
B O E K B E S P R E K I N G 

L. ELAUT. Dc Mcdidna van Johan Yperman (Gent. Story, 1972), 151_pp. 
Elauts heruitgave van Ypermans Medidna, die reeds in 1965 werd aangekondigd, 

vervangt de meer dan honderd jaar oude, eerder slordige, en thans zogoed als onvind-
baar gewordcn uitgavc van C. Broeckx. Aldus wordt een voor de middeleeuwse ge
schiedenis van de geneeskunde in de Nederlanden belangrijk werk, weer voor ieder-
een gemakkelijk toegankelijk. Elauts uitgave is dan ook zeer welkom. 

2n dit werk behandelt de leperse chirurg de «medicina», d.i. de interne geneeskunde, 
dit als aanvulling van zijn Cyrurgic die bij, wellicht tevoren, had geschreven en die 
door Van Leersum werd uitgegeven. Beide werken zijn complementair en werden door 
Yperman ten gerieve van zijn zoon geschreven. 

In de inleiding tot zijn uitgave bespreekt Elaut achtereenvolgens het enige hand-
schrift (K.B. Brussel, Hs. 15624-41) en zijn inhoud, zet daarna het biologisch-genees-
kundig systeem uiteen waarop het is gebaseerd, en licht ten slotte bondig de manier 
van uitgave toe. De tekstuitgave van Ypermans werk is vergezeld van verklarende voet-
noten en wordt gevolgd door een lijst van simplicia en composita, en van auteurs die 
in de tekst vermeld worden. 

Dc Medidna is geen systematische uiteenzetting van de ganse inwendige ziekteleer, 
doch veeleer een reeks van een dertigtal capita selecta van ziektesyndroraen, waarmee 
de arts in zijn dagelijk.3e praktijk meest gekonfronteerd wordt. Evenals in de Cyrurgie 
vinden we hier de onafhankelijke manier van oordelen terug en dezelfde ervarings-
didaktiek. Het werk is, in Elauts opinie, «een naar eigen vizie georganizeerde excursie 
in de ervaringstuin van een veertiende eeuws onafhankelijk denkend en werkend medicus* 
(p. 14). 

Hoe welkom de uitgave van Ypermans Medidna ook is, toch is het nodig in verband 
ermee enige op- en aanmerkingen te maken, waarvan de voornaamste hier volgen. Met 
verwondering leest men dat het hierboven genoemde Brusselse handschrift zou «bekend 
(staan) als de Van Hulthemse hand.schriften* (p. 5). De verzameling hss. die in 1837 
door de Belgische regering van de Gentse bibliofiel werd aangekocht, bevat immers 
naast Hs. 15624-41 talrijke andere. Het enige handschrift uit deze rijke verzameling, 
dat sinds Serrures tijd algemeen bekend is als «het Hulthemse handschrift», is Hs. K.B. 
15589-623, met o.m. de abele spelen, sotternieen en boerden. De beschrijving van J.F. 

Willems, waarnaar E. langs Vandewiele om verwijst, is verouderd. Men mist een 
vcrwijzing naar werken als Karcl van Hulthem 1764-1832 (Brussel, 1964) waar het 
Hs. op pp. 269-70 besproken wordt ,en nog meer naar ]. Deschamps, Middclncderlandse 
Handschriften uit Europesc en Amerikaanse Bibliothcken (1970), pp. 261-64. Terloops 
mag ook vermeld worden dat dit handschrift niet 17 maar 18 verschillende werken 
bevat, 17 geneeskundige en een mystiek gedicht. 

