
BOEKBESPREKING 

JOSEPH SCHUMACHER. Andkc Mcdizin. Walter de Gruyter & Co. Berlin, 
2dc uitg.iaf 1963, 327 biz. 

In 1940 verscheen de eerste uitgaaf van dit boek : zij was spoedig uitverkocht. 
De tweede uitgaaf is, op wat kleine tekstveranderingen na, dezelfde gebleven ; de 
literatuur is cvenwel tot en met 1962 bijgewerkt. Sinds vierentwintig jaar is heel 
wat over dc antieke genccskunde verschenen ; dat het de grond en de vorm van 
Schumachers boek niet tot een grondiger omwerking heeft gedwongen. getuigt voor 
zijn fundamentelc dcgelijkheid. De gang van dit bock is die van dicgene welke 
over de genccskunde van de oudhcid handelen : alien die bij de dageraad staan 
van wat men thans dc genccskunde noemt, ver.schijnen op bet appel : de oudere 
natuurfilozofen uit lonie, Putagoras en zijn school, Alkmaioon, Herakleitos, de 
Elcatcn, dc jongerc natuurfilozofen met Empedokles aan hun hoofd, dc atomisten, 
Hippokrates met zijn Corpus, en ten slottc Platoon die geen arts was. Litcratuur-
opgave. per.sonen- en zaakrcgistcr, het Grieksc woorden- en idecenregister beslaan 
75 bladzijdcn. 

Wie zich .sinds jaren met de antieke genccskunde bezighoudt. zal met vrucht 
Schumachers twecdc editie doorlopen en genocgen scheppen in de lektuur van de 
hoofdstukken die, onzes inziens. de hoogtcpuntcn van het boek uitmaken. W e 
verraelden in het bijzonder de vijfentwintig bladzijdcn over het Corpus Hippokra-
ticum. en die tien bladzijdcn over Platoon en zijn denken. Wij geloven niet dat het 
mogelijk is de pcr.soonlijkheid en het werk van die twee grote Grieken in zo een 
plaat.sbestek en met zoveel pregnante overzichtelijkhcid samen te ballen zonder 
aan het beeld tc kort te docn, zoals Schumacher daarin geslaagd is. Zijn Antike 
Medizin is en blijft een belangrijke wcgwijzer waar men blijft bij stil staan om na 
te denken, even achteniit te kijken en de afstand tc berekenen voordat men verder 
gaat. Het bock werd opgedragen aan Werner Leibbrand de medicus-historicus uit 
Miinchen, bij dicns vijfenzestigstc verjaardag. 

E. 

ERWIN H. ACKERKNECHT. Geschichtc und Geographic der wichtigsten 
Krajikhcitcn. Enke Vcrlag Stuttgart 1963. 183 biz. 

Het zijn alle scherp geidcntificecrde ziekten waarvan de geschiedcnis en de geo-
grafische verspreiding hier in het hi.storisch pcrspektief bcsproken worden. Akute 
besmcttelijke ziekten : pest, cholera, vlcktyfus, recurrcns, dysenteric, gele koorts, 
knokkclkoorts, pokken, windpokken, mazelen. rode bond, roodvonk. diftcric, gricp, 
herscnontstcking, kinderverlamming, herscnvliesontsteking ; kronischc besmcttelijke 
ziekten : malaria, tuberkulose, lepra, syfilis; tropische ziekten; trypanosomiasis, 
ankylostomiasis, filariasis, schistosomiasis, leishmaniasis; voedingsvergifti-
gingen : ergotisme, melkziekte : avitaminosen : skorbut, pellagra, beri-beri, rachitis ; 
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ondokriene ziekten krop. suikerzickte ; kronischc ziekten van onbekende oor
sprong ; kanker, reuma, geestesziektcn ; allergieen. Er zijn natuurlijk nog andere 
ziekten. maar de vermelde zijn zeker de voornaamste. Het boek van Ackerknecht 
munt uit door de exaktheid van alle medegcdcelde gegevens en door zijn goede 
loosb.iarheid. Men kan 20 aanvoelcn dat de zwaarwichtigheid van veel Duitse 
.sohrijvcrs bij hen geloutcrd werd door een langdurig verbHjf in Amerika ; dat 
kontakt is de autcur zeer ten goede gekomen, men ervaart het telkens wanneer 
nun iets uit zijn pen leest. Over het boek laat zich niets dan goed zeggen ; mis
schien zullen sommigen het te beknopt of te summier vinden, niet het minst in de 
aangi gcvcn bibliografic. Dit kan waar zijn voor een specialist in het vak, maar 
diegencn die van het behandelde met het essentieie genocgen nemen, hebben alles 
wat zo kunnen verlangen, ook aanwijzingen over monografieen die verderc studie 
toclatcn. Het boek lijdt niet aan overbelasting en wij kunnen dit als een bijzondere 
kwaliteit op prijs stellcn. 

E. 

G. T E N DOESSCHATE. De Uurechtsc Universiteit en de geneeskunde. Uitg. 
Niouwkoop & de Graaf 1963. 180 biz. 

Dc autcur hcoft een volumineus geschrift van meer dan 500 bladzijdcn over de 
Utrechtse universiteit samengestcid : het werd niet uitgegcven, maar als manuskript 
in het Utrccht-sc Universiteitsmuzciim gedeponeerd. Daarin werd alles wat met de 
instelling, vanaf 1636 tot 1900 in verband staat, opgetekend. Uit dat dokument 
dat wel een goudmijn vcor latere vorsers zal zijn, heeft Ten Doesschate ccn 
biografisch vademccum bijecngelezcn over de hoogleraren die te Utrecht in de 
loop van racer dan twee en ecu halve eeuw gedoceerd hebben. Hier en daar zit 
een foto tussen. De geschrevcn rapportcn zijn geestesportretten in de echte zin van 
het woord, zc bepalen zich niet tot de data van benoemingcn en promoties, maar 
geven daarenboven een aantal details die dc genoemde hoogleraren ten voeten uit 
tekenen, vaak met typcrende anckdoten en hun bij de studenten gebruikelijke spot-
naam. Een van de hoogtcpuntcn van het boek is het hoofdstuk over Fr. Cornells 
Dondcrs (1818-1889) die in de negenticnde eeuw meer dan enig ander tot de 
wereldreputatie van Utrecht bijgedragen heeft. W c hebben zelf nog enkele van de 
besprokcn Utrechtse hoogleraren gezien en gehoord, o.a. de fysioloog C. Zwaarde-
makcr, de vcrloskundige B. ]. Kouwer en de psychiater C. Winkler, die af en toe 
op de Vlaamsc Wetenschappelijke Kongressen verschenen. Ze werden door Ten 
Doe.sschate met nauwgezctheid uitgebeeld. hun betekenis en invloed met enkele 
rake volzinncn vastgelcgd. Naast de personen wordt ook de historische evolutie 
van verschillende disciplines te berde gebracht, hoc b.v. in de negenticnde eeuw 
de anti-sepsis, esq. asepsis te Utrecht haar intrcde deed ondanks dc geboden weer-
stand, hoc de patologischc anatomic tot zelfstandig vak grocide met Pekelharing 
en Spronk, hoe de psychiatric moeizaam tot een ordinariaat werd bevorderd en 
hoe C. W^inkler en T. Ziehen bