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'HOE MEN ZICH VOOR BRILLEN
BEHOEDEN KAN' OF DE MOEIZAME
VERSPREIDING VAN OPTISCHE KENNIS IN
VROEGMODERNE MEDISCHE KRINGEN.
KATRIEN VANAGT*

The eyes of a Crowe hung about the neck, strengthneth a weake sight, and doth preserve the eyes:
the roote of svvines grasses or knot grasse dryed in the decrease of the Moone, and hung about the
neck, doth also conserve and strenghten the sight. (...) Also longe Comings and frictions of the head
doth divert and turne away the vapours that doe offend the sight: also it is good to behould greene
thinges, and the skies: Cleare spectacles are also very good. Moreover fill the hoUownes of the hand
in the morning with cold water, and with the same wash open the eies.'

Uit deze woorden van Waker Bailey bhjkt duideUjk dat de bril in de vroegmoderne tijden slechts één onder de vele remedies was om gezichtsstoornissen te verhelpen en
zeker niet de meest gewaardeerde. Ondanks dat de bril reeds ineer dan twee eeuwen op
de markt was,- blijkt het merendeel van de medische sector anno 1600 nog steeds niet
geneigd te zijn geweest de bestaande therapieën te vervangen door een bril. De vraag
dringt zich op waar deze ambigue houding ten opzichte van de bril vandaan kwam, en
waarom de kennisneming rond de bril toch zo problematisch was. Twee factoren lijken
hierbij doorslaggevend: enerzijds de ziekte-opvatting van de genezers, anderzijds de
ideeën rond de werking van het oog en de bril. Reeds lang voor het gebruik van een bril
bekend was, had de geneeskunde immers zijn antwoord geformuleerd op vermindering
van het gezichtsvermogen-'' en beschikte hiervoor over een uitgebreide voorraad aan
adviezen, gebruiken en remedies. De bril vormde niet alleen een bedreiging voor de
bestaande middelen - die, laten we dit vooral niet vergeten, reeds eeuwenlang hun
diensten bewezen hadden - maar vormde ook een grondige verstoring voor het traditionele denken over het oog en het lichaam. Want hoe moest de bril een plaats krijgen
binnen het overheersend (holistische) medische discours en hoe kon de werking ervan
verklaard worden?
Dit essay beoogt aan de hand van een verhaal over de invoering van de bril mede een
inzicht te geven in het ontstaan en de verspreiding van kennis in vroeginoderne medische
kringen. Er zal hierbij aandacht besteed worden aan het proces van medische kennis"^ Universiteit Twente, Center for Studies of Science, Technology and Society. E-mail:
katrienvanagt@yahoo.com. Dit essay is een onderdeel van mijn promotieonderzoek naar V.F. Plempius'
Ophtlniinwgmphia en de emancipatie van de oogheelkunde in de vroegmoderne Nederlanden.
1 W. Bailey, Two treatises concerning the preservation of eie-sight (Oxford 1616; Facsimile, Amsterdam 1975)
61-62.
2 Over de uitvinding en de verspreiding van de bril zie bijvoorbeeld E. Rosen, 'The Invention of Eyeglasses'
(twee delen), Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 11 (1956) 13-46 en 183-218; P. Marly, Les
lunettes (Parijs 1980); F. Rossi, Die Brille (Leipzig 1989); J. Rosenthal, Spectacles and other vision aids: a
history and guide to collecting (San Francisco 1996).
3 'Gezichtsvermindering' was één van de gebruikelijke vroegmoderne termen om te verwijzen naar wat we
vandaag 'refractie-afwijkingen' noemen, met name myopie, hypermetropie en presbyopie.
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verwerving dat tot stand kwam via een interactie tussen diverse groepen die aanspraak
maakten op genezing en op kennisvorming rond het lichaam en het oog. Hiertoe zal
niet enkel naar de gebruikelijke groep van medici, chirurgijns en niet-georganiseerde
groepen gekeken worden, maar moet tevens rekening gehouden worden met enkele
groepen die zich specifiek met het oog bezig hielden zoals oculisten of oogmeesters,
optici en brillenventers. Deze laatsten treden als figuur niet zo op de voorgrond in dit
verhaal, maar zijn belangrijk in de mate dat ze de andere genezers met het gebruik en
het effect van een bril confronteren. De optici zijn belangrijk voor de theorievorming
rond de bril en de werking van het oog, en hebben naar mijn mening - na een bewerking door anatomen die medici 'bekeerde' - in niet geringe mate bijgedragen tot de
aanvaarding van de bril door medici. De bril lag dus op het kruispunt van verschillende
discours: het pragmatische, het medische en het optisch-anatomische.
Welke behandelingen werden geadviseerd bij gezichtsvermindering? (1) De medicus.
Wie in 1550 naar een medicus ging, kreeg steevast te horen dat de leefwijze moest worden aangepast. Zo ook wanneer het een vermindering van het gezichtsvermogen betrof:
'Eerstelic eenen Regel des levens, is hier aen niet min gelegen als in een eenige andere
Siecten','» stelt Christoph Wirtsung. Inderdaad, net zoals bij andere lichaamsaandoeningen het geval was, zocht men ook bij oogproblemen in de allereerste plaats heil in een
aangepaste levensstijl. Hiertoe schreven medici allerlei leefregels voor, gegroepeerd
rond de zes zogenaamde 'niet natuurlijke zaken', met name lucht, spijs en drank, slaap
en waak, beweging en rust, afscheiding en repletie, en emoties.' Opmerkelijk is dat ook
in het geval dat men eensluidend van mening was dat de levensstijl aangepast moest
worden, soms tegengestelde adviezen gegeven werden. Waar sommigen, zoals Wirtsung,
meenden dat veel vis schadelijk was voor de ogen,* waren anderen er juist van overtuigd dat vis goed was. Of waar veelal aangeraden werd om 's morgens het gezicht en de
ogen met koud water te wassen om het zicht te versterken, stelde Fabricius Hildanus
juist dat dit tot een verduistering van het zicht leidde.^
Vroegmoderne medici waren het er in navolging van Galenus vrijwel unaniem over
eens dat de sleutel van een goed zicht in de visuele geesten lag, het zogenaamde spiritus
visivus, of in de toestand van de oogvochten.** Die visuele geesten bezaten immers de
zienskracht en werden verondersteld de 'beeldindrukken' uit de buitenwereld in zich op
te nemen om in de kristallijn het zien tot stand te brengen. De toestand van die visuele
geesten was van kapitaal belang voor een goed gezichtsvermogen. Van zien naar slechtzien, vergt dan slechts een kleine denkstap, en bijgevolg viel men onveranderlijk terug
op de toestand van de visuele geesten om oogproblemen te verklaren. Het kon zowel
om een kwalitatief als een kwantitatief gebrek gaan, want om goed te zien moesten de