Bij de presentatie van de tekst die E. «zo diplomatisch mogelijk* weergeeft, valt 
op dat voor elke regel van het Hs. eenzelfde regel in de uitgave wordt voorzien. De 
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regels worden doorlopcnd genummerd, doch de foliozijden worden niet aangegeven. 
Van filologisch standpunt kan men slechts betreuren dat de opgeloste afkortingen 
niet werden gekursiveerd. Z o leest men in r. 3311 enguum, doch het Hs. heeft enguu 
met afkortingsteken (voor n of m): hier is natuurlijk enguum, d.i. ui, bedoeld. Dit woord 
wordt niet in de tekst verklaard noch opgenomen bij de lijst van simplicia, waar we 
echter wel enioen (Engum) vinden. W a a r beide voorkomen (engum is wel weer engun 
te lezen). kan men niet nagaan, daar de regels waar ze aangetroffen worden, niet worden 
opgegeven. Dit geldt ook voor alle simplicia en composita in de lijst . 

Ongewoon is ook dat dittografieen tussen vierkante haakjes in de tekst blijven 
staan en niet naar een voetnoot verwezen worden. De afkorting van Recipe wordt niet 
opgelost doch als Rp (sic) weergegeven. Over ende wordt gezegd : «het schriftteken & 
(ende) hebben we niet opgelost*. Dit schriftteken & komt echter in het Hs. niet voor, 
wel t, een uit Latijnse handschriften overgenomen afkorting voor et, d.i. ende in het Mnl. 
'Waarom t door & vervangen werd en niet liever opgelost, wordt niet verklaard. 

Voor de identificering van de materia medica werd alleen op Vandewieles uitgave 
van de Herbarijs en het Liber Aviccnnc beroep gedaan, aangevuld door Van Leersums 
uitgave van de Cj^iirgic, dit «om niet buiten de traditie van de Brusselse codexverza-
meling te gaan» (p. 17). Andere werken zoals die van H. Marzell, W . Daems, Thorndike 
en Fischer hadden nochtans een paar identificeringen mogelijk gemaakt: b.v. r. 185 
dconcn kan niet «komkommer of meloen» betekenen daar deze twee reeds in hetzelfde 
recept voorkomen; ciconia wordt door Fischer vermeld als synoniem van scheerling en 
hondskervel, R. 600 ccterac blijft onverklaard, doch Fischer vermeldt ceterat en ceterach 
als synoniem voor scolopcndrium, tongvaren. 

De fotografische reproductie van een biz. uit het Hs. (welke?) laat toe de transcrip-
tie te controleren. Deze is alhoewel niet feilloos, toch bevredigcnd : r. 3310 si (niet hi), r. 
3311 het reeds vermelde enguun, r. 3367 leuerc (niet lucre), r 3388 gcf (niet gaf), r. 3393 
b < o > t r e n (niet boferen). 

Tenslotte nog enkele opmerkingen in verband met de tekstverklarende voetnoten : 
r. 12 vonessc: vcrklaring (niet verklaringen), 52 bicrkin • biertje (niet bier), hetzelfde 
voor r. 1028 voctkinct pootjes (niet poten), 395 bij de tweede mogelijkheid wordt ver
wezen naar r. 284, waar echter deze betekenis niet aangegeven wordt, 488 zeme (niet 
zcmen), 887 dingcn de (niet te) dwingcn s dingen die dwingen d.i. afdwingen of be-
vorderen (men vgl. r. 3821), 891 bcscoudcn: verzengen, schroeien (niet bezwarcn), 911 
gestopti de opening afgedicht of gestopt (het is niet nodig aan gestoct te denken), 986 
besmet is gewoon besmet (zoals trouwens in r. 979) en niet «van kleur veranderd*, 
1034 genet: natgemaakt (mogelijks «besproeid met», doch niet noodzakelijk), 1160 
caeliau t keisteen naar Fr. caillou, 1209 macopijn t is een schrijffout voor mancopijn 
(niet mancopine), 1301 entic: ende (cf. r. 1680), 1327 w a r : drukfout voor wat?, 1547 
vorwact: voor-weet, weet vooraf (niet «wordt gewaar»), 1588 vandcr soe : van de 
zij (d.i. het pers. vnw. zij), het wijfje, 3304 moelrckinc jnt s o p : een hapax legomenon 
dat wegens jnt sop onmogelijk een soort «soep» betekenen kan: het Hs heeft duidelijk 
moelieldne zoals Verdam trouwens reeds vermoedde (zie Mnl. W d b . s.v. moelie), 3640 
eyke appelen: galappels (niet eikels; cf. «die appels stoppen vnde men maket dar 
incket aff» (Hs. I 107, fol. 258v-259r in de Athaeneum-Bibliotheek te Deventer). 
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Niettegenstaande de hierboven vermelde tekortkomingen zijn we de auteur grote 
dank verschuldigd om deze alleszins belangrijkc tekst opnieuw voor alle ge'intercsseerden 
toegankelijk te hebben gemaakt. 

