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BOEKBESPREKINGEN 

AVICENNA, Leerdicht der geneeskunst. In-
geleid en vertaald door MM.J. Reyners. Boom 
(Meppel, Amsterdam), 1991, 157 biz., ill. ISBN 
90 6009 989 3 

Het Leerdicht der geneeskunsl van de Ara-
bische geleerde Avicenna of Ibn Sina (980-1037) 
is een korte samenvatting van het bekende en-
cyclopedisch werk van dezelfde auteur, de Canon 
de medicina. Deze Canon bleef in het Westen 
tot in de zeventiende eeuw behoren tot de ver-
plichte literatuur van elke geneeskunde student. 
Tot nog toe waren (en zijn) deze teksten echter 
voor de moderne historicus moeilijk toegan-
kelijk. De hier voorliggende vertaling van het 
Leerdicht moet dan ook als een belangrijke on-
dersteuning voor het historisch onderzoek 
worden verwelkomd. De vertaler heeft bovendien 
gezorgd voor een korte inleiding over het leven 
en werk van Avicenna, alsook voor een ver-
klarend glossarium van de belangrijkste ara-
bische termen en geleerde begrippen. 

Het gaat hier evemvel niet cm een kritische 
vertaling. In het bijzonder is het jammer dat de 
auteur de verwantschap tussen de Canon en het 
Leerdicht niet heeft toegelicht. Ook de histo-
rische omstandigheden waarin het Leerdicht 
werd geschreven (datum, publiek, doel enz.) 
worden niet nader aangegeven. Het is zonder 
meet slordig te noemen dat niet eens de referentie 
van de oorspronkelijke tekst wordt vermeld. De 
auteur zegt dat hij heeft gebruik gemaakt van 
Franse en Latijnse vertalingen maar waar en 
wanneer die zijn verschenen is in dit boek niet 
te achterhalen. 

Geert Vanpaemel 

Chr. M.E. DE BACKER, Farmacie te Gen( in 
de late Middeleeuwen : Apothekers en receptuur. 
Middeleeuwse studies en bronnen XXL (Uit-
geverij Verloren, Hilversum, 1991), 263 biz. ; ill., 
glossaria, index. ISBN 90-6550-228-9 

Het onderzoeksobject van dit academisch 
proefschrift (RU Leiden) beperkt zich in de tijd 
tot 1520, en behandeU een terrein dat voor Gent 
op enkele kleine bijdragen in tijdschriften na, 
nog zogoed als geheel onontgonnen is. Het is de 
bijzondere verdienste van de auteur dat hij na 
jarenlang archiefonderzoek nu voor het eerst een 
overzicht heeft gebracht van de middeleeuwse 
farmacie in de Arteveldestad. 

Bij wijze van inleiding bespreekt hij, naast 
de status questionis van zijn onderzoeksgebied, 
de bronnen en de problemen waarmee iemand 
die zich op dit terrein waagt, onvermijdelijk 
wordt geconfronteerd. 

Daarop volgt de eigenlijke studie die in drie 
hoofdstukken is verdeeld. Het eerste is een 
historisch overzicht van alle personen die in de 
archieven worden vermeld en van wie het zeker 
of tenminste toch zeer waarschijniijk is dat ze 
apothekers zijn geweest. 

Voor de dertiende eeuw zijn geen gegevens 
voorhanden die erop wijzen dat er in Gent toen 
al leken-apothecarii waren. Hoe deze zich gelei-
delijk, naast en los van de kloosterapotheken, 
als een zelfstandig beroep zijn gaan manifesteren, 
is niet met zekerheid bekend. Onder de ver-
scheidene hypothesen wordt de zg. kramers-
theorie door vele specialisten voor de meest plau-
sibele gehouden. De leken-apothekers zouden 
volgens deze theorie ontstaan zijn door "evolutie 
uit de kramersgilde", als een geleidelijke spe-
cialisalie binnen het gilde van handelaars in al-
lerhande winkelwaren. 

De woorden apoiheker, apolecarise en apo-
tikaris komen vanaf de dertiende eeuw voor, 
naast specyer en espicier. Deze termen werden 
vaak door elkaar gebruikt en ook de produkten 
die ze verkochten heetten zowel apotecarien als 
specerien. Alvast tot op het einde van de mid
deleeuwen bleven beide begrippen zeer nauw 
verwant en ook later nog is het niet steeds ge-
makkelijk de eigenlijke apothekers binnen hun 
nering van kruiden- en specerijenhandelaars af 
te zonderen. Dit leidt tot rand- en probleemge-
vallen, waarbij de auteur niet steeds tot een be-
vredigende oplossing kon komen. Hoe kan het 
ook anders wanneer zelfs de term crudeniere 
soms wordt "gebruikt in de zin van apotheca-
rissen deel uitmakend van de nering van de krui-
deniers" (p. 25). 

Nu blijkt echter dat het — zo heet het — 
"algemeen bekend" is dat de apothekers "het 
monopolie van de verkoop van suiker en sui-
kerwaren" bezaten (p. 25). Dit laat dan toe 
mensen die b.v. "tragien" of dragees aan het 
stadsbestuur hebben geleverd, als apothecarissen 
te herkennen. 

Uit middeleeuwse archieven is nu de iden-
titeit van dertig apothekers bekend. Daar 
zijn dan ook wel een Pieler en een Simoen 
"den specyer" bij en een tiental waarvan we 
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alleen weten dat ze ooit "tragien" hebben ge
leverd. 

Het suikermonopolie van de apothekers is 
een a.xioma dat steeds weer als vanzelfsprekend 
wordt geponeerd, maar moeilijk als bewezen kan 
worden beschouwd. In alle geva! eens men dit 
criterium hanteert, dient men het ook kon-
sekwent toe te passen. Zo vraagt men zich af 
waarom b.v. de reeds genoemde "specyer" 
Simoen in de lijst van apothekers (p. 29) wordt 
opgenomen, alhoewel hij geen suikergoed 
leverde, terwijl een zekere Segher Zeghers die wel 
dragees leverde (p. 24) daar niet voorkomt. Over 
deze laatste wordt dan bovendien — merk-
waardig genoeg — gezegd dat we hier "te doen 
hebben met ofwel een kruidenier, ofwel met een 
specier, ofwel met een apotheker" (p. 24). Bij 
andere mensen die ook, zoals Segher, dragees 
leveren, is er geen aarzeling : dat zijn apo
thekers... wegens het monopolie van de suiker. 

Naast de identificatie van de apothekers 
wordt van de nering waartoe ze behoorden ook 
het sociaal-economisch en wettelijk kader ge-
schetst met vele verrijkende inzichten over de 
geslotenheid van hun groep, de benaming 
'meester' die ze droegen en de ligging van hun 
apotheken, meestal in de betere stadsbuurten. 

Het tweede hoofdstuk, "Apothekersre-
cepten" getiteld, bespreekt een unieke collectie 
in het Latijn gestelde voorschriftenbriefjes. Deze 
worden in al hun aspecten nauwkeurig geana-
lyseerd, besproken en (in bijlage) ook uitgegeven. 
Dit hoofdstuk is een bijzonder degelijk en 
doorwrocht geheel, dat als model kan dienen 
voor de wijze waarop een dgl. voor een niet-
apotheker (de auteur is historicus) zeer moeilijke 
materie wetenschappelijk kan worden aangepakt. 
Uit dit hoofdstuk blijkt m.i. duidelijk dat een 
apotheker wel wat meer was dan een specier of 
kruidenier die het monopolie van de suiker had 
weten te bemachtigen. Hij kende blijkbaar heel 
degelijk Latijn, hij was zeker een gestudeerd 
man. Waar studeerde hij ? Hoe kwam hij aan 
die kennis van het Latijn ? Was het die kennis 
die hem toeliet zich af te scheiden uit de nering 
van de gewone kruideniers ? Op deze vragen 
wordt in het werk niet verder ingegaan en of er 
gegevens in archieven te vinden zijn lijkt mij 
trouwens heel twijfelachtig, 

Dezelfde exemplaire behandeling krijgen ook 
de twaalf Middelnederlandse medico-
farmaceutische recepten (R. Jansen-Sieben, Re-
pertorium, G. 110, p. 299) die het studieobject 
van hoofdstuk III vormen. In tegenstelling tot 
de voorschriften uit het vorige hoofdstuk zijn ze 
niet geschreven in het Latijn maar in de volkstaal, 

zijn weinig precies in hun gewichtsaanduidingen, 
eenvoudig van samenstelling en dus gemakke-
lijker te bereiden. Het is duidelijk dat de ontcij-
fering van deze recepten geen specialistische 
know-how of kennis van het Latijn vereist. Ze 
lijken veeleer uit kringen van Latijn onkundige 
chirurgijnen en barbiers te stammen. Het is 
volksgeneeskunde en contrasteert sterk met de 
Latijnse geleerdheid uit het voorgaand 
hoofdstuk. Alleen wegens de contrastwerking 
lijken ze een plaats te verdienen in deze ge-
schiedenis van de farmacie en apothekersre-
cepten. 

Het werk van De Backer is — in zijn geheel 
genomen — indrukwekkend door de ge-
presteerde resultaten en richtinggevend voor ge-
lijkaardig, nog te verrichten onderzoek voor 
andere middeleeuwse steden. Het is ook stimu-
lerend door de vragen die het oproept en door 
de onzekerheden die tot verdere studie aanzetten, 

Alhoewel niet alles in dit werk even onom-
stootbaar bewezen lijkt, is wel heel duidelijk dat 
we hier een pilootstudie hebben voor verdere ex-
ploratie op een terrein waar nog veel werk valt 
te verrichten. 

W.L. Braekman 

Konrad von MEGENBERG, Buch der Natur. Ins 
Neuhochdeutsche iibertragen und eingeleitet von 
Gerhard E. SoUbach. Frankfurt am Main, Insel 
Verlag, 1990, 224 pp. ISBN 3-458-16072-8 (prijs 
niet medegedeeld) 

Meer dan honderd jaar na het ontstaan 
(tussen 1230 en 1244) van het invloedrijke Liber 
de natura rerum van de Brabander Thomas van 
Cantimpre (alias Thomas van Bellingen), kwam 
de vertaling/bewerking door Konrad van Me-
genberg tot stand (tussen 1347 en 1350). Het 
Buch der Natur was meteen een succes en bleef 
dat tot in de zestiende eeuw : afgezien van de 
vele handschriftelijke copieen werd het ook her-
haaldelijk gedrukt ; de zesde en laatste druk ver-
scheen te Frankfurt in 1540. 

Op zichzelf is het een lofwaardig initiatief 
het bredere publiek een gemoderniseerde versie 
van deze zo belangrijke middeleeuwse ency-
clopedie aan te bieden. En afgaande op de 
gegeven titel verwacht men dan ook Megenbergs 
omvangrijke werk in hedendaags Duits omgezet. 
Dat valt echter danig tegen. Nergens wordt, noch 
in een eventuele ondertitel, noch in de vrij uit-
voerige inleiding vermeld dat hier alleen maar 
uittreksels geboden worden. De argeloze, niet 
geinitieerde lezer blijft in de waan het volledige 



BOEKBESPREKING 121 

Buch der Natur in een moderne versie voor 
zich te hebben liggen. Evenmin vernemen wij 
wat de selectie-criteria waren. Uit de boeken I 
(De menselijke anatomie) en II (Hemel, sterren 
en kosmos) wordt zelfs geen enkel excerpt 
gegeven ; van de 69 viervoetige dieren (boek 
III A) worden er slechts 17 gepresenteerd, 27 van 
de 72 vogels (boek III B), 8 van de 20 zee-
monsters (boek III C), 8 van de 29 vissen (boek 
III D), 7 van de 37 slangen (boek III E), 2 
van de 31 insekten (boek III F), 13 van de 55 
bomen (boek IV), 14 van de 89 kruiden (boek 
V), 15 van de 86 edelstenen (boek VI), en een 
van de 10 metalen (boek VII), kortom 112 van 
de 584 hoofdstukken ofte 20 procent van het 
totale werk is wat hier als Buch der Natur voor-
gesteld wordt. Nogmaals : op zichzelf kan het 
populariserend excerperen en moderniseren van 
volumineuze oudere teksten z'n nut hebben, 
maar dan mag de titel niet zo misleidend zijn 
als hier. 

Het beoogde publiek wordt trouwens niet 
onderschat : de vrij lange inleiding gaat in een 
eerste gedeelle uitvoerig in op de religieuze te-
leologie van de middeleeuwse natuurleer, en 
in een tweede stuk op Megenberg zelf en zijn 
werk. Op dat tweede deel is helaas een en ander 
af te dingen. Om te beginnen weer de titel ( !) : 
"Erste Deutsche Naturgeschichte". Sollbach 
heeft kennelijk nooit van Jacob van Maerlant 
gehoord, die, honderd jaar voor Megenberg, 
Cantimpre's Liber de natura rerum vertaalde en 
bewerkte onder de titel Der Naturen Bloemen. 
Wie meent dat Maerlant Middelnederlands 
schreef, en geen Duits, en dus bijgevolg door 
Sollbach niet als voorganger van Megenberg be
schouwd diende te worden, wijs ik erop dat de 
Duitse academische wereld het Middelnederlands 
bij voorkeur "Mittelniederfrankisch" noemt en 
er nog steeds van uitgaat dat het Nederlands een 
soort Duits is. Wanneer Sollbach het heeft over 
de "gesamter deutschsprachiger Raum" (p. 21) 
dan is in Duitse optiek ons taalgebied daar 
zonder twijfel bij inbegrepen. Ook wordt met 
geen woord over de editie van Franz Pfeiffer 
(Stuttgart, 1861) gerept, waar SoUbachs vertaling 
toch wel op zal steunen (en zoniet, op welk hand-
schrift dan ? En hoeveel handschriften zijn er 
eigenlijk ? Het aantal drukken wordt wel 
vermeld.) 