4 Ch.Wirtsung, MedecynBoec, vertaald door C.Battum (Dordrecht 1589) 71.
5 Voor een heldere en beknopte uiteenzetting van de vroegmoderne fysiologische denkbeelden zie bijvoorbeeld N. Siraisi, Medieval é- early Renaissance medicine. An introduction to knowledge and practice
(Chicago 1990) 78-114.
6 Ibid., 71.
7 F. Hildanus, Aanmerkingen rakende de genees ende heelkonst, vertaald uit het Latijn door N. van Assendelft
(Rotterdam 1656) 35-36. Hildanus leefde van 1560 tot 1634,
8 Over geesten als boosdoeners bij gezichtsproblemen zie bijvoorbeeld G. Capivaccio, Opera omnia, 5de editie verzorgd door J.H. Beyer (Frankfurt 1603) 585.
27

28

Katrien van Agt

geesten niet alleen puur zijn, maar ook in voldoende aantal aanwezig zijn.' Had men te
vette en dikke geesten, bijvoorbeeld, dan zou men niet in staat zijn helder te zien van
dichtbij, maar slechts in de verte: de afstand was nodig om de geesten te verdunnen.
Had men daarentegen te pure en subtiele geesten die in kleine hoeveelheid aanwezig
waren, dan kon men slechts helder zien van dichtbij maar was men niet in staat in de
verte te zien, omdat de te subtiele geesten oplosten in de lucht wanneer ze te lange
afstand moesten afleggen.'" Aangezien de geesten uit het voedsel en de ingeademde
lucht gegenereerd werden, vormden deze elementen evenzovele factoren waarvan de
toestand van de geesten afhankelijk was. In de therapieën pakte men precies deze elementen aan in de vorm van de leefregels.
Ook de staat van het bloed was van belang voor de vorming van goede geesten, mits
ze uit het bloed ontstaan waren." Dat bloed was op zijn beurt afhankelijk van de algehele complexionele toestand van de patiënt en dus moest ook die gereguleerd worden.'Dit verklaart waarom de traditionele adviezen die gericht waren op het herwinnen van
het natuurlijke evenwicht, de complexio, ook in het geval van oogstoornissen toegepast
werden. Hierbij denken we aan één van de vele evacuatiemethodes zoals aderlaten of
purgeren, of het toedienen van medicamenten. Tenslotte kon men het oog zelf aanpakken door lokaal een oogwater of een compres toe te dienen. Deze localia of topicalia
werden echter steeds als laatste vermeld, en golden enkel en alleen als aanvulling op de
voorgaande methodes.
Kortom, zowat alle therapieën die goed waren voor het hele lichaam werden ook
goed geacht voor het oog, want het oog was direct afhankelijk van het lichaam. Het
ging dus altijd om een balans in het hele lichaam, en niet in het oog zelf. Hieronymus
Mercurialis (1530-1606) stelt letterlijk: 'de ogen kunnen niet genezen worden zonder het
hoofd, en het hoofd niet zonder de genezing van het hele lichaam'.'^
Het is wellicht duidelijk dat het niet evident was een bril een plaats te geven temidden
van dergelijke behandelingsmethoden die heel rationeel verklaarbaar waren binnen het
medische denken en die het lichaam als geheel viseerden. Het zou heel wat redenering
vergen de bril in dit holistische denken te integreren. Werd er dan helemaal niets over
een bril gezegd? Hoe verrassend dit ook klinkt, in de therapeutische traktaten van
zestiende-eeuwse medici krijgt een bril meestal geen plaats. We vinden in de tractaten
van enkele illustere geneesheren uit de zestiende eeuw, zoals Girolamo Capivaccio en
loannes Fernelius, geen enkele verwijzing naar de bril.''* Ook in latere herdrukken van
hun werken zoekt men tevergeefs naar toevoegingen over een bril. Sommige medici
hebben het wel over een bril, zij het dan erg voorzichtig, als één van de vele mogelijkheden en niet altijd om die zonder reserves aan te prijzen. Zo vermeldt Joannes
Heurnius in zijn De morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris liber de kwestie dat
9 Zie bijvoorbeeld I. Fernelius, Vnivcrsa medicina, p o s t h u m e heruitgave met toevoegingen van J.en O.
Heurnius (Utrecht 1656) 85: 'spiritus ut acute & distincte cernat, debet multus esse 8c aethereus'.
10 Voor een weergave van deze logica zie Hieronymus Mercurialis, Tractatns de compositione
medicnmentorum, de morbis oculorum et aurium (Venetië 1590) 1-9.
11 'Temperatus enim sanguis eundem spiritum gignit, intemperatus vero vitiosum rcddit.' Fernelius (n.9),
Universü medicina, io8.
12 De complexie had overigens ook een directe invloed op de staat van de oogvochten.
13 'quod oculi non possint curari sine capite, neque caput, sine curatione totius corporis.' Mercurialis (n.10),
Tractatus, fol.ór".
14 G. Capivaccio (n.8), Opera omnia, 583-587; I. Fernelius (n.9), Universa medicina, 85.
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'oudere mensen beter zien met een bril, terwijl die schadelijk is voor jongeren'."' In het
pathologische deel zelf echter komt hij niet op de bril terug, en hij zwijgt tevens in alle
talen over een bril voor myopie.'* Pieter van Foreest, een andere bekende Nederlandse
medicus, raadt in zijn Observationum medicinaliutn een bril aan voor hen die niet goed
in de verte zien, maar neemt voor het omgekeerde gebrek zijn toevlucht tot adviezen
over de leefwijze van de patiënt in kwestie.'" In de toevoegingen of scholia spreekt hij
wel over zowel concave als convexe brillen en vermeldt dat ze voor veel gebreken aangewend kunnen worden.'**
In de zeventiende eeuw is langzamerhand een kentering te merken in de medische
houding ten opzichte van de bril en kon de bril een plaats krijgen binnen het bestaande
medische discours. Een andere opvatting over de anatomie van het oog en een optische
manier van kijken liggen aan deze verandering ten grondslag. De verderop uitvoeriger
te behandelen Felix Platter kan hierbij als vroege voorloper gelden."^ Hij maakt tabula
rasa met alle bestaande behandelingen voor myopie en ouderdomsslechtziendheid en
beweert dat enkel en alleen een bril een oplossing biedt in beide gevallen.™ Hij wordt
hierin enkele tientallen jaren later gevolgd door vooraanstaande medici zoals Daniel
Sennertus, Vopiscus Fortunatus Plempius en Lazarus Riverius.''