W . BRAEKMAN 

Ed. FRISON. — Verzameling historischc Miskroscopcn. Uitg. Kon. Mij. Dierkunde 
Antwerpen, met de medewerking van het Stadsbestuur van Antwerpen, 1972, 127 biz. 

Toen de Franse chirurg Alfred Velpeau in 1838 een overigens zeer degeijk ge-
iliustreerd boek over de eerste stadia van menselijke embryonen in het licht gaf, schreef 
hij dat hij geen mikroskoop voor zijn waarnemingen gebruikt had, omdat het mstrument 
jcn oorzaak van vergissingen was. 

Deze vermetele uitspraak zweefde mij voor de geest toen ik het laatste werk van 
Ed. Frison ter hand nam, een werk dat al bij een eerste uitgave uitblonk door een 
grote liefde voor precieshcid. Henri van Heurcks verzameling historischc miskroskopen 
die uiteindelijk van verstrooiing gered werd, in een afdeling van de Antwcrpse Dieren-
tuin wordt bewaard en met zorg opgesteld, werd al vroeger door Frison geinventa-
riecrd, en in een eerste studie beschreven. Het zou Frison slecht kennen zijn, als men 
meende dat hij het hierbij laten zou, want zijn troetelkinderen wilde hij door allcrlei 
metingcn nog eens speciaal precies op hun deugdelijkheid onderzoeken. Hij gaat te 
graag naar de kern van de hele aangelegcnheid en wilde weten of die mikroskopen goede 
instrumenten waren, wat soort waarnemingen zij toclieten, of het zo maar speeldingetjes 
van amateurs waren, of waarachtige middclen tot wetenschappelijke waarneming. Daar-
voor moest elk stuk op zijn vergrotend en op zijn oplossend vermogen worden nagczien, 
strikt tot zovecl hondersten van een milimetcr na. 

Het resultaat van zijn nu wel definitievc metingcn heeft de auteur in een prachtig 
vcrluchte monografie uitgegeven. Het zijn de Kon. Maatschappij voor Dierkunde en het 
Stadsbestuur van Antwerpen die het werkstuk van E. Frison ter beschikking stellen 
door de uitgave tc financieren. Auteur en begunstigers zijn gelijkelijk te loven. De grote 
kennis en de nauwgezetheid van Ed. Frison hebben de mecenassen in staat gesteld 
een ccht en kostbaar kultuurgoed tot zijn voile waarde te laten komen. Dc inleiding, 
dc bespreking van de werkmetode, van de feiten en vaststellingcn, naast de besluiten 
werden in het Fran.";, het Duits en het Engels vertaald; de voertaal van het gehele is, 
zoals het hoort, het Nederlands. Er is ook een bij het werk horende bibliografie. 

Wannecr men dan Prison.! gcgevens over het vergrotend en oplossend vermogen 
van die verzameling niet-achromatische samengestelde mikroskopen met aadacht ge-
lezen heeft, en ziet met welke grote liefde en kennis de in dc Kempen geboren Antwer-
penaar in zijn drieentachtigste levensjaar dit stuk wetenschapsgeschiedenis heeft ver-
wezenlijkt, komt mij zonder een dityrambische overdrijving het ene woord uit de pen : 
proficiat. 