Kortom, het is een mooi gepresenteerd 
boekje (met plaatjes uit de incunabel van 1482), 
in een viotte, prettig lezende vertaling, met een 
— op een aantal punten na — degelijke in
leiding, maar met een totaal willekeurige keuze 
van uittreksels onder volledige verwaarlozing van 

de toch belangrijke en representatieve boeken I 
en II, en met een sterk misleidende titel. 

R. Jansen-Sieben 

Joseph Ehrenfried HOFMANN, Ausgewahlte 
Schriften. Herausgegeben von Christoph J. 
Scriba. Georg Olms Verlag, Hildesheim-Ziirich-
New York, 1990, 2 din., 509, 500 p. ISBN 
3-487-09337-5 en 3-487-09338-3. DM 396 

Toen in 1957 door de universiteit van Giessen 
aan Professor Dr. Joseph Ehrenfried Hofmann 
(1900-1973) het eredoctoraat werd verleend, 
roemde de bijhorende oorkonde hem als "de uit-
muntende kenner van de geschiedenis van de 
wiskunde uit alle periodes, de baanbrekende on-
derzoeker van de wiskunde uh de tijd van de 
Barok en daardoor van de oorsprong van de 
moderne analyse, de auteur van basiswerken over 
de geschiedenis van de wiskunde, de bevorderaar 
van de historische behandelingswijze van de 
wiskunde in het onderwijs op school". Dat hier 
niet werd overdreven, werd nog in de volgende 
jaren bevestigd door een indrukwekkende reeks 
van publikaties die door hun diepgang en origi-
naliteit getuigen van een ongeevenaarde kennis 
van^e geschiedenis van de wiskunde. Een be-
langrijk aspect van Hofmanns bedrijvigheid was 
zijn gestadige inspanning om tot een volwaardige 
historiografie van de wiskunde te komen. On-
verdroten heeft hij geijverd voor Internationale 
samenwerking op dit gebied. Uit dit streven zijn 
de symposia over "Problemgeschichte der Ma-
thematik" gegroeid, die sinds 1954 door hem 
jaarlijks werden ingericht en geleid in het Ma-
thematisches Forschungsinstitut te Oberwolfach 
in het Zwarte Woud. Hofmanns publikaties zijn 
voorbeelden van uiterste nauwkeurigheid. Ze be-
vatten steeds een schat aan gegevens en blijven 
onuitputtelijke vindplaatsen voor bibliografische 
informatie. De meer dan driehonderdvijftig bij
dragen van zijn hand liggen echter verspreid over 
tientallen tijdschriften en verzamelwerken, wat 
het raadplegen ervan niet vergemakkelijkt. De 
publikatie van een ruime keuze uit zijn werk 
hoeft daarom geen verdere rechtvaardiging. 

De uitgave wordt ingeleid door Professor 
Scriba, die ook zorgde voor een volledige lijst 
van Hofmanns pubHkaties. In de bibliografie, 
die loopt over de jaren 1926-1990, zijn de 
nummers geordend naar het jaar waarin ze ver
schenen. AanvuUend volgt de lijst van alles 
wat over Hofmann werd gepubliceerd : de hul-
digingen gedurende zijn leven en de herden-
kingen na zijn overlijden. Als inleiding voor de 
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Ausgewahlte Schriften werd de huldiging op
genomen, die Johann Jakob Burckhardt uitsprak 
in 1965 bij de opening van de tiende Tagung zur 
Geschichle der Mathematik in Oberwolfach ter 
gelegenheid van Hofmanns vijfenzestigste ver-
jaardag. 

Vijftig bijdragen, gekozen uit de ruim 350 
kortere of langere historische artikels van 
Hofmann vullen de beide delen. Niet opgenomen 
werden bijdragen bestemd voor het schoolon-
derricht, bijdragen van voor 1950 en studies ver
schenen in boekvorm of als afzonderlijke 
brochure. De opgenomen studies zijn niet the-
matisch geordend, maar chronologisch naar het 
jaar van publikatie. Het is onmogelijk in deze 
bespreking de ongemeen rijke inhoud van deze 
twee banden volledig en in detail voor te stellen. 
We beperken ons tot de grote lijnen. 

