
BOEKBESPREKING 

HAHN A.. DUMAITRE P., SAMION-CONTET J. Histoirc de la Medecine et 
du Livrc medical. - Ed. Olivier Perrin, Paris 1962, 430 biz.. 90 F. 

Het eerste deel van de titel mocht gerust achterwege gebleven zijn. Er zit weinig 
medische geschiedenis in het boek, en wat erin zit, bevat geen enkele origincle 
gedachte. maar veel onjuistheden. bv. dat A. Pare de eerste was om bloedende 
vaton te onderbinden, dat \ csalius te Montpellier heeft ge.sludecrd, dat Jacobus 
Sylvius de man van de fissure Sylvii zou zijn, en tal van andcre. Maar dat alles 
treedt op dc achtergrond tegenover de overweldigende rijkdom van bibliografische 
gegevens en een ovcrvloedige verluchting. Geen wonder : de schrijvers waarvan 
de eer.-itc hoofdbibliotek.iris en de andere bibliotekaris zijn aan de biblioteek van 
de Parijsc geneeskundige fakulteit, hadden voor hun werk de be.schikking over de 
80.000 boeken die deze biblioteek bezit. En zij hebben aan de hand van die geva
rieerde rijkdom een werk samengestcld dat een beeld geeft van de historische 
schatten die aan hun hocde toevertrouwd zijn. Zo dat becld goed gestoffeerd is, dan 
geeft het toch de indruk niet overladen te zijn en te bezwijken onder een detail-
massa. Dc keus van de bchandelde bocken is derwijze gedaan dat men, in en door 
het medi.>;ch bock, een ovcrzicht krijgt van de verschillcnde tijdvakken uit dc 
medische geschiedenis. Het spreekt vanzclf dat alleen de morkwaardigste stukken 
van de Parij.se fakulteit.sbiblioteek een wat uitvoerige bespreking krijgen, maar 
voor clke periode komen de meest karaktcristieke boeken aan bod, wat toch mee-
brcngt dat niets ontbrcekt om het tijdsbccld korrekt weer te geven. 

De studie van het medisch boek werd zowel uit het beporkt bibliofiel standpunt 
gemaakt, als uit het standpunt van zijn historisch belang voor de medische ideeen 
die het v.eergeeft of vertegenwoordigt. Zo wordt om. tamelijk uitvoerig, rondom 
de centrale figuur van Vcsalius, de vinnige boekenstrijd geschetst van de uitgevers 
die, zonder schroom, clkaar kopiijren en om ter meest kompendien en epitome's van 
dc Fabrica uitgeven, in Engeland, Frankrijk. Spanje en de Nederlanden. W e ge-
loven dat de bladzijden over de geschiedenis van de Fabrica en haar epigonen het 
hoogtepunt van dit merkwaardig bcek is. Een ander hoogtepunt ligt in de 19e eeuw, 
die in het medisch boekwezcn pronkt met het .schoonste en het beste waarmede dc 
uitgevers uitpakken over deze periode, die voor dc medicijnen een keerpunt is 
geweest, n.m. de overgang van hot natuurfilosofische naar het natuurwetcnschap-
pclijke. 

Voor Franse auteurs. die gcwoonlijk nogal chauvinistisch alles bcnaderen wat 
hun onder handen komt, moet het erkend dat de drie schrijvers van onderhavig 
werk, zich zeer objektief tonen. Zij zijn trots, en tcrecht. over de boeken die zij als 
kinderen kocstcren, maar zij hebben evenveel attenties voor de boeken die vanuit 
vreemde uitgeverijcn in de loop der tijden (vanaf 1395 werd deze biblioteek aan-
gelegd ; zij bezat toen 13 stuks) in de Franse hoofdstad en haar fakultaire biblio
teek zijn beland. De Nederlandse boeken zijn er opvallend talrijk en worden met 
cvcnveel bewondering bcsprokcn als de eigen Franse. Een goed punt voor het 
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werk, dat ver van de katalogusmentaliteit blijft, is dat bij elk bcsprokcn bibliogra-
fisch klcinood, 2ijn katalogusnummer uit de fakulteit.sbiblioteek vermeld staat : 
het is zoveel als een uitncxliging het onmiddellijk ter plaatse te gaan inkijken, of 
het ter lezing door een interbibliotekaire ruildienst aan te vragen. Of dat mo^elijk 
is, is ons niet uit de lektuur gebleken. Waarschijnlijk niet. 

W a t over de illustratie en de druk gezegd ? Onberispelijke platen, waaronder 
vele in kleurendruk ; verder bredc goedgevulde bladzijden met prachtige letter en 
op uitstekend papier. Op het eind zijn tal aan het boek aangcpaste literatuurlijsten 
opgegeven, 40 bladzijden lang, met een zeer praktische indeling die onmiddellijk 
orientatie geeft, en, zeldzaam voor een Fransman, zeer nauwkeurig en volledig is, 
men kan zo naar het gewenste eksemplaar gaan, en het openslaan bij de gewenste 
bladzijde. 