15 J. Heurnius, De morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris (('ber (Leiden 1608) 7,
16 Dat concave brillen voor myopie toch al in de vijftiende eeuw in gebruik waren, wordt overtuigend aangetoond door Vincent llardi in zijn artikel 'Eyeglasses and concave lenses in fifteenth-century Florence and
Milan: new documents', Renaissance Quarterly, 29 (1976) 341-360.
17 P. Forestus, Observationum medicinalium libri quinque. De morbis oculorum, aurium, nasi, labiorum, gingiuarum, dentium, oris ac linguae, postume uitgave (Leiden 1602) 102-110.
18 A. Laurentius, A discourse of the preservation of the sight: of melancholike diseases; of rheumes, and of old
age, vertaald uit het Frans door R. Surphlet (Londen 1599; herdruk Oxford 1938) (Shakespeare Association
Facsimile, 15). De vergelijking met de bril 32-34; pathologisch deel 49-71.
19 F. Platter, Praxeos medicae, posthume derde editie met toevoegingen door Th. Platter (Basel 1656).
20 Ibid., 191.
21 D. Sennertus, Operum tomus II. Quo hahentur medicinae practicae pars.I. II. & tractatus de febribus (Parijs
1641) 322; V.F. Plempius, Ophthalmographia, sive tractatio de oculi fabrica, actione, & usu praeter vulgatas
hactenus philosophorum ac medicorum opiniones (Amsterdam 1632); L. Riverius, Medicina practica in succinctum compendium redacta (Basel 1663) 120-125.
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(2) De oculist.
De oculisten of oogmeesters vormden een belangrijke groep genezers die, zoals de
naam het aangeeft, zich vooral en vrijwel exclusief op de zorg van het oog toelegden.-Het is moeilijk deze groep een welomlijnde plaats te geven in de hiërarchie van vroegmoderne genezers, omdat het niet om een homogene groep gaat. Oculisten hadden
meestal geen academische opleiding genoten, behalve soms een opleiding tot chirurgijn, maar hun kennis opgedaan in de praktijk. Het ging vaak om rondreizende
meesters die van stad tot stad trokken om hun diensten aan te bieden. Officieel bleef
hun rol beperkt tot het uitvoeren van een erg delicate ingreep, de staarsteek, maar velen
gingen hun bevoegdheden te buiten en hielden zich ook met andere oogaandoeningen
bezig.--' Sommigen hadden bovendien de ambitie om echte 'oogartsen' te zijn met een
totaalkennis van het oog.-''
We vinden ook bij oculisten een zeer uitgebreide lijst mogelijkheden ter versterking
van het zicht. Het verschil was echter dat waar geneesheren adviseren met betrekking
tot leefregels en evacuatiemethodes, oculisten een ontegensprekelijke voorkeur vertonen voor lokaal toe te passen middelen. Het ging veelal om een losse opeenvolging van
middeltjes, waarbij niet geëxpliciteerd werd hoe ze werkten. Zo werd opvallend weinig
over de ziende geesten gesproken in hun traktaten. Oculisten hadden blijkbaar minder
problemen met de conceptuele achtergrond van hun middeltjes: het effect was belangrijker dan het principe. Vooral oogwaters, -poeders en -zalven spanden hierbij de
kroon. Dat deze recepten echt als een valide en werkzaam alternatief voor een bril
beschouwd werden, blijkt uit een getuigenis van Bailey waarin hij vertelt over een man
'above the age of 84. yeares, who had at that time perfit sight, and did read small letters
very well without spectacles' dankzij het dagelijks gebruik van ogentroost en andere
middelen.-' Daarnaast vinden we tevens heel wat gebruiken en rituelen, zoals langdurige bewegingen en fricties van het hoofd of het kijken naar groengekleurde objecten.
Ook hier gaat het om gebruiken die min of meer rechtstreeks met het oog te maken
hebben. Zo wordt bijvoorbeeld niet geadviseerd met betrekking tot het baden van het
hele lichaam zoals medici doen, maar enkel van het oog. Heel populair blijkt ook het
dragen van amuletten te zijn, zij het dan in de ruime zin van het woord, en in de meest
kleurrijke variaties: het kon gaan om edelstenen, geurpoeders en zelfs kraaienogen en
vossentongen. Dat vele van de middeltjes sporen droegen van een occulte traditie, zoals
de amuletten met kraaienogen, - iets waar medici met hun voorkeur voor rationele
verklaringen tegen gekant waren - betekende voor een oculist dan ook niet zo'n probleem.
Toch blijken ook veel van de oculistenmiddeltjes uiteindelijk te herleiden tot dezelfde
holistische principes die bij geneesheren zo uitgebreid aan bod kwamen, ook al werden
22 Over oculisten zie ondermeer A. Van Schevensteen, Les oculistes ambulants dans les provinces belges aux
XVIIme et XVIIIme sih'les (Brussel 1924); A. Van Schevensteen, Une familie d'Oculistes ambulants. Les
Schauwermans (Antwerpen 1924); M. van Andel, Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De
chirurgijnsgilden en de praktijk der heelkunde (1400-1800) (tweede druk, 's-Gravenhage 1981); F. Huisman,
Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorgen medisch beroep in Groningen 1500-1730 (Rotterdam 1992).
23 Dit blijkt ondermeer uit klachten die tegen hen ingediend werden; tevens uit het brede spectrum aan oogaandoeningen waarover ze het in hun tractaten hebben.
24 Georg Bartisch stelt expliciet dat hij de ambitie heeft om 'Augenarzt' te zijn en geeft een lijst criteria waaraan een echte oculist of 'oogmedicus' moet voldoen, zie G. Bartisch, Ofthalmodouleia, das ist Augendienst
(Dresden 1583) fol.iov".
25 Ibid., 11. Het gaat hier wellicht om een myoop die op oudere leeftijd zonder bril kan lezen.
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'Wie man sich vor den Prillen und Augenglesern bewaren und
enthalten moge. Item wie man sich von den Prillen und
Augenglesern entwehnen und abstechen sölle': G. Bartisch,
Oftalmodouleia (Dresden 1583) fol.3Ir°. Universiteitsbibliotheek
Leiden (sig. 1407 B 13).

ze niet zo voorgesteld, en werden de adviezen niet binnen het kader van de leefregels
geplaatst. Denken we aan de amuletten met reukpoeders. Dit lijkt een obscure procedure te zijn. Wat blijkt echter? Het verband tussen geur en het lichaam vinden we ook
in de medische adviezen omtrent de ons omringende lucht. De oculist bleek voornamelijk geïnteresseerd te zijn in de empirische werking van zijn middelen, en zat niet zo
verlegen om het verklaren ervan.
Wat het gebruik van een bril betreft, vinden we bij de oculisten een enigszins andere
houding dan bij de medici. Ze bekommerden er zich niet om de werking en het effect
van een bril binnen een strikt omlijnde theorie te plaatsen, en konden bijgevolg makkelijker uitspraken doen over de bril, zowel positief als negatief. Oculisten werden hierin
gesteund door de positieve reacties van de gebruiker. Het gebruik van een bril werd er op een enkele uitzondering na - niet genegeerd, maar kreeg een plaats toebedeeld, zij
het dan soms om het gebruik ervan af te raden. Sommige auteurs gingen hier inderdaad erg ver in en raadden een bril in het geheel af. Een mooi voorbeeld hiervan is te
vinden in het oogheelkundige tractaat Oftalmodouleia, geschreven door Georg Bartisch
(1535-1607) die er stellig van overtuigd was dat men met een bril niets oploste, sterker
nog, hij zou zelfs een negatieve werking hebben op het oog. Vandaar ook dat het hoofdstuk dat gewijd is aan troebelheid en zwakheid van het gezicht ondertiteld wordt met
'hoe men zich voor de brillen en leeshulpmiddelen behoeden kan en er zich van onthouden kan' (zie figuur).-* Niet alleen vinden we daarom een hele reeks alternatieven
voor het gebruik van een bril, hij raadt ook enkele specifieke middeltjes aan om te ontwennen van een bril voor de ongelukkigen die zich reeds hebben laten verleiden zo'n
hulpmiddel te gaan dragen.^'"'
26 Ibid., fol. 3ir°.
27 Ibid., fol. 38r°.
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Niet alle oculisten meenden echter dat een bril schadelijk was voor de ogen. Integendeel, Richard Banister stelt in zijn A treatise of one hundred and thirteen diseases of the
eyes, gepubliceerd in 1622, dat oudere mensen baat hebben bij het dragen van een bril:
'Old men see better with spectacles then young men, for that is helped by the glittering
of the externall christall, that is wanting in the internall'.-* Ook zijn landgenoot Baileys
raadt het gebruik van een bril aan en is van mening dat voor het behouden van het
zicht 'cleare spectacles are also very good'.^' Het 'also* is belangrijk, want de bril wordt
slechts als één van de mogelijke remedies gezien, en zeker niet de enige of de belangrijkste.
Een punt dat heel gevoelig lag voor de oculist was dat de bril een bedreiging kon vormen voor zijn werk. We doelen hier op een commerciële dreiging, aangezien de bril een
alternatief bood voor de oplossingen waarvoor de oogmeester zich liet betalen. Het in
diskrediet brengen van de bril, zoals we bij Bartisch zagen, kon hier een antwoord op
bieden. Die bedreiging kan ook verklaren waarom oculisten wel een bril vermeldden,
maar in tegenstelling tot medici veel langer bleven vasthouden aan alle alternatieve
middelen en niet de stap maakten tot het aanraden van een bril als enige oplossing. De
verschuiving naar een volstrekt positieve waardering van de bril die bij medici in de
loop van de zeventiende eeuw te constateren valt, liet bij oculisten veel langer op zich
wachten en was minder opvallend.
Uit bovenstaande blijkt dat de verschillende discours elkaar grotendeels overlapten.
Toch waren er ook enkele frappante verschillen in benadering: oculisten konden
gemakkelijker uitspraken doen over de bril, omdat ze niet zoals medici een poging
moesten doen om die binnen het gangbare Galenische interpretatiekader een plaats en
betekenis te geven. De bril als concreet, direct op het oog toepasbaar en werkbaar
instrument paste bovendien beter bij de snelle en lokale interventies van oculisten, die
het spectaculaire, miraculeuze effect van snelle 'genezing' voor ogen hadden, dan bij de
holistische, lange-termijn therapieën die het denkkader van medici vormde. De bril
vormde echter een directe commerciële bedreiging voor de oculist.
{3) De ooglijder en zelfhulp - de brillenventer.
Niet iedereen ging bij 'professionele' hulpverleners te rade voor een medisch gebrek.
Zeker waar het een zo frequent voorkomende aandoening als ouderdomsslechtziendheid en myopie betrof, waren veel middeltjes en gebruiken in omloop. Men kon daarop
beroep doen zonder dat de tussenkomst van een hulpverlener vereist was. Er bestonden
diverse soorten van (zelf)hulp. Sommige medische tractaten in de volkstalen vermeldden
expliciet dat ze voor 'huishoudelijk gebruik' bestemd waren, en maakten de leek vertrouwd met het medische discours.'" Bovendien beschikte zowat elk burgerlijk huisgezin
over een receptenboek waarin bereidingen verzameld werden voor de meest voorkomende
aandoeningen.-" Oogwaters om het gezicht te versterken ontbraken daarin zelden. Ook
vanuit het standpunt van de patiënt bestond dus een groot vertrouwen in de vele alter28 Richard Banister, A treatise of one hundred and thirteen diseases of the eyes (Londen 1622; repr. herdruk
Amsterdam en New York 1971) fol. b2v°.
29 W. Bailey (n.i). Two treatises, 62.
30 Zo bijvoorbeeld Wirtsung (n.3), MedecijnBoec. In de ondertitel wordt vermeld dat dit werk bestemd is
^niet alleene voor Medicijns, Chirurgijns, Aptekers, ende Vroede-vrouwen, maer oock voor alle andere gemeyne Luyden.
31 Zie bijvoorbeeld A. Wear, Knowledge & practice in English medicine, 1550-1680 (Cambridge 2000) 49-55.
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natieve middelen die verondersteld werden het zien te verbeteren. Deze middelen
moesten het gebruik van een bril zo lang mogelijk uitstellen en in het beste geval geheel
overbodig maken. Er werd vooral aandacht geschonken aan het behoud van het
gezichtsvermogen. Denken we hierbij ook aan de enorme populariteit van werken zoals
Andreas Laurentius' Discours de la preservation de la vue, dat vertaald werd naar verschillende volkstalen en meerdere edities kende.-'Daarnaast werden ook allerlei gebruiken wellicht via mond-tot-mond-overlevering
verspreid. Zo vermeldt de Engelse oculist Richard Banister een volkse gewoonte om
bier te drinken in de morgen alvorens de handen te wassen. Hij vermeldt ook een ander
volksgebruik dat erin bestaat de ogen te laten likken door een jonge kat om het zicht te
behouden.3-' Dat dit middel ook in de Nederlanden gebruikt werd, blijkt uit een
Nederlandstalig toneelstuk dat in 1672 gepubliceerd werd en waar één van de hoofdpersonen een brillenverkoper is. Om zijn koopwaar aan te prijzen en klanten te lokken,
roept de Brilleman: 'Kooptse nu [myn brillen], want sy konnen in den ouden dagh u
noch te pas komen, omje kints kinderen de oogen mee te verlichten; oock wint het in
yeder huysgesin een jongh katjen uyt, want dat goet beschadight de wangen eerse de
oogen opgelickt hebben.'-^'*
Niet alleen toont dit voorbeeld een volksgebruik om de ogen te sterken, maar het
brengt ons tevens bij een belangrijker punt: als de bril in medische discours verzwegen
wordt of niet zonder ambiguïteit vermeld wordt, hoe komt het dan dat de bril toch in
gebruik was, zoals vele getuigenissen ons leren? De confrontatie tussen brillenventer en
potentiële koper vult een essentiële schakel in ons verhaal en biedt antwoord op ons
probleem. Ook brillenventers beschikten over een eigen discours, en hadden hun argumenten klaar om de ooglijder van hun koopwaar te overtuigen. Maar meer nog dan
32 Het werd eveneens vertaald naar het Latijn. Over de verschillende edities zie de inleiding van V. Larkey in
A. Laurentius, .4 discourse of the preservation of the sight: of melancholike diseases; of rheumes, and of old
age, vertaald uit het Frans door R. Surphlet (Londen 1599, herdruk Oxford 1938) (Shakespeare Association
Facsimile, 15) viii-ix. Laurentius leefde van 1558 tot 1609.
33 Banister zelf betwijfelt echter het nut van deze gebruiken en raadt ze ten stelligste af.
34 Brillen voor alderhande gesichten, II (Utrecht 1672) fol. Aiv°.
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woorden en retoriek, was het ongetwijfeld de dwingende empirische realiteit van de
bril zelf die de kijker tot koper maakte: het onmiddellijke, spectaculaire effect van een
bril was onbetwistbaar en heeft menigeen overgehaald tot de aanschaf van een bril. De
bril bezat dus een eigen overtuigingskracht, woordeloos maar dwingend, met name die
van de empirie.
De populariteit van brillen op markten leidt ons tevens naar een ander probleem: hoe
komt het dat brillen toch een - zij het voorzichtige - plaats kregen binnen het medische
discours van sommige medici en oculisten, ook al staan die zo ver van dat discours af? Het
lijkt erop alsof de realiteit van de verspreiding van de bril, die steeds meer terrein won, de
medicus en oculist ertoe dwong onder ogen te zien dat er een nieuw en alternatief middel
bestond om mensen met gezichtsstoornissen te helpen en hen ertoe aanzette er een
antwoord op te formuleren.
Ondanks het dwingende 'bewijs' der empirie was echter ook de gewone man, de leek,
niet eensgezind positief: het spectaculaire, onverklaarbare zorgde voor de nodige
achterdocht. Denken we aan een fragment uit de autobiografie van Constantijn Huygens waarin hij vertelt over de reactie van de buitenwereld toen hij vanaf zijn zestiende
begon met het dragen van een bril;
...meer nog waren van mening, dat die zwakte van mijn oogen niet uit zich zelfwas ontstaan, maar
juist door dat hulpmiddel, omdat het ontijdig en te vroeg werd aangewend, veroorzaakt werd, anderen dachten er weer anders over. Smalen op hetgeen zij niet kennen, is nu eenmaal voor de menschen hun lust en hun leven."
Huygens wijt de weigerachtigheid aan een gebrek aan kennis over de werking van de
bril en het oog. Zelfs op lekenniveau was het gebruik van de bril dus met de nodige argwaan omgeven, vanwege de onzekerheid over diens werking en de invloed ervan op het
oog. Voor zowel medici, ocuhsten als de ooglijder gold dus dat de bril slechts één van
de mogelijke remedies tegen gezichtsvermindering was, en zeker niet de oplossing die
zonder meer de voorkeur genoot.
Hoe kon de bril uiteindelijk een plaats krijgen binnen het bestaande medische discours?
De optici-anatomici.
De verschuiving naar een positieve waardering van de bril bij medici kan verklaard
worden door de inbreng van de optica in de anatomische traktaten. Onder invloed van
de optische theorieën vond een ontwikkeling plaats naar een andere visie op de werking van het oog die ook in medische kringen ingang vond en die tevens de nodige
repercussies had op de visie op de bril.'* Optici beschouwden het oog immers niet in
relatie tot het lichaam zoals medici deden, maar in relatie tot de buitenwereld. Hun interesse lag in de weg die de beelden aflegden van het object tot in het oog en de wijze
waarop de beeldvorming daarin plaatsvond. Het concept van 'breking' of refractio
speelde een sleutelrol om de totstandkoming van de beelden in het oog te verklaren.
35 Constantijn Huygens, De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven, uit het Latijn vertaald
door A. Kan (Rotterdam 1971) 99.
36 Voor een analyse van de ontwikkelingen in de optica tot en met Kepler zie D. Lindberg, Theories of vision
from al-Kindi to Kepler (Chicago 1976); voor een uiteenzetting over de perspectivistische traditie in de
pre-Kepleriaanse optica zie de inleiding van A. Smith in Witelonis perspectivae liber quintus. Book V of
Witelo's Perspectiva, vertaald en ingeleid door A. Smith (Wroclaw 1983) (Studia Copernicana, 23) 18-72.
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Dit lijkt misschien evident, maar was dat allesbehalve binnen het Galenische denken.
Niet alleen werden de door het lichaam geproduceerde visuele geesten verantwoordelijk gehouden voor het zien binnen het oog, ze werden volgens de zogenaamde emissieleer ook verondersteld een directe invloed uit te oefenen op de buitenwereld: stralen
geladen met visuele kracht verlieten het oog om contact te maken met het object van
zien en gaven die 'zienskracht' tijdelijk door aan het tussenliggende medium. Door
aldus de lucht om te vormen tot deel van zichzelf, wist het lichaam zich als het ware
ook de buitenwereld toe te eigenen. Binnen de medische wereld gingen stemmen op
om, in navolging van de optici, de emissieleer te vervangen door het Aristoteliaanse
alternatief, namelijk de zogenaamde intromissieleer. Hierbij veronderstelde men niet
langer dat de ziensact actief vanuit het oog in gang gezet werd, maar dat het object van
het zien zelf de act initieerde door informatie naar het oog te zenden in de vorm van
lichtstralen. Die overstap gold in eerste instantie de nieuwe generatie filosofisch georiënteerde anatomen op het eind van de zestiende eeuw, en sijpelde pas later door in
de traktaten van andere medici.-'' Deze anatomen vormden daardoor een belangrijke
schakel in de circulatie van kennis tussen optici en medici. Hun zoektocht naar kennis
over de functies van de delen van het oog resulteerde in nadenken over de 'modus visionis' of de wijze van het zien.-'*
Andreas Vesalius maakte reeds de opmerking dat het kristallijnvocht, eenmaal geïsoleerd van de rest van het oog, alles vergroot waarop men het legt, 'net zoals brilglazen',-''*
maar durfde zich niet uit te spreken over hoe het zien precies tot stand kwam.'t" Enkele
generaties later stelden anatomen zich niet langer tevreden met het vaststellen van een
gelijkenis in werking, maar wilden precies achterhalen wat de functie is. Om iets meer
te weten te komen over de werking van het kristallijnvocht gaat men daarom een kijkje
nemen bij de optici, die zich al langer bezig hielden met dat soort vragen en de eigenschappen van glaslenzen hadden bestudeerd. Zo stelde Hieronymus Acquapendente
zich tot doel elk deel van het oog rechtstreeks met het zien zelf in verband te brengen.
Dit was een vernieuwend idee binnen het medische denken over het oog dat eeuwenlang gedomineerd werd door de functies die Galenus aan de onderdelen van het oog
toegeschreven had. Hij beschouwde het kristallijnvocht als het eigenlijke instrument
van het zien, en stelde dat om zijnentwille alle andere oogdelen geschapen waren, zonder hun een directe functie in het proces van het zien zelf te geven.
Dat het voor medici niet altijd gemakkelijk was de optische begrippen te begrijpen en
in overeenstemming te brengen met de vertrouwde theorie van het zien, blijkt duidelijk
uit onderstaande voorbeelden.

37 Over de ontwikkelingen in de anatomie gedurende de Renaissance zie ondermeer R. French, Dissection
and vivisection in the European Renaissance (1999); A. Cunningham, The anatomical Renaissance. The
resurrection of the anatomical projects of the ancients (Brookfield 1997); A. Cunningham, 'Fabricius and the
'Aristotle project' in anatomical teaching and research at Padua', in: A. Wear e.a. ed.. The medical renaissance of the sixteenth century (Cambridge 1985) 195-222.
38 Over het belang van functies zie de opdracht aan Jacobus Foscarenus en het 'proemium' op deel III in H.
Acquapendente, De visione sive de oculo visus organo (Venetië 1600).
39 'quorundam utrinque extuberantium specillorum ritu'. Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica
(Basel 1543) 646.
40 Het zijn eerder medisch-filosofische discussiepunten, stelt hij. Hij schrijft over zijn intentie er ooit exclusief een tractaat aan te wijden. Ibid., 649.
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Stralenpyramides met basis in het object en punt in het oog.

Hercules Saxonia, die leefde van 1551 tot 1607, ontleent aan de optici de stelling dat de
beeldindrukken of species die vanuit het object tot aan het oog reiken, een stralenpyramide vormen met de basis in het voorwerp en de spits in het oog (fig. 6). Hier leidt hij
de wel zeer eigenaardige conclusie uit af dat hoe verder het voorwerp, hoe scherper de
spits van de pyramide en dus hoe sterker het voorwerp zijn beeld op het oog drukt. Hij
trekt hier het medische besluit uit dat enkel sterke oogvliezen en dikke oogvochten in
staat zijn die sterke beweging op te vangen, wat niet het geval is bij bijzienden. Of,
omgekeerd, hoe dichter, hoe breder de spits, hoe zwakker de beeldindrukken, zodat ze
niet in staat zijn door de dikke vliezen en oogvochten heen te dringen die verzienden
verziend maken. Waar het begrip stralenpyramide in de optica enkel een geometrische
beschrijving was, verwijst het begrip bij Saxonia naar de fysische werkelijkheid van het
proces van het zien zelf.
Op een theatrale manier suggereert Andreas Laurentius (1558-1609) hoe de beelden
uit de buitenwereld zich met geweld aan het oog opdringen en er in een hevige strijd
'gebroken' moeten worden, opdat het interne licht met de visuele kracht hen kan overmeesteren.''' Het aan de optica ontleende begrip 'breking' wordt hier dus geïnterpreteerd als het 'breken' of het verminderen van lichtkracht. Dit is een opmerkelijke
interpretatie: we zien hoe hij het optische begrip moet manipuleren om het te verzoenen met de medische ideeën over de visuele geesten en hoe het elke mathematische
inhoud verliest.
Ook Hieronymus Acquapendente (1537-1619) steunt op het concept van breking in
zijn traktaat over de ooganatomie.*- Voor hem is het breken echter een kwestie van het
versterken van het licht, een totaal tegengestelde interpretatie dus van hetzelfde begrip.
De binnenkomende lichtstralen die de beelden met zich meedragen, komen door breking samen en worden daardoor sterker en helderder.*^ Dit is nodig omdat 'het licht
immers een maximale kracht moet bezitten in het kristallijn, om zelf voor een inwerking te zorgen opdat het zien zou gerealiseerd worden.'"''' Hij maakt medici vertrouwd
met de idee dat breking iets te maken heeft met de voortplanting van het licht door
verschillende diafane (doorschijnende) media. Bij overgang van de ijle lucht naar de
compactere doorzichtigheid van het oog ondergaat het licht een verandering en kan
niet ongestoord gelijkmatig zijn weg vervolgen. Hij gaat ervan uit dat indien er geen

41 A. Laurentius, Anatomia humani corporis & singularum eius partium multis controversiis & observationibus
novis illustrata (Parijs 1600) 563-564.
42 H. Acquapendente (n.38). De visione, deel III, caput I: 'De totius oculi utilitatibus'.
43 'Igitur una ratio roborandi lucem, eamque clariorem reddendi; refractio est.' Ibid., 58-59.
44 '...cum oporteat lucem maximum robur in Crystallino adeptam esse ut ipsum afficiat, quo visio pertlciatur*. Ibid., 81.
36

'Hoe men zich voor brillen behoeden kan'

/

i

1
\

1

37

Links: Principe van lichtbreking
bij overgang naar van de ijle lucht
naar het compactere water,
De schuin invallende lichtstraal
AC kan zijn weg niet ongestoord
verderzetten, zoekt 'versterking'
bij de loodrechte en wordt
daardoor gebroken in de richting
van F. Acquapendente,
De visione (Frankfurt 1610).
Universiteitsbibliotheek Leiden
(sig. 642 A 9).
Rechts: Principe van de
brandbol. Acquapendente,
De visione (Frankfurt 1610).
Universiteitsbibliotheek Leiden
(sig. 642 A 9).