Slechts een paar bijdragen zijn geheel aan 
de antieke wiskunde gewijd. Een ervan is een 
studie van meer dan 50 bladzijden over het func-
tiebegrip in de oudheid ; ze wordt hier voor het 
eerste gepubliceerd (dl. 2, pp. 436-490). Een en 
ander over antieke wiskunde treft men nog aan 
in enkele overzichtsartikelen, o.m. in de bijdrage 
over de ontwikkeling van het getalbegrip (dl. 1, 
pp. 202-218). en in die over het probleem van de 
kwadratuur van parabolen en hyperbolen (dl. 1, 
pp. 145-165). Een overgang naar de middel
eeuwen vormt de bijdrage over de invloed van 
de antieke wiskunde op het middeleeuwse denken 
(dl. 1, pp. 367-382) en de studie over een aan Al-
bertus Magnus toegeschreven bewerking van Eu-
klides' Elementen (dl. 1, pp. 298-310). De 15e 
eeuw is vooral verlegenwoordigd door vier bij
dragen over Nikolaus van Cusa als mathe-
maticus. 

Het grootste deel van Hofmanns historisch 
werk betreft de reconstructie van de ontwikkeling 
van de mathematische analyse in de loop van de 
17e en 18e eeuw. Het eerste van de opgenomen 
artikelen, Zur Entdeckungsgeschichte der 
hoheren Analysis im 17. Jahrhundert (dl. 1, p. 
51-86), biedt in sterk gecondenseerde vorm een 
idee van wat een dergelijk project zoal omvat. 
Het illustreert tevens de buitengewone detail-
kennis van Hofmann over deze periode. In het 
middelpunt van zijn onderzoek stonden vooral 
Viete, Fermat en Leibniz. Studies over hun werk 
zijn ruim vertegenwoordigd in de opgenomen 
bijdragen. Maar ook andere grote of minder 
grote mathematici uit de I6e, 17e en 18e eeuw 
ontbreken niet : Regiomontanus, Michael Stifel, 
Diirer, Kepler, Descartes, de Bernoulli's, Newton, 
Euler. Speciale onderwerpen, waaraan afzon
derlijke bijdragen gewijd zijn, zijn o.m. pro

blemen uit de getallentheorie, de n-deling van 
hoeken en differentiaalvergelijkingen in de 17e 
eeuw. Vermelden we ten slotte nog, voor de 
moderne tijd, de artikelen gewijd aan Carl 
Friedrich Gauss, Karl Georg Christian von 
Staudt (1798-1867) en Egon Ullrich (1902-1957). 

Een personen- en een zakenregister op het 
ganse oeuvre van Hofmann sluiten het werk af. 
Deze registers maken het mogelijk alle bijdragen 
te vinden waarin over een bepaald persoon of 
een bepaald onderwerp wordt gehandeld, ook 
wanneer dit niet direkt uit de titel is af te leiden. 

Deze ook materieel uitstekend verzorgde 
uitgave verdient de grootste aandacht van alien 
die werken op het terrein van de geschiedenis van 
de wiskunde. Jammer is de hoge kostprijs, die 
menige geinteresseerde zal afschrikken. In de bi-
bliotheken van onze departementen wiskunde 
zou het echter niet mogen ontbreken. 

P. Bockstaele 

Marian FOURNIER, The Fabric of Life. The 
Rise and Decline of seventeenth-century Mi
croscopy. Proefschrift Enschede. vi + 221 p., ill. 
ISBN 90-9004231-8 

De tweede helft van de zeventiende eeuw be-
tekende voor de microscopie een merkwaardige 
periode van uitzonderlijke bloei. Het merk
waardige ligt hicrin dat, hoewel de microscoop 
reeds sedert geruime tijd bekend was, de bloei-
periode pas op een bruuske manier wordt ingezet 
met het verschijnen van Robert Hookes Micro-
graphia in 1665 en dat ze bovendien bijna even 
plots weer wordt afgebroken rond 17(K) (op het 
werk van Leeuwenhoek na is het microscopisch 
onderzoek op dat ogenblik immers duidelijk over 
zijn hoogtepuni been). Het proefschrift van 
Marian Fournier stelt zich tot doel dit historische 
fencmeen te analyseren en te komen tot mo-
gelijke verklaringen. 