Met dit werk van A. Hahn en zijn mcdewerkcrs is men een ongewoon studie-
en leesbock over de fundamentcclstc bronnen van de medische geschiedenis rijk 
geworden. Het behelst een grote schat gegevens, en strekt de Franse schrijvers en 
hun uitgevers tot eer. B . 

OPSOMER J. E. Willem Quackelbeen, humanist, gcnccshccr en botanicus. Hand. 
Gesch. Oudh. Kring Kortrijk, 1961-62, XXXH, 56 biz. 

In de laatste jaren is er heel wat te doen geweest over W . Quackelbeen (en 
Ogier Giselin de Busbecq). Velen meenden dat het probleem uitgeput was, al moest 
het opvallen dat over dc jeugdjaren en het lettcrkundig werk van de Kortrijkse 
humanist en geleerde niets, of zeer weinig, bekend was. Schrijver was er door 
getroffcn. dat niemand het spoor van Quackelbeen te Wenen gezocht had, hoewel 
er ergens geschrevcn staat dat hij aldaar hoogleraar zou geweest zijn. Inlichtingen 
werden gevraagd bij het Staafsarchief en de universiteit. Dit onderioek had een 
buitengewoon gunstig gcvolg, dank zij Erna Lcsky, hoogleraar in de medische 
geschiedenis in de Oostenrijkse hoofdstad. Tal van andere dokumenten werden 
ook te Brussel en te Constantinopel opgediept. Het gevolg is dat aan het curriculum 
vitae van Quackelbeen heel wat addenda en corrigenda moeten toegevoegd worden. 
Quackelbeen stamde uit een aanzicnlijke en welgestelde familie van Kortrijkse 
binnenpoorters, hij werd in 1526 of 1527 geboren. Hij overleed te Constantinopel 
zelf, en niet op een van dc Prinseneilanden, zoals door ondergctekcnde vroeger 
werd beweerd. Gcneesheer van de ambassadeur Busbecq, stcldc Quackelbeen zich 
te pand bij een pestepidemic. nam zich niet in acht en stierf zclf aan de ziekte op 
vierendertigjarige leeftijd. 

Het werd ook bekend dat Quackelbeen te Leuven ingeschreven stond als medisch 
student id . 28 februnri 1543, en dat hij er verbleef in het koUegc van het Kasteel. 
Hij was te Leuven een schitterend student. Te Wenen verbleef hij van 1548 tot 
1555; hij onderwees er dc wijsbegcerte, niet de medicijnen. maar hij studccrde 
onderwijl in deze laatste, hij promoveerde in 1555 d.i. tussen de eerste en dc tweede 
reis van Busbecq naar de Turkse hoofdstad, en gaf een schitterende promotie-
maaltijd op 29 oktober van dit jaar. Samen met Quackelbeen verbleven te Wenen 
en doceerden er aan de univer.siteit nog een aantal andere Nederlanders, meestal 
ex-Lovanienses. Het was na Quackelbeens promotie dat Busbecq, op weg naar zijn 
ambassade, de Kortrijkse arts meenam. 
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Dat zijn zowat dc nicuwigheden die over het leven van Quackelbeen bekend zijn 
geworden. Men is aan Prof. J. E. Opsomer dank verschuldigd, dat hij het resultaat 
van zijn onderzoek op zulk een verhelderende manier en met veel kritische zin 
nccrgeschreven heeft. De persoon van Quackelbeen komt daardoor in een nog scho-
ncr daglicht te staan. E, 

SOUBIRAN Andre & de KEARNY Jean. Le Journal de la MWccine. Du Sor-
cier-guerisseur aux Hommes en blanc. Editions Kent, Paris, 1960, 206 biz. 