breking zou plaatsvinden, het licht afgezwakt en verdonkerd zou worden bij het
binnentreden van het oog, omwille van diens compacte aard.'''
Hoe dan kan breking het licht helderder en sterker maken? Acquapendentes redenering is dat wanneer verschillende stralen samenkomen, hun kracht sterker is dan die
van enkelvoudige stralen: een gebundelde kracht is immers sterker dan een verstrooide.
Acquapendente denkt hier in termen van brandbollen: 'Want zoals het zich voordoet dat
licht zodanig versterkt wordt, door zonnestralen die door breking samenvallen, dat
vuur ontvlamt, zo zal het licht bij het bijeenvoegen in het kristallijnvocht versterkt worden.'''* Het principe van een brandbol is dat lichtstralen die in één punt gebundeld
worden door een bolle lens een achterliggend object in vuur ontsteken (fig. 8).*''' Hij
ontleent dat idee aan John Pechams Perspectiva communis, het toentertijd meest verspreide optische werk, waarin de kracht van het licht centraal staat. Om te verduidelijken hoe het oog werkt zal Acquapendente tenslotte het voorbeeld van de bril
aanwenden. De bril presteert 'wat de natuur zelf niet kan realiseren, door de verminderde kracht van de ogen bij ouderen zo te herstellen. Dankzij de brillenglazen worden
twee brekingen toegevoegd en zien diezelfden daardoor even goed als toen ze jong
waren.'''"
Zolang men in termen van kracht blijft redeneren voor de beeldvorming in het oog,
betekent de bril evenzeer een oplossing als een gevaar 'aangezien brillenglazen wanneer
ze bij jongeren worden aangebracht, in het algemeen genomen eerder hinderlijk zijn en
het zicht onduidelijk maken.''" Teveel kracht kan immers schade berokkenen, vooral
45 'Ubi igitur lux, ex raro diaphano in densum permeat ; fit refractio eius naturae. Quia lux quamvis interea
hebetetur, & pro maiori parte adumbretur : attamen quae remanet ac superstes fit, unitur, angustatur,
clariorque & fortior efficitur, quasi esset, prius dispersa & vaga, tune autem tota unita 8i in unum coUecta
apareat.' Ibid., 69,
46 'Ut quemadmodum a radiis solaribus per refractionem concurrentibus lucem ita roborari accidit, ut ignis
accendatur; sic ad consummationem lux in Crystallino roboretur.' Ibid., 81.
47 Ibid., 80.
48 '...vim oculorum in senibus diminutam ita restaurando, ut specillorum ocularium bcneficio binis adiectis
refractionibus ipsi perinde videant, atque dum erant iuvenes.' Ibid., 83.
49 'Nam a prima aetate usque ad senectutem, natura est potior quam ars, cum specilla ocularia iuvenibus
imposita potius impedimento communiter sint, & visionem obscurent.' Ibid., 83.
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dan bij jongeren, die zelf over voldoende gezichtsvermogen beschikken. Deze optiek letterlijk en figuurlijk - biedt inzicht in de kritische houding van medici ten aanzien
van brillen.
Felix Platter wijzigt het concept van breking. In een in 1583 gepubliceerd werk over anatomie beschrijft hij het oog als een donkere kamer en zet hij de 'opticalisering' van het
oog verder door. Dat doet hij door het principaat van het kristallijnvocht in twijfel te
trekken en er een puur optische functie voor in de plaats te stellen: 'Het brengt de
beeldindrukken die het oog binnenvallen zoals stralen samen, en het verdeelt ze over de
wijdte van de hele netvormige zenuw, en beeldt er de zaken groter af dan deze, opdat ze
gemakkelijker waargenomen zouden worden, geheel op de wijze van een bril.'^" Hier
vinden we opnieuw een andere interpretatie van het begrip breking: de divergentie van de
stralen zorgt ervoor dat het beeld vergroot wordt afgebeeld. Platter brengt deze functie
expliciet in verband met de bril en weet de bril zo een plaats te geven in zijn medisch
discours. Hij past zijn concept toe in de praktijk en stelt een bril als enige oplossing bij
bijziendheid en verziendheid." Voor hem is de afstand tussen het kristallijnvocht en het
netvlies verantwoordelijk voor deze gezichtsproblemen. Hij schrijft de verziendheid die
optreedt bij ouderen toe aan een verschuiving van het kristallijnvocht naar de pupil
toe, een verglijden dat veroorzaakt wordt na een levenslang herhaaldelijk vooroverbuigen van het hoofd bij diverse activiteiten zoals lezen.'- Hij heeft het echter niet over
convexe of concave brillen, maar over brillen die 'vergroten' of 'verkleinen', al naargelang de dikte van het glas." Dat Platter nog met één been in de oude traditie staat
blijkt ook uit zijn bewering dat bijziende jongeren slecht zien in de verte omdat de
beelden van verre objecten het kristallijnvocht dat zich bij hen teveel naar achteren
bevindt 'niet voldoende kunnen verlichten'.^"^ Plempius zal later schrijven: 'Platter steekt
zijn nieuwe koopwaar in een oud kleed'.''
Steunend op Platters anatomische inzichten, voltrekt de opticus Johannes Kepler in
1604 de opticalisering van het oog.'* Ook hij heeft het over de breking van lichtstralen,
alleen redeneert hij niet langer in termen van de 'integrale beeldindruk', maar gaat
ervan uit dat elk punt van het object een oneindigheid aan stralen uitzendt. De functie
van de brekingen in het oog bestaat erin die bundel stralen opnieuw samen te brengen
50 'species oculo illabentes veluti radios colligit, 8( in ambitum totius retiformis nervi diffundens, res maiores illi, ut commodius eas perciperet, perspicilli penitus modo, repraesentat.' F. Platter, De corporis humani
structura et usu (Basel 1603) 187.
51 F. Platter (n.19), Praxeos medicae, 191.
52 'Quod senescentibus plerisque, aliis citius, aliis tardius evenit: non ob spirituum, uti putarunt defectum,
cum sic potius visionis imbecillitas, quam perspicillum minime emendaret, nee novos spiritius suggererert, uti & reliquorum sensuum, sequeretur: sed quod a capitis ilia inclinatione, qua tot aetatis tempore,
in legendo, 8( rebus quibuscumque tandem oculis propositis, manibusque tractandis, oculos demittere
necesse sit, crystalinus h u m o r aetatis decursu, una cum vitreo ad anteriora sensim feratur, t a n d e m q u e
illic subsistens, hunc defectum visioni afferat.' Ibid., 191.
53 Bijzienden worden geholpen met 'perspicillo lucidissimo ex cristallino vitro crassiore parato, quod res
minores quam sunt oculo repraesentat', ouderen of verzienden met 'perspicillo vitreo tenuiore, res majores
quam sunt, oculo repraesentante.' Ibid., 221.
54 '...illuminare sufficienter minime possunt. Ibid., 191.
55 'Texit Platerus novam suam mercem veteri parapetasmate.' V.F. Plempius, Ophthalmographia sive tractatio
de oculo (tweede druk, Leuven 1648) 156.
56 J. Kepler, Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur (Frankfurt 1604). Voor een
hedendaagse vertaling zie ). Kepler, Opties. Paralipomena 10 Witelo é- optical part of astronomy, vertaald
door W. Donahue (Santa Fe 2000). Voor een heldere analyse van Keplers theorie zie D. Lindberg (n.34),
Theories of vision, 178-208.
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of te convergeren tot één punt, zodat een helder beeld geprojecteerd wordt op de achterwand van het oog, het netvlies genaamd. De lichtbreking moet instaan voor de scherpte
van het beeld, zodat elk punt van een object correspondeert met precies één enkel punt
op het netvlies. Is dit niet het geval dan krijgt men een wazig beeld.
Deze Kepleriaanse optica wordt enkele tientallen jaren later, in 1632, met veel omhaal
gepredikt door Plempius, met de expliciete wens ze voor de medische wereld te openbaren.'" Hij zet in simpele bewoordingen het principe van breking van lichtstralen in
een donkere kamer uiteen en toont aan hoe het plaatsen van een glaslens in de opening
van de kamer de beeldscherpte van de projectie beïnvloedt. Vervolgens trekt hij de
parallel tussen deze verbeterde donkere kamer en het oog, waarbij het kristallijnvocht
als lens functioneert, focust en zich kan aanpassen al naargelang de afstand tot de waar
te nemen objecten.'* De beeldvorming vindt aldus plaats zonder enige tussenkomst van
de visuele geesten. Om deze stelling geloofwaardig te maken voor zijn medische lezerspubliek, nodigt hij hen uit dit voor zichzelf na te gaan aan de hand van een anatomisch
experiment: snijdt men de achterste vliezen van een levenloos oog weg tot enkel nog
het netvlies overblijft, dan ziet men het netvliesbeeld doorschemeren. Plempius leidt
hieruit af dat de oorzaak van problemen met de beeldvorming zoals verziendheid of
bijziendheid, gezocht moet worden in de bouw van het oog, met name een te kleine of
te grote afstand tussen kristallijn en netvlies, waardoor de stralen niet precies op het
netvlies samenkomen. De bril als externe lens moet helpen om de juiste brekingsafstand te creëren. Plempius ziet de bril dus niet als genezing, maar wel als een geschikte
remedie om het gezichtsprobleem te verhelpen.
Met de nieuwe inzichten in de werking van het oog was het grootste conceptuele probleem overwonnen om de bril een plaats te geven binnen het medische discours. Het
zien is een autonoom proces geworden, het oog een autonoom instrument.