Fournier toont vooreerst aan dat noch de 
opkomst noch het verval van het microscopisch 
onderzoek afdoend kan worden verklaard vanuit 
louter technische verbeteringen, respectievelijk 
tekortkomingen. De verbeteringen vonden slechts 
plaats nadat het onderzoek reeds volop aan de 
gang was gebracht ; de enkelvoudige micro-
scopen die rond 1700 de markt overspoelden 
waren over het algemeen van een betere kwaliteit 
dan deze die voorheen door de 'grote' microsco-
pisten waren gebruikt. Blijkbaar moeten verkla
ringen gezocht worden in de achterliggende 
ideeen die het onderzoek hebben gestimuleerd 
of geremd. Zo is wel geopperd dat het mecha-
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nistisch corpuscularisme ertoe heeft bijgedragen 
dat men de ogen (of lenzen) ging richten op de 
kleine radertjes van het 'natuurwerk', het 
clockwork universe. Fournier bestrijdt deze op-
vatting : niet het mechanicisme zelf, maar de ver
taling ervan in het denken over de organische 
wereld lag aan de basis van de interesse in het 
microscopisch onderzoek, gekoppeld aan een 
sterk baconiaans getinte opvatting van we-
tenschap. De redenering is echter niet geheel 
overtuigend. Zo moet Fournier toegeven dat de 
elementen die de opkomst van de microscopie 
kunnen verklaren eigenlijk al enkele decennia 
eerder aanwezig waren. Haar vaag geformuleerde 
stelling dat deze elementen "had to mature and 
gain acceptance" (p. 190) voor ze in het bio-
logisch onderzoek volledig tot hun recht konden 
komen, klinkt wel aannemelijk maar lijkt mij 
niet zonder meer te volgen uit het door haar aan-
gevoerde materiaal. 

Het verval van de microscopische traditie wijt 
Fournier aan de eigen resultaten van het on
derzoek. De microscopie had aangetoond dat de 
natuur was opgebouwd uit vrij uniforme deeltjes 
(vezels), die de oudere fysiologische theorieen ef-
fectief ontkrachtten. Het fysiologisch onderzoek 
ging zich bijgevolg toespitsen op een meer ra-
tionele of wiskundige (hydraulische) uitdieping 
van haar begrippen. Verder microscopisch on
derzoek was hiervoor niet meteen een prioriteit. 
Enkel in de natuurhistorische context gedijde het 
microscopisch onderzoek, maar aangezien hier 
het doel lag in de classificatie, beperkte dit on
derzoek zich meestal tot uitwendige en in beide 
betekenissen oppervlakkige waarnemingen. 

Fourniers boek biedt een zeer gezaghebbende 
analyse van het microscopisch onderzoek uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw. De vijf 
'groten' (Hooke, Malpighi, Swammerdam, Grew 
en Leeuwenhoek) worden grondig bestudeerd, 
maar ook is er aandacht voor het anatomisch, 
fysiologisch en natuurhistorisch onderzoek van 
de mindere goden. De gehele studie blijft volgens 
de mening van deze recensent net lets te veel 
binnen het strikte kader van de ideeenge-
schiedenis. Wellicht had een aanvuUing vanuit 
externalistisch (bv. verspreiding van de mi
croscoop, maatschappelijke aanvaarding of le-
gitimatie) of zelfs sociologisch standpunt (bv. een 
appreciatie van het baconianisme in de ver-
schillende nationale culturen) het geheel nog 
sterker kunnen onderbouwen. Het mag echter 
wel duidelijk gesteld worden dat dit boek, 
omwille van de consistent ontwikkelde thesis 
en de overvloed aan gebruikt materiaal, een zeer 
belangrijke bijdrage vormt tot de geschied-

schrijving van de microscopie en algemeen van 
de zeventiende eeuwse natuurwetenschap. 

Geert Vanpaemel 

Karel VELLE, De nieuwe biechtvaders. De 
soclale geschiedenis van de arts in Belgie. Leuven 
(Kritak), 1991, 352 biz. ill. ISBN 90 6303 307 9 

Het onderzoek naar de sociale aspecten van 
het medisch beroep en de organisatie van de ge-
zondheidszorg is in de geschiedenis van de ge
neeskunde een zeer snel aan belang winnend 
theraa. Tenminste sedert Foucaults Naissance de 
la clinique (1963) menen historic! het geschikte 
analyse-apparaat in handen te hebben om de 
positie van de arts en de uitbreiding van zijn 
maatschappelijke macht (voornamelijk tijdens 
de negentiende eeuw) te kunnen beschrijven in 
relatie tot de politieke en culturele geschiedenis. 
Dit leidde tot het onderkennen van processen als 
professionalisering van het medisch beroep en 
medicalisering van de maatschappij. In het bij
zonder verscheen een groot aantal studies over 
de rol van de arts in het tot stand komen van 
een disciplinerende maatschappelijke bonding 
t.o.v. zwakzinnigen en misdadigers, sexualiteit en 
fertiliteit, hygiene en medische technologic. 