Wanneer een suksesrijk roman.schrijver. verbijsterd door de aantrekkelijkheid van 
een titel waarmede hij zijn boeken, ten dele tot best-sellers heeft gemaakt, zich 
inbeeldon gaat dat hij, door die titel boven een parawetenschappelijke uitgavc te 
plnatsen. deze laat.ste een even goede reputatie van dcugdelijkheid en intrin.sieke 
waarde kan verzekeren onder de medisch-historische werken, vergist die roman-
schrijvcr zich. Het sUigvermogen van Soubiran, die met zijn Hommes en blanc, 
de bekende roman in drie delen, zeker een niet onbelangrijke bladzijde geschrevcn 
heeft in de Franse literatuur van na de tweede wereldoorlog, vindt men in deze 
Journal de la Medecine tcrug. Hij slaat spijkers met koppen, met belletristisch knal-
effokt. aeen medisch historicus zal dat ontkennen. De goedgemeente zal er wel 
onder dc indruk van komen, de niet spccifick geschooldc arts zal er zelfs inlopen 
en voor deze Journal juist voldoende belangstelling opbrcngen om er een paar uren 
in te bladeren, zijn ogen de kost te geven aan een ongemeen rijke verluchting (het 
boek is voor bijna dc helft uit platen, waaronder veel twcekleurige, samengestcld). 
Maar dc man van het vak zal zich niet laten vangen aan dit voor een zekere grocp 
beoefenarcn van de historia medica in Frankrijk typische boek. Dit is nog maar 
het eerste deel ; andere zullen volgen. Zeventien hoofdstukken behandelen een stof 
die loopt van het oude BabyloniiJ tot de kinderjaren van de kardiologic, d.w.z. 
ongeveer hetgeen de ontdekking van de bloedsomloop in 1628 door W . Harvey 
onmiddellijk voorafgaat of volgt. De historische uiteenzetting getuigt in aUes van 
con meesterlijke algemeenheid. bijna oppervlakkigheid, waarin het aan geen onjuist
heden in het detail te kort schiet. Het verhaal wordt onderbroken door ingeschoven 
tussenvoegsels met ondertitels, zoals alleen Soubiran die vinden kan ; de pagina's 
zijn bezel met zulkdanige grote. middelgrote en kleine illustraties. opgediend met 
sprekcnde lettrines, gckoupeerd in de lengte en in de breedte met allerlei spreuken, 
gezet uit uitgelezcn lettertypes van het mooiste patroon, met echte of gefingecrde 
beclden, dat men de indruk niet kan wegwerken een meesterwerkje van typografisch 
vakmanschap onder de hand te hebben. Zeventien hoofdstukken lopen over Meso-
potamie, Egypte, Griekenland met Hippokrates, .St. Lukas, de Islamitische genees
kunde en haar Profeet, de Renaissance, de chirurgen, de grote pestziekten tot de 
zcvcnticnde eeuw. W a t er om de hock komt kijken aan gezochtc, en meestal gc-
slaagde, illustraties is vcrbazend. W a a r Soubiran ze vandaan gehaald heeft, heeft 
hij op het eind van zijn eerste volume geschrevcn. Hij weet in elk geval de ikono-
grafi.sche schatten en dooislaggevende stukken zitten, en wist een aantal tekenaars 
te inspireren om de dokumentaire waarde nog met felle aksenten, kleuren en reliefs 
te onderstrepen. Onder dat oogpunt is het boek zeker geslaagd, en is het een goede 
weergavc van wat de Fran.se medici historic! in de laatste tien jaar bijzonder ter 
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harte gaat : een frappant tafereel ontwerpen van de medische geschiedenis, die 
meer de ogen dan de geest voldoet. 

Niemand zal nalaten de verscheidenheid en veelzijdigheid van deze Journal de 
la Medecine te prijzen, maar we spreken het als onze overtuiging uit dat ook nie
mand het op zich zou durven nemen de echte wetenschappelijkheid van zo 'n werk 
door dik en dun te verdedigen. Het is zeker niet meer dan vulgarizatiewerk met 
de grote, en goede, trom. Zo iets moet inslaan, bekoren en bewondering afdwingen 
voor de somme energie en vernuft die aan de prezentatie is besteed. Het boek heeft 
ontzettend grote voordelen en iemand met het fantastisch talent van Soubiran is 
alleen in staat een ronde tafelgesprek weer te geven, zoals op biz. 28-29 te lezen 
staat, waar dc natuurfilozofen Empedokles, Herakleitos, Putagoras, Demokritos, 
Tales, Anaxagoras met de toneelschrijver Aristofanes, naast de wijze Diogenes van 
Apollonia samen aanzitten om van gedachten te wisselen elk over zijn stokpaardje, 
zonder tot een besluit te komen. Het komt er natuurlijk op een pak anakroni.smen 
niet op aan, als het beoogde cffekt maar bereikt wordt. W a a r ligt het wetenschaps-
aksent ? op de juistheid van de data ? of op de juistheid van de weergavc der denk
beelden die de samengekomen wijsigeren verdedigen en voordragen onder de regie 
van Aristofanes, de Ateense komediedichter ? 

W e menen dat de medicus historicus niet in dc val zal lopen, en een te hoge 
dunk heeft van zijn taak in het raam van de geneeskunde ten huidigen dage, om 
met deze Journal de Medecine van Andre Soubiran hoog op te lopen, al zal hij aan 
het gewrocht een dokumentaire waarde voor een goede vulgarizatie niet ontkennen. 
Het zou evenwel jammer zijn moest het vak in Frankrijk te veel in die richting 
evolueren. Het gevaar bestaat. Zouden de Franse vaklui het zelf niet beseffen ? 

