laurioux en die van 
Van Winter) een zo verwante thematiek aan de 
orde wordt gesteld. R. Halleux' artikel over techni
sche en alchemistische recepten is veel specialisti-
scher van karakter en kan men niet tot de over
zichtsartikelen rekenen. Dit geldt niet voor de 
uitvoerige en interessante bijdrage van G. Keil, 
maar dit is toch eerder een overzicht van hetgeen 

37 



Boekbesp rekingen 

er op medisch terrein in de middeleeuwen is 
geschreven. Men kan er aan de hand van de grote 
hoeveelheid literatuurverwijzingen wel uit destille
ren hoeveel onderzoek is verricht naar deze mid
deleeuwse medische geschriften, maar dit onder
zoek zelf krijgt geen primaire aandacht. En dat was 
toch eigenlijk de bedoeling. 
Uit het tweede gedeelte van de bundel, waar diver
siteit in opzet uiteraard in mindere mate een 
bezwaar vormt, noem ik hier in het bijzonder het 
artikel van C. Opzomer en M. Binard. Deze beide 
auteurs geven inzicht in het project Theorema' aan 
de universiteit van Luik, waarbij ook Halleux 
betrokken is. Men beoogt een thesaurus te ontwer
pen van middeleeuwse medische recepten, waarin 
behalve alle Franstalige recepten ook de Latijnse 
recepten van vóór looo zullen worden opgenomen. 
Overigens komen in de bundel slechts vier van de 
zeven onderdelen van het schema van Eis aan de 
orde: 'opificium' (daaronder valt het bouwbe
drijf), 'navigatio' (waartoe reizen behoort), 'agri-
cultura' (waartoe de kookkunst wordt gerekend) 
en 'medicina' (dat onevenredig veel aandacht 
krijgt; ook farmacie behoort hiertoe). 'Armatura' 
(het krijgswezen), 'venatio' (waar de literatuur 
over het bos en de dieren door Eis is onderge
bracht) en 'theatrica' ontbreken in deze interes
sante maar enigszins onevenwichtige bundel. 

A.D.A. Monna 

H. Deelstra en A. Noirfalise (eds.). Honderd jaar 
eenvarencontrole, de apotheker ... en de anderen/Un 
siècle de controle des denrées alimentaires, Ie phar-
macien ... et les autres. 
Bijvoegsel bij het Apothekersblad 5/1991; Supplé
ment aux Annales Pharmaceutique Belges 5/1991 
(Brussel, 1991) 84 pp., ill. 

In deze monografie over de bromatologie, de studie 
van de kwaliteit van levensmiddelen en van de 
voeding, hebben de redacteuren veertien bijdragen 
gebundeld over het ontstaan en de huidige toestand 
van dit vakgebied in België. Met de hoger onder
wijswet van 10 april 1890 werd in het studiepro
gramma van de apothekers aan de universiteit een 
cursus ingevoerd over 'opsporing van vervalsingen 
van eetwaren'. Daarmee leek de apotheker de eerst 
aangewezene te worden voor de controle van de 
kwaliteit van levensmiddelen. Zonder veel protest 
lieten de Belgische apothekers zich echter deze 
kans ontglippen en werd volgens de 'Wet 
betreffende de vervalsching van levensmiddelen' 
van 4 augustus 1890 deze taak toebedeeld aan 

bestaande landbouwkunde en industriële labora
toria. 
Reeds in de jaren negentig liet de 'Rijkseetwaren-
inspectie' een groot aantal verschillende produk-
ten analyseren ten einde vervalsing op te sporen. 
De ontwikkeling in België liep daarmee ver voor 
bij die in Nederland waar pas op 19 september 1919 
de Warenwet werd ingevoerd op basis waarvan de 
Rijksoverheid de keuringsdiensten kon organiseren. 
Het onderwijs in de bromatologie aan de universi
teiten van Brussel (U.L.B.), Gent, Luik en Leuven 
wordt besproken, waar respectievelijk Achille 
Herlant (1850-1927), A.J.J. Van de Velde (1871-1956), 
Armand Jorissen (1853-1920) en G. Bruylandts 
tot de pioniers mogen worden gerekend. Voorts 
zijn bijdragen gewijd aan diverse aspecten van 
de geschiedenis van de eetwarenwetgeving en de 
stedelijke eetwareninspecties, terwijl tevens de 
huidige problematiek rond sportdieet, verborgen 
risico's, kwaliteitslabel en keuringstechnieken wordt 
geschetst. 