Karel Velle tracht in De nieuwe biechtvaders 
deze politiek-sociologische benadering van de 
medische sector uit te werken voor de Belgische 
context. Dat lukt hem aardig : de voornaamste 
thema's uit de Internationale literatuur komen 
ook bij hem aan bod, zij het niet steeds op de 
plaatsen waar men dat verwacht. Een index was 
in een dergelijk 'encyclopedisch' boek zeker geen 
overbodige luxe geweest ; voor de uitgever was 
het dat blijkbaar wel. In de scala van behandelde 
onderwerpen bleef naar mijn gevoel slechts een 
'groot' thema ten onrechte overmeld, nl. het zie-
kenhuiswezen. Wat echter niet wil zeggen dat alle 
andere thema's worden uitgewerkt met de 
diepgang die men ervan had kunnen verwachten. 

Dit boek zal ongetwijfeld een belangrijke 
plaats innemen in de Belgische medische histo
riografie, maar het is ook een boek met zeer vele 
tekortkomingen. Op de eerste plaats gaat het hier 
niet om een sociale geschiedenis. Wat Velle on-
derzoekt zijn veeleer de verzuchtingen van het 
medisch corps. We horen bijvoorbeeld niets over 
de sociale afkomst van artsen, over hun carriere-
verloop, hun maatschappelijke status, hun vrije-
tijdsbesteding, hun boekenbezit, hun politieke 
overtuigingen, hun aandeel in de plaatselijke of 
nationale politick, enz. Het boek is bovendien 
ook niet echt een geschiedenis. Velle tracht de 
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redenen le achterhalen van het maatschappelijk 
succes en het 'machtsverweringsproces' van de 
Belgische arts, maar hij is niet geinteresseerd in 
het aangeven van het historisch verloop. Nergens 
worden chronologische indelingen aangegeven of 
worden parallelle maatschappelijke ontwikke-
lingen besproken. het betoog van Velle had net 
zo goed kunnen gebouwd zijn op hedendaagse 
bronnen — over het historisch ontwikke-
lingsproces op zich wordt immers vrijwel niets 
gezegd. 

Velle hanteert bovendien doorheen het boek 
een gaandeweg meer storende monolithische visie 
op de onderdelen van het verhaal. Niet alleen 
omdat hij de historische dimensie uit het oog 
verliest, maar ook omdat hij geen oog heeft voor 
het spanningsveld waarin het medicalise-
ringsproces zich heeft gerealiseerd. De determi-
nanten van dit spanningsveld worden o.a. 
gevormd door de verschillende belangengroepen 
binnen het medisch corps, de groeiende en 
nadien verzuilde en versplinterde macht van een 
Belgische staat in wording en het evoluerend 
waarde patroon van de burgerij. Door te stellen 
dat "de geneeskunde (...) steeds de belangen van 
het establishment (heeft) gediend door het bur-
gerlijk waardepatroon te bevestigen en te legi-
timeren" (p. 329), is de achtergrond van het me-
dicaliseringsproces immers nog in het geheel niet 
blootgelegd. Welk deel van het medisch corps 
heeft zijn visie opgedrongen aan het hele corps ? 
Waaruit bestond het burgerlijk waardepatroon, 
welke onderdelen daarvan vonden baat in de me
dische legitimering, welke latente tegenstellingen 
werden uit de weg gegaan ? 

Velle wijst er wel enkele keren op dat men 
er zich moet voor hoeden het corps als een mo-
nolithisch geheel te beschouwen en hij geeft 
hiervan ook enkele voorbeelden. Doorheen het 
boek echter blijft Velle het medisch corps als een 
ongedifferentieerd geheel beschrijven. Daar-
entegen werd bijvoorbeeld aangetoond door Rita 
Schepers in haar boek De opkomst van het 
medisch beroep in Belgie (1989) dat er grote en 
moeilijk te verzoenen tegenstellingen bestonden 
tussen de elite van het medisch corps en zijn 
brede basis. Velle verwaarloost deze problematiek 
en vermeldt zelfs het boek van Schepers niet in 
zijn zeer beknopte literatuurlijst, hoewel het on
derwerp ervan duidelijk veel met het zijne 
gemeen heeft. Op een gelijkaardige manier 
spreekt Velle weinig discriminerend over 'de 
staat', vaak zonder bijvoorbeeld te verduidelijken 
of het om een centrale overheid of een lokaal 
bestuur gaat. Het lijkt erop alsof voor Velle be
grippen als de 'staat', de 'arts', de 'geneeskunde', 