E. 

GRMEK M. D. Les reflets dc la sphygmologic chinoisc dans la medednc ocd-
dcntalc. Buitcnreeks nummer van Biologic Medicale. Paris, 1962, 120 biz., iU. 

De Chinese sfygmologie of de kennis van de gezondheid door het voelen van de 
pols heeft zich onafhankelijk van de Westerse sfygmologie ontwikkeld, alhoewel er 
tussen de waarncmingen door de Chinezen gedaan en wat men over het voelen 
van de pols bij Galenos leest, wel enkele aanknopingspunten te vinden zijn. 

Bij de Chinezen is het voelen van de pols, reeds honderden jaren voor onze 
tijdrekening gekend, het belangrijkste diagnosemiddel. Men besteedt er enkele mi-
nuten aan, men betast de pols zowel links als rechts en gebruikt daarbij de wijs-
vingcr, de middenvinger en de ringvinger die iets van elkaar moeten gehouden 
worden. De waarncmingen door ieder van deze vingers opgedaan geven inlich
tingen over de gezondheidstoestand respektievelijk van hoofd, thorax en middenrif, 
en abdomen met onderstc ledematen. Daarbij wordt er rekening gehouden met een 
vcrschil van waamcming door een oppervlakkige en een meer diepe drukking op de 
arteria radialis zodat de gamma van varianten het in hun .sistccm mogelijk maakt 
allerlei inlichtingen te verkrijgen nodig tot het stellen van een diagnose. Vermel-
denswaard is ook de manier van het tellen der polsslagen. Deze worden geteld in 
verhouding tot het ademhalingsritme van de geneesheer : gedurende de duur van 
een ademhaling van de arts, mag de pols van een gezond mens niet meer dan vijf 
maal kloppen. Daarom is het noodzakelijk dat de onderzoekende geneesheer in 
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goede gezondheid vcrkero en dat hij niet vcrmoeid zou zijn. Dit lang en mctodisch 
pol.sondcrzock, uitgevoerd volgens een voorgeschrevcn ritus zal niet zonder psy-
chotcrapcutische waarde geweest zijn. 

Het duurde tot de tweede helft van dc 17c eeuw vooralccr de eerste berichten 
over de Chinese sfygmologie Europa bereiktcn. Voor een groot deel waren het de 
in China missionerende jezuietenpaters die hierover berichten zondcn. Dc eerste 
— anonieme — in druk verschenen monografie hierover kwam van de pers te 
Grenoble in 1671. Als niogelijke auteur van dit boek wordt de naam vooropgezet 
van de in Mechelen geboren en lange tijd in Cfiina verbHjvende pater Philippe 
Couplet. Meer verdienste komt de Poolse jezuiet M. Boym toe. Hij nam de moei-
lijke taak op zich Chinese medische teksten in het Latijn te vertalen, die samen 
met andere teksten, o.a. een manuskript door Rumphius geschonken, door de zorgen 
van de in dienst van dc Oost-Indische Companie werkzame dokter A. Cleyer in 
Duitsland in druk verschenen. Achtcraf is met betrekking tot deze uitgaven een 
verwarde controverse over prioritcit en letterdiefte ontstaan. 

In de loop van de ISde eeuw wordt in het Westen gepcxDgd de Galenische sfyg
mologie tc vcrvangen door een nieuw sisteem meer aangepast aan de heersende 
medische ideeen, zij het ook dat dit sisteem niet steunde op proefondervindehjke 
gegevens maar de vrucht was van vage klinischc waarncmingen. Het waren in 
hoofdzaak de Fransen Theophile Bordeu en Henri Fouquet die de vertegenwoor-
dlgers waren van de nieuwe richting, maar dc beschouwingen over de « pouls 
organique » waarmede getracht werd uit het voelen van de pols de tocstand van 
verschillcnde organen te kennen. waren al te spckulatief om blijvend aanvaard te 
worden. Uit hun geschriften blijkt duidelijk dat zij kennis hadden van de Chinese 
sfygmologie. 

Vanaf de 19de eeuw gaat men dan de Chinese sfvgmologic meer en meer als 
een etnografisch en historisch curiosum aanzicn. 