Dit tijdschriftnummer bevat veel interes.sante 
informatie die echter rommelig is gepresenteerd. 
De redacteurs hebben zich - zoals zij schrijven -
slechts beperkt tot de keuze der medewerkers, en 
elke auteur 'heeft zich vrijmoedig uitgedrukt'. Er is 
daardoor een groot verschil in opzet, stijl en pre
sentatie van de diverse bijdragen wat het lezen niet 
vergemakkelijkt. .Anderzijds is het te waarderen dat 
men er in is geslaagd zoveel bijdragen te bundelen, 
zodat het honderdjarig bestaan van de eetwaren-
controle niet ongemerkt is voorbijgegaan. 

A. de Knecht-van Eekelen 

H.L.L. Busard, Jordanus de Nemore, De Elementis 
Arithmetice Artis. A Medieval Treatise on Number 
Theory. Part I: Text and Paraphrase. Part II: 
Conspectus Siglorum and Critical Apparatus. 
(Boethius Band XXII, I and II; Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag, 1991; ISBN 3-515-05214-3) 372, 138 
p., DM 132. 

Een van de belangrijkste middeleeuwse werken 
over theoretische aritmetica is het traktaat De ele
mentis arithmetice artis van Jordanus Nemorarius. 
Nog tot na 1500 bleef het aan verschillende univer
siteiten in gebruik als standaardwerk bij de studie 
van de getallenleen Een gedrukte versie, bezorgd 
door Jacques Lefèvre d'Etaples, verscheen te Parijs 
in 1496 en kende in het eerste kwart van de zes
tiende eeuw nog een aantal herdrukken. 
Nu beschikken wij, dank zij het monnikenwerk 
van Busard, eindelijk ook over een moderne kriti-
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sche uitgave van dit voor de geschiedenis van de 
middeleeuwse wiskunde belangrijke werk. De uit
gave bestaat uit twee delen: volume I bevat de tekst 
van de Arithmetica, volume II het kritisch appa
raat. 
Over het leven van Jordanus de Nemore weten we 
alleen met zekerheid dat hij werkte in de eerste 
helft van de dertiende eeuw. Zelfs de oorsprong en 
de betekenis van 'de Nemore' is niet bekend. 
Sommigen identificeren hem met Jordanus van 
Saksen, generaal van de dominicanen van 1222 tot 
1237. Busard bespreekt kort de argumenten voor 
en tegen deze identificatie en besluit als volgt: 'It is 
possible that the two men are one; but it is neither 
probable nor improbable that they should be so. 
Perhaps it has long been too late for proof one way 
of the other to be found.' Zes verschillende trakta
ten kunnen met zekerheid worden toegeschreven 
aan Jordanus. Ze worden kort voorgesteld, om dan 
uitvoerig in te gaan op de Arithmetica. Van de tien 
boeken waaruit het werk is samengesteld wordt 
een samenvatting gegeven. Hierbij wordt speciale 
aandacht besteed aan de bronnen die Jordanus kan 
gebruikt hebben. Een lijst ervan en van de werken 
waarvoor Jordanus' Arithmetica als bron heeft 
gediend sluit hoofdstuk I. 

Het tweede hoofdstuk begint met de voorstelling 
van vijfentwintig handschriften waarin Jordanus' 
Arithmetica geheel of gedeeltelijk bewaard bleef. 
Twintig ervan werden gebruikt bij de tekstuitgave. 
Uit het onderzoek naar hun onderlinge afhanke
lijkheid blijkt dat men er drie families in kan 
onderscheiden. Een eerste groep van veertien 
manuscripten heeft als gemeenschappelijk ken
merk dat ze alle juist 428 proposities bevatten. Drie 
handschriften bevatten daar bovenop een aantal 
toegevoegde proposities, wat een tweede versie 
oplevert. Een derde versie vindt men in de vier 
overblijvende handschriften. Ze hebben niet alleen 
de toegevoegde proposities, maar geven bovendien 
voor sommige proposities een afwijkend bewijs. 
Onderzoek maakt duidelijk, dat de kortere versie, 
die men o.a. aantreft in het oudste van de bewaard 
gebleven handschriften, het best de originele tekst 
van Jordanus' Arithmetica benadert. Kort na het 
samenstellen van het werk werden, o.a. door 
Campanus, een aantal proposities toegevoegd, wat 
de eerste langere versie opleverde. De derde versie 
ontstond door het opnemen van die proposities 
in de tekst en het veranderen van een aantal bewij
zen. Als basis voor de reconstructie van de tekst 
van de Arithmetica koos Busard het oudste hand
schrift, MS Lat. 16644 van de Bibliothèque 
Nationale van Parijs, dat uit de dertiende eeuw 
dateert. Het kritisch apparaat, met alle varianten 