de 'gezondheidszorg' enz. tijdens de laatste twee 
eeuwen als constante kunnen worden genomen. 
Is er dan geen verschil tussen de Oostenrijkse 
staat onder Jozef 11, de Nederlanse staat onder 
Willem I, de Belgische staat in haar gehele ge
schiedenis ? Is het verzuilingsproces op het einde 
van de negentiende eeuw aan de geneeskunde 
voorbijgegaan ? In hoever heeft de ontdekking 
van de micro-organismen door Pasteur het 
zelfbeeld van de arts en zijn sociaal project 
beinvloed ? Welke invloed hadden de wereld-
oorlogen op de status, de werkwijze en de 
middelen van de arts ? Velle komt in dit boek 
niet verder dan het vermelden en inventariseren 
van thema's zonder daar lets meer over te kunnen 
zeggen. Het boek ontsluit daardoor wel de re-
levante thema's en geeft historische aankno-
pingspunten voor verder onderzoek, maar slaagt 
er niet in de thema's in de geschiedenis in te 
bedden. Kenmerkend is het naast elkaar plaatsen 
van citaten die vaak meer dan een halve eeuw 
uit elkaar liggen. Wie vertrouwd is met de po
litieke en culturele geschiedenis van Belgie, blijft 
dan ook op zijn honger zitten. Wie vertrouwd 
is met de geschiedenis van de geneeskunde, staat 
verwonderd over de toch wel vrij anachro-
nistische visie die de auteur van de medische we-
tenschap en praktijk voorhoudt. 

Aan het boek ligt een zeer uitgebreide kennis 
van de historische medische literatuur ten 
grondslag. Jammer genoeg is deze kennis te 
weinig kritisch verwerkt. De thesis van de me
dicalisering en hoe die zich in Belgie heeft 
kunnen voltrekken is niet op haar waarde ge-
toetst of in haar variabelen nader gespecificeerd. 
Zij heeft door het boek enkel meer kleur ge-
kregen. Met deze kritiek wil ik echter geen enkel 
medisch historicus ontslaan van de taak het boek 
nauwkeurig te bestuderen. 

Geert Vanpaemel 

Marie Sklodowska Curie et la Belgique. Brussel 
(Universite Libre de Bruxelles), 1990. 151 biz., 
ill., index. 

In het najaar 1990 organiseerde de Universite 
Libre de Bruxelles een zeer geslaagde ten-
toonstelling over Marie Curie (1867-1934) en haar 
relatie tot Belgie. De catalogus van deze ten-
toonstelling, die zoals steeds meer gebruikelijk 
wordt is uitgebreid met een aantal originele 
studies, is een uiterst nuttig document geworden, 
niet enkel omwille van wat over het eigenlijke on
derwerp wordt gezegd, maar ook omdat het ma
teriaal werd gebruikt om een beeld te schetsen 
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van verschillende facetten van de wetenschap in 
Belgie tijdens de eerste helft van de twintigste 
eeuw. 

De relatie van Marie Curie tot Belgie was ei
genlijk erg oppervlakkig. Zij woonde alle Solvay 
congressen in Brussel bij tussen 1911 en 1933 en 
onderhield een eerder sporadisch contact met 
Ernest Solvay. Verder was zij betrokken bij de 
verwerking van het 'Belgisch' uranium uit 
Katanga, dat zij nodig had voor haar weten
schappelijk onderzoek. Tijdens de eerste wereld-
oorlog leidde zij een radiologische dienst aan het 
Belgisch front te Hoogstade. Maar de invloed 
van Marie Curie op Belgie reikte verder dan haar 
persoonlijke aanwezigheid. De 'curietherapie', 
een alternatief voor het therapeutisch gebruik 
van Roentgenstralen, vond heel wat navolging 
in Belgie (bijdrage van C. Dickstein-Bernard). 
Ook het thermalisme meende zijn voordeel te 
kunnen doen door te steunen op de heilzaam 
geachte werking van de radioactiviteit, zoals 
wordt uiteengezet door E. Gubin. Dezelfde 
auteur onderzoekt ook op zeer boeiende wijze 
het beeld van Marie Curie in de Belgische pers. 

De bijdragen zijn doorgaans zorgvuldig 
geannoteerd. De eigenlijke catalogus beschrijft 
voorbeeldig alle tentoongestelde stukken. Een bi
bliografische inventarisatie van alle documenten 
die op het onderwerp van de tentoonstelling be-
trekking hebben, werd met grote zorg opgesteld 
door A. Despy-Meyer. 

Geert Vanpaemel 
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