In de hedendaagse geneeskunde hebben de instnunentale ondcrzocksmetoden de 
subjektieve waarneming en de klini.sclie feeling verdrongen. Het voelen van de pols 
wordt veelal nog beschouwd als een medische routine die het contact tussen arts 
en patient vergemakkelijkt niettegenstaande men ermee nog nuttige gegevens kan 
opdoen. Gctoetst aan de moderne bevindingen moet men erkennen dat alhoewel er 
veel verbeclding bij de Chinezen schuilde in hun interpretatie van het polsvoelen, 
zij zonder twijfcl meermaals in staat zijn geweest met deze metode gegevens te 
verkrijgen die van nut waren voor het opmaken van een diagnose en voorspellingen 
te doen over het verder ziektcverloop. zonder de psychische invloed te onderschat-
ten die uitging van het rituele dat zij daarbij aan de dag legdcn. 

Deze goed gedokumenteerde monografie geeft een uitstekcnde sintesc van een 
ondcrwerp dat voor velen ontoegankelijk is en is daardoor een reele aanwinst. 

Dr. Grmek, die professor is aan dc medische fakulteit van Zagreb, kon deze 
studie. dank zij een studiebeurs in Frankrijk van de Centre National de la Recher
che Scientifique tot een goed einde brengen. Ze bevat dokumenten die voor het 
eerst gepublicecrd worden, is rijkelijk geillustreerd en is voorzien van een uitvoerige 
bibliografie. P. Boeynaems. 
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NYMPHIS MEDICIS. Uitg. Medimpex, Budapest 1962, 145 biz., ill. 
Voor de beoefenaars van de medische historic is het verheugend dat zij belang

stelling en materiele steun o.m. voor het publiccren hunner uitgaven ondervinden 
vanwege enkele farmaceutische firma's. Dit is ook het geval in Hongarije waar de 
firma Medimpc.v van Budapest de uitgavc van dit prachtig platenboek heeft mo-
gehjk gemaakt. Met weinig tekst maar des te meer illustraties, zowel in wit-zwart 
als in kleurendruk, wordt het verleden van de geneeskunde opgeroepen zoals dit 
nog in Hongarije voortleeft in een aantal met pieteit bewaarde relikwiecn : hand-
schriften, boeken. instrumenten, apotekersgerij, gebouwen enz. Niet alles wat hier 
wordt afgebeeld is van eigen bodem en naast Egyptische amuletten kan men de 
wastafel bewonderen waarin Scmmelweis zijn handen placht te ontsmetten. De lezer 
uit de Lage Landen zal met voldoening kijken naar een exemplaar van Clusius' 
Rariorum stirpium observatum Historia waarin hij de flora van Transdanubia be-
schrijft, waarvan hij het materiaal had verzameld tijdens zijn reis in Hongarije toen 
hij op het buitengoed van zijn vriend graaf Batthyany verbleef; naar een verza-
meling werken van Janos Zsamboki of Johannes Sambucus, bevriend met Plantijn, 
op wiens persen hij zijn « Medicorum philosophorumque Icones » liet drukken; 
naar een kleuren-reproduktie van een schilderij van een onbekende zeventiendeeuw-
se 'Vlaamse meester, een heelkundige operatic op de dij voorstellend ; naar een 
eigenhandig consilium van Van Swieten aan een Hongaarse koUega over de be-
handehng van een epileptieker. 

Zowel samenstellers als uitgever verdienen alle lof voor deze uitstekende bijdrage 
en verrijking van de medisch-histori.sche ikonografie. 

De naam van het boek is ontleend aan het opschrift op een in Hongarije be
waarde Romeinse altaarstijl. P. Boeynaems. 

CAPELLE W . Hippokrates; fiinf auserlesene SchriftcD. Fischer Biicherei, 1959, 
197 biz., RM 2.20. 

Omdat dit boekje over de huidige stand van het Hippokratesprobleem het es.sen-
tiele in zakformaat onder de aandacht brengt, verdient het een bijzondere ver
melding. Hem die zich niet in Hippokrates gespecializeerd heeft, zal de bekoring 
van de exaktheid in het expose niet ontgaan en voor de vader van de geneeskunde, 
zo mogelijk, een nog groter verering doen opvatten. 

De inleiding van 52 biz. geeft, in vogelvlucht, de meest pregnante kentrekken 
van de Griekse arts en zijn werk. In de zesde eeuw voor Chr. treedt de genees
kunde voor het eerst met Alkmaion van Krotoon in het spoor van de wetenschap. 
Van hem en van al wat de andere natuurfilozofen als kennis samenbrachten, is heel 
wat in het ceuvre van H. blijven hangen, vooral in de humorenleer waarvan Em
pedokles met zijn vier elementen de grondslag legde. Dat Gorgias en Demokritos 
de leermeesters van H. zouden geweest zijn, is louter legende ; zijn enige leer-
meester was zijn vader, Herakleides, priester-arts te Koos. 