57 V.F. Plempius (n.21), Ophthalmographia.
58 V.F. Plempius (n.55), Ophthalmographia. Over de 'modus visionis' 71-88, over de oorzaken van gezichtsvermindering en het gebruik van brillen 154-159, over myopie 234-235.
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Conclusie
Om te begrijpen hoe geneeskundige of andere kennis tot stand komt bestaan verschillende modellen. Zo kennen we het top-down model, volgens welke kennis wordt
gemaakt als abstracte, geleerde kennis die vervolgens wordt toegepast in de praktijk.
Daartegenover staat het b o t t o m - u p model, dat wil dat eerst door gissen en missen
praktische inzichten ontstaan, die vervolgens worden gesystematiseerd tot geleerde en
abstracte theorieën. In werkelijkheid verloopt de circulatie van kennis veel ingewikkelder dan zo'n eenvoudig model suggereert. Voor de moeizame integratie van de bril in
vroegmoderne medische traktaten biedt noch het top-down model, noch het bottomup model een afdoende verklaring. Op het eerste gezicht lijkt de invoering vooral 'van
onderaf' beïnvloed te zijn geweest, omdat de bril een onbetwistbaar gunstig resultaat
had voor de ooglijder zelf. Aan de andere kant echter blijkt dat de bril pas geïntegreerd
werd binnen het officiële medische discours toen er ook 'van bovenaf' een optischanatomische verklaring voor kwam die verzoend kon worden met de medische
denkbeelden over het oog en diens functioneren binnen het lichaam als geheel. De ontwikkelingen in de optica waren dus van belang voor een theoretische onderbouwing van
de oogheelkunde. De nieuwe theorie stelde de geneesheren in staat een overtuigende - en
geruststellende - verklaring te geven voor een behandeling die reeds lange tijd op empirische gronden in de praktijk gebruikt werd: de bril. Dit leidde mede het failliet van vele
traditionele methodes die hun oorsprong vonden in de humorenleer of andere verklaringsmethoden. Kennis kon niet zomaar circuleren, maar diende aangepast te worden aan
de bestaande discours, een proces van toe-eigening dat niet zelden tot nieuwe interpretaties en visies geleid heeft. Het samenspel tussen al deze diverse betrokkenen met hun eigen
medische, pragmatische of optisch-anatomische discours, maakt de vroegmoderne oogheelkunde zo interessant en de kennishuishouding ervan zo complex.

SUMMARY
Aversion to spectacles and the diffusion of optical knowledge among early modern medical
practitioners.
In this essay it is shown that eyeglasses were not highly recommended in medical
treatises of the Early Modern times. They were often not mentioned amongst the therapeutical advices for eye disorders, or, if they were, not without a certain reluctance. It is
shown how this can be understood in view of commonly held opinions about the
diseased body, and the way vision takes place. Eyeglasses did not fit within the holistic
remedies in use. Oculists were ambiguous too, but on different grounds: whereas the
conceptual background seemed not such an issue, they considered eyeglasses as a threat
towards their profession. The patient himself seemed to be seduced by the effect of
eyeglasses, though some doubts about its working would also push him to try other
popular remedies. The attitude of physicians gradually changed during the seventeenth
century. It is argued that this can be linked to the evolution in ocular anatomy, strongly
influenced by optical insights, whereby the eye is no longer considered in relation to
the body, but to the world outside. Eyeglasses are thus on the edge of different discourses. It is the dynamic interaction between all of them that makes Early Modern
ophthalmology so interesting and complex.
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