Moest de Franse chirurg A. Velpeau ooit kunnen terugkeren, in de Antwcrpse 
dierentuin dc weergaloze verzameling in H. xan Heurcks museum gaan bekijken, met E. 
Frison gekonfronteerd worden en de kans krijgen zijn preparaten met die instrumenten 
te bestuderen. dan zou hij blozen over zijn uitspraak van 1838. Het zou E. Frison zijn 
die hem de Ics spelt. 

L. Elaut. 
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CALCOEN R. — Inventaire dcs manuscrits scientifiques dc la Bibliotheque Royale 
Albert ler. Tome II. Bruxellcs, Centre National d'Histoire des Sciences, 1971, 96 biz., 
24 ill. 

Dit tweede deel van de inventaris der wetenschappelijke handschriften die bewaard 
worden in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel is een welgekomen vervolg 
op het eerste deel dat in 1965 vcrscheen en dat in dit tijdschrift besproken werd (jrg. 9, 
biz. 256-257). W a a r in het vorig verschenen deel de wetenschappelijke werken werden 
opgenomen die in het Fonds van het Handschriftenkabinet zijn vermeld onder de num-
mers gaande van 1 tot 5000, wordt in dit tweede deel de reeks voortgezet met dc 
wetenschappelijke werken die men vindt onder de nummers van 5001 tot 10.000. 
Men trof er 265 aan. Zij situeren zich van de IXde eeuw tot het einde van de XVIIIde 
eeuw. Van ieder werk wordt nauwkeurig opgegeven : een korte beschrijving, een datering 
waar dit mogelijk bleek, de herkomst (opvallend is het groot getal herkomstig uit vroe-
gere kloosterbibliotheken) en een richtinggevende bibliografie voor wie er meer wil over 
weten. Voor de middeleeuwse handschriften waarvan de auteur niet kon worden gc-
idntificeerd, wordt het Incipit van de tekst aangegeven. De inhoudstafels van auteurs 
en van onderwerpen zijn kumultatief opgemaakt voor de twee verschenen delen. Goed 
gereproduceerde platen vulleu het geheel aantrekkelijk aary, 

Voor deze zeer nuttige en met zorg opgestelde inventaris, die de rijkdom van 
wetenschappelijke handschriften, in de Koninklijke Bibliotheek bewaard, aan de be-
oefenaars van de geschiedenis der wetenschappen beter zal doen kennen, verdient de 
samensteller alle lof. Wenselijk ware het dat ook andere grote bibliothcken een zelfdc 
werk op hun leest zouden zetten. 

P. Boejrnaems. 

The Pnciunatics of Hero of Alexandria. — A facsimile of the 1851 Woodcroft 
Edition. Introduced by Marie Boas Hall. (History of Science Library: Primary Sources). 
London, Macdonald; New York, American Elsevier Inc., 1971, XIV-XX-141 biz., ill., £ 3. 

De enige Engelse vertaling van Heroon's Pneumatica verscheen in Londen in 1851. 
Ze kwam tot stand dank zij de bemoeiingen van Bennet Woodcroft (1803-1879), 
uitvinder, historicus van de techniek en gedurende drie jaar professor in de werktuig-
kunde aan het University College te Londen. Hij stichtte in 1857 het Patent Office 
Museum. De vertaling is het werk van de classicus Joseph Gouge Greenwood 
(1821-1894). 

De mooie facsimile uitgave van deze vertaling wordt ingeleid door Marie Boas Hall, 
die kort de omstandigheden schetst waarin de vertaling tot stand kwam. Als supplement 
zijn de figuren opgenomen uit het oudste bewaard gebleven Griekse handschrift van 
Heroon's Pneumatica, manuscript 516 van de Bibliotheca Nazionalc Marciana te 
Venetic. 

P. Bockstaele. 
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