Het Corpus Hippociaticimi wordt door schr. nauwgezet uitgezift. Een eresaluut 
aan Littr^ die, van 1839 tot 1861, in tien delen, alles wat aan H. tot dusver toe-
geschreven werd, verenigd heeft en van een uitstekende Franse vertaling heeft 
voorzien; met hem begint de Hippokratesvorsing. Het is een gewrocht aere peren-
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nius en blijft, ondanks alles, het voornaamste fundament en, als het ware, de 
lokvogcl waardoor andercn zich tot H. hebben aangetrokken gevoeld. In 1899 
neemt, met Carl Fredrich en zijn Hippokratische llntcrsuchungen, een nieuw tijd-
stip een aanvang. De ontzagwekkende kennis van al wat aan H. voorafging en 
hem volgde tot omstreeks het jaar 300, stelde deze geleerde in staat door analyse 
tot syntese te komen, en enige twijgen van de rijkvertakte stamboom der genees
kunde angstvallig te volgen. Hij noemde het de genetische metode ; alleen een 
historisch ingesteld volbloed classicus was daartoe in staat en kon het volhouden. 
Zo ontleende hij o.m. het hippokratische geschrift Over het dieet; het kwam vast 
te staan dat het onderwerp reeds vroeger in de Griekse geneeskunde grondig werd 
behandeld en dat H. er de invloed van onderging, Fredrich stelde aldus de metode 
ter hand om uit te maken welke delen uit het Corpus Hippocraticum echt of onecht 
waren, en welke de fundamentele opvattingen van de echte Hippokrates geweest 
waren. 

Zijn eerste navolger was Deichgraber die het boek der Epidemieen aanpakte ; 
hij legde, meer dan wie cxjk, de nadruk op de tekstanalyse als het middel om tot 
nieuwe inzichten in het echtheidsprobleem te geraken. 2x) kon uitgemaakt worden 
dat het 5c en 7e boek van het traktaat na de docxJ van H., in 370 voor Chr. ge
schreven werden, d.i. tijdens een der oorlogen van Koning Filippos van Makedonie. 
In die boeken is geen spoor van de ware hippokratische geest merkbaar. Daaren-
tegen zijn het 2e, 4e 6e boek van de Epidemieen, met nog een drietal andere 
werken, vast en zeker van H. Zij zijn verbonden door wat men noemen kan de 
meteorologische opvatting van de geneeskunde : ctiologie en prognose van de ziekte, 
worden zeer sterk door de « meteora * beinvloed. Het traktaat over de Wonden 
van het hoofd bewijst dat H. niet alleen een groot internist maar ook een groot 
chirurg is geweest ; het moet voor een wezenlijk ingredient van de Epidemieen 
gehouden worden. Stilistische en spraakkundigc kentenen wijzen daar onfeilbaar op. 

Tegenover die van zelfzekerheid getuigende uitspraken staan de sceptici met 
Pohlenz. Wilamotz en Sigerist ; hun oordeel kan samengevat worden in een slag-
woord van de laatste : van H. weten wij niets tenzij dat hij geleefd heeft. En de 
eerste schreef, voor 17 jaar : Hippokrates' persoon en zijn individuele prestaties 
zijn taboe, daar mag niet aan geraakt worden. Pohlenz heeft daarop de arts en 
zijn geschriften opnieuw op de rooster gelegd, ze op hun ideeciiinhoud geanalyseerd, 
de wetenschappelijke persoonlijkheid die achter die geschriften schuilgaat gepoogd 
te vatten, om te zien of op grond van innerlijke en uiterlljke kentekenen zulke per
soonlijkheid met de grote Hippokrates overeenstcmt. De traktaten Over luchtge-
steldhcden, waters en plaatscn en Over de heilige ziekte o.m. heeft hij van dit 
standpunt uit bestudeerd. Hij besloot dat de auteur een buitengewoon vemuftig 
man moet geweest zijn, een reiziger met verbluffende opmerkingsgaven, een sterke 
wetenschappelijke persoonlijkheid, een algemeen kosmisch georienteerde geest. Voorts 
konkludeerde Pohlenz dat het meest treffende kenmerk van H. was de vereniging 
van teorie en empiric in zijn wijze van onderzoek. Indien dat alles waar is, is H. 
meer dan een naam, is hij iemand die zich van tal van andere Griekse artsen on-
derscheidt en ze ver overtreft. 

Zo zijn, langs verschillcnde en ongelijke wegen, de verschillcnde Hippokrates-
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vorsers tot nagenoeg hetzelfdc resultaat gekomen. Voegen we daarbij dat Platoon 
en Aristoteles, naar Pohlenz' woord. dc enige getuigen zijn op wie men betrouwen 
kan wanneer men Hippokrates' autenticiteit vaststellen wil. 