uit de verschillende handschriften, vindt men in 
band 2. De later toegevoegde proposities uit de 
langere versie II en de proposities met een afwij
kend bewijs worden afzonderlijk in een appendix 
opgenomen. 
Hoofdstuk 3 is een parafrase van de gepubliceerde 
tekst. In plaats van een woordelijke vertaling, 
wordt van de verschillende bewijzen een omschrij
ving gegeven, gebruikmakend van de huidige 
mathematische symbolen. 
jordanus' Arithmetica speelde een niet onbelang
rijke rol in de ontwikkeling van de wiskunde sinds 
de iniddeleeuwen. Busards editie maakt dit werk 
weer toegankelijk voor de onderzoekers, en dit op 
een uitstekende en voorbeeldige wijze. 

P. Bockstaele 

Hans van Maanen, Het kerkhof van de wetenschap 
(Meppel: Boom, 1991; ISBN 90-6009-992-3), 171 p., 
ill., fl. 26,00. Eerder verschenen als serie artikelen 
in Het Parool. 

Wetenschapshistorici hebben de wereld veel te 
vertellen maar ze brengen weinig geluid uit. Hun 
collega's de kunsthistorici houden lezingen bij de 
vleet, schrijven glossy tijdschriften vol en verschij
nen wekelijks op TV. Iedereen weet wie Rembrandt 
is, maar wie kent Christiaan Huygens? De weten
schapshistoricus trekt zich terug in zijn studeer
kamer en mompelt wat over onbegrip en gebrek 
aan erkenning. 

Natuurlijk, er zijn vele redenen aan te voeren 
waarom het moeilijk is het vak te populariseren, 
maar geen enkele mag afdoende zijn. Zet de BBC 
aan en zie dat het kan. Bovendien: in een wereld 
die zo doortrokken is van wetenschap moet men
sen een goed inzicht geboden worden in wat 
wetenschap is en doet. Goede, goed gepopulari
seerde wetenschapsgeschiedenis verschaft dat 
inzicht, veel beter dan de platte historische stukjes 
die mensen wél kennen uit hun school- en studie-
boeken. 
Een uitgelezen manier om een beter historisch 
beeld te geven dan een Triomftocht van de 
Waarheid, is het bespreken van oude, verlaten 
theorieën. Dat is wat Hans van Maanen zich ten 
doel stelt in Het kerkhof van de wetenschap. Hij 
breekt de graven open en haalt de vergane theo
rieën er uit, en het moet gezegd worden: hij doet 
dat met verve. Een parade van de meest curieuze 
ideeën passeert de revue: van de magnetische ziel 
tot frenologie, van flogiston tot preformatie. 
Curieus, dus ze wekken de belangstelling en Van 
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Maanen beschrijft ze met zeer vlotte pen en in een 
onnavolgbaar heldere beknoptheid. Hij lijkt geen 
enkele moeite te hebben 'moeilijke' wetenschap 
voor iedereen duidelijk te maken. En: hij herstelt 
de oude theorieën in ere. De horror vacui blijkt 
lang niet zo'n gek idee als het aanvankelijk leek, 
het geocentrisch wereldbeeld zit verbluffend knap 
in elkaar en de malariabacil was geen vreemde ver
onderstelling. Maar dan komt het. Aan het eind 
van de meeste stukjes laat Van Maanen toch nog 
even zien wat er niet deugde. Men ging eens beter 
meten, deed wat meer observaties en de oude 
theorieën moesten verworpen worden, de waar
heid overwon. En daarmee mist hij mijns inziens 
een belangrijke kans én het doel van zijn boekje. 
Het beeld van 'de opmars van rationele geesten, 
een triomftocht met als bekroning de stand van 
zaken van nu', dat hij beoogde te corrigeren, 
wordt in feite bevestigd. En zodoende zit het boek
je (toch nog) vol met kleine, venijnige ahistorici-
teiten: de 'valwet' van Aristoteles, de 'golftheorie' 
van Huygens, de 'foute' ideeën van Gilbert, het 
'juiste' wereldbeeld van Copernicus. De antwoor
den van de wetenschap zijn correct geworden, de 
vragen die men stelde lijken hetzelfde gebleven. De 
historische context, ondanks alles, ontbreekt. 
Van Maanens boekje is een verzameling curiositei
ten, geen wetenschapsgeschiedenis. En dat is jam
mer, want het laatste was niet alleen beter geweest, 
maar ook veel leuker. 

Geert Somsen 
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