Ook het leven van de historische Hippokrates werd door de verschillcnde on-
derzoekers kritisch nagepluisd. Zoveel is zeker dat hij uit een oud adeUijk geslacht 
stamde, dat op het ciland Koos sedert onheugelijke tijden thuishoorde en zijn stam
boom op god Asklepios terugvoerde ; hij was een schakel uit een traditieketen die 
hem goddelijke en menselijke plichten op de schouders legde : ten bewijze de 
hippokratische eed. Hij werd geboren in het jaar 460 v. Chr. en zou 85 of 90 jaar 
oud geworden zijn ; in het laatste geval zou hij in 370 gestorven zijn. Veel heeft 
H. gereisd ; door Griekenland is hij getrokken, hij is tot in de oostelijke gebieden 
van de Zwarte Zee geweest, tot in het land van de Skuten, d.i. tot in het binnenland 
van Zuid-Rusland en is de Dnjepr een eind opgevaren, hij bezocht ook Libue. Zijn 
voornaamste leerlingen waren zijn schoonzoon Polubos, Filistion, ApoUonios en 
Praxagoras de Oudere, Reeds voor 411 werd H. te Atene als de hoogste medische 
autoriteit beschouwd. 

Deze zeer nauwkeurige en voldoend omstandige inleiding moet bij de lezer de 
atmosfeer scheppen om met dc vijf mee.st autcntieke geschriften van H. in vertaling 
kennis te maken : Over dc heilige ziekte. Over luchtgcsteldheden, waters en plaat-
sen, Over dc prognoses. Over dc epidemieen I, III, de Bed. Over de vertaling zelf 
kan alleen met waardering gesproken worden, zij is niet minder boeiend dan die 
van Littre, en biedt aan de belangsteUende merkwaardige lektuur. Het aanzicn 
waarin H. staat, zal nog stijgen wanneer men er kennis van neemt. In het bijzonder 
dient er de aandacht op gevestigd dat men zich niet moet laten afschrikken door 
een overvloed van technische woorden ; hierdoor ligt het boekje ook, en niet aller
minst, in het bereik van de niet-medicus. Deze laatste zal er, het spreekt vanzelf, 
wel de meest geestelijke baat bij vinden. Men zal er. zo nodig, van overtuigd worden 
dat de Griekse beschaving niet volledig tot haar recht komt indien men haar ge
neeskunde en haar artsen over het hoofd ziet. 

W e hebben met het boek van Wilh. Capelle een aanwinst te noteren. 

E. 

H. SCHMOKEL, e.a. Kulturgeschichte dcs Altcn Orient. Mesopoatmien, HethiteT' 
reich, Syrien-Palastina, Urartu (Kroners Taschenausgabe, Band 298), Stuttgart, A. 
Kroner Verlag, 1961, xii + 778 biz., ill., 24 pi., 1 kaart, 19,80 DM. 

De studie van de geschiedenis der wetenschappen is niet los te maken van de 
algemene beschavingsgeschiedenis, vooral daar niet, waar de wetenschap nog niet 
scherp te ondcrscheiden is van de andere uitingsvormen van beschaving, zoals dit 
het geval is bij elke ontwakende kultuur. Een bespreking van een algemene kul-
tuurgeschiedenis van het oude Oosten is in dit tijdschrift daarom zeker op zijn 
plaats. 

Zoals de ondertitel van dit handige bandje uit de Kroner-Bibliothek aangeeft, is 
de inhoud verdeeld over vier afdeUngen. De eerste en meest uitvoerige (biz. 1-310) 
behandelt de kultuurgeschiedenis van Mesopotamie. De auteur H. Schmokel nam 
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ook de redaktie waar voor de uitgavc van het hele werk. Na een overzicht van 
de bronnen bespreekt hij achtereenvolgens het sociale en economische leven in het 
Tweestromenland, het koningdom en het beheer van het land, de organisatie van 
het leger, het recht, enz. Dan komt een hoofdstuk over het ontstaan van het schrift 
en over de rol van schrijvers en scholen. Met bijzondere belangstelling lazen wij 
het hoofdstuk over de wetenschap in Mesopotamie. Het ligt voor de hand dat de 
auteur hier geen gedetaiUeerd overzicht van de vcrworvenheden der verschillcnde 
weten.schappen kan bieden, Het is zijn bedoeling de lezer te laten kennis maken 
met het wezen van de Babylonische wetenschap : haar empirisch karakter en het 
ontbreken van algemene theorieen, haar vaak sterke gebondenhcid met de religie. 
De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de literatuur, de muziek, de beeldende 
kunsten en aan de religie van dc Assyriers en Babyloniers. Als slot krijgen wij een 
beeld van de uitstraling van de Mesopotamische beschaving. 

Professor H. Otten behandelt in de tweede afdeling de kultuur van de Hethieten 
(biz. 311-446). In grote lijnen is het gevolgde plan hetzelfde als in afdeling I. Voor 
de wetenschappen wordt gewezen op de grote afhankelijkheid van Babylon, zowel 
op filologisch gebied als voor astrologie. geneeskunde, enz. 

Werkelijk boeiend is de studie van professor V. Maag over de Syrisch-Palestijnse 
beschaving (biz. 447-604). W e maken kennis met de volkeren die zich in deze 
landstreek vestigden gedurende de brons- en ijzertijd ; we leren het leven kennen 
in de stad.staten en bij de nomadenstammen, hun dagelijkse arbeid en handel, hun 
recht en krijgsverrichtingen. Bijzonder interessant is het hoofdstuk over de schrift, 
waarin de voorgeschiedenis van ons alfabet wordt vcrteld, In direkt verband met de 
geschiedenis van de wetenschap wordt gewezen op enkele teksten uit Ugarit (Ras 
Schamra) over het verzorgen van paarden. 

De laatste afdeling (biz. 605-657) is gewijd aan de cultuurgeschiedenis van de 
Oerartoe. Het centrum van dit rijk lag ten noorden en noordoosten van Assyrie 
bij het Van-meer op de Armeense hoogvlakte. De tekst is van Dr. Th . Beran, 
verbonden aan het Duitse Archeologisch In.stituut. 

Het boek sluit met ecu uitvoerige literatuurlijst, tijdtafels en een alfabetisch 
register. 

De schrijvers van dit werk hadden zich tot doel gesteld « de kultuur van het 
oude Oosten in haar voornaamste uitingen pregnant maar toch zakelijk te be-
schrijven ». Kultuurfilosofische beschouwingen worden achterwege gelaten, om de 
feiten zelf te laten spreken. Ik meen dat dit opzet op prijzenswaardige wijze werd 
verwezenlijkt. Aan alien die betrouwbare inlichtingen socken over de oudste voor-
Aziatische beschavingen zal dit boek uitstekende diensten bewijzen. 

Ook de uitgever verdient een woordjc van lof voor dit boek, dat niettegenstaande 
zijn bijna 800 bladzijden, loch een handzaam bandje gebleven is. 

P. Bockstaele. 

W A L T H E R W O L F . Kulturgeschichte dcs Altcn Agyptcn (Kroners Taschen
ausgabe, Band 321), Stuttgart. A. Kroner Verlag, 1962, vi + 532 biz., 16 pi., 
kaart, 15 DM. 

Deze kultuurgeschiedenis van het oude Egypte is een waardige aanvuUing van 
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het hierboven besproken werk. Dr. Wolf, professor aan de universiteit te Miinster, 
behandelt de historische ontwikkeling van de beschaving in Egypte voor een periode 
gaande van het vijfde millennium voor onze tijdrekening tot circa 4(X) na Chr. De 
indeling die hij volgt sluit nauw aan bij de traditionele verdeling van de Egyptische 
geschiedenis in de voortijd. de tijd van dc eerste twee dynastieen, het Oude Rijk, 
het Middenrijk, het Nieuwe Rijk, de periode die begint circa 730 v. Chr. en eindigt 
met de Romeinse overheersing. 

Aan de hand van archeologische vondsten schetst de auteur een beeld van de 
Egyptische voorgeschiedenis. Eerlijk wijst hij er op, dat voor deze periode nog 
veel onopgehelderd blijft en dat bepaalde interpretaties een zeer hypotetisch karakter 
dragen. 

Voor de tijd van de eerste twee dynastieen, waarin het Egyptische eenheidsrijk 
tot stand kwam, wordt uitvoerig de rol van het koningdom besproken. In deze 
periode valt ook de ontdekking van het schrift. In verband met de geschiedenis 
van de wetenschappen kan verwezen worden naar de bladzijden over het invoeren 
van de kalender en over de vooruitgang in het gebruik van metalen. 

Veruit het grootste deel van het werk is gewijd aan de drie belangrijkste perio-
des uit de Egyptische geschiedenis : het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe 
Rijk. Bij de behandeling van deze drie tijdperken volgt de auteur telkens ongeveer 
hetzelfde patroon : eerst komt een overzicht van de historische ontwikkeling, daar-
na worden de verschillcnde aspekten van de beschaving belicht ; staatsbeheer, 
maatschappelijk leven, recht, relaties met de buurlanden, godsdienst, kunst, htera-
tuur en wetenschap. 

De bruikbaarheid van dit uitstekend handboek wordt nog verhoogd door een 
uitvoerige literatuurlijst, tijdtafels en een alfabetisch register. Het Kroner Verlag kan 
er trots op gaan dit werk in haar Taschenausgabe te hebben opgenomen. Ook typo
grafisch is het bandje goed verzorgd. Het is in elk opzicht zijn prijs waard. 

P. Bockstaele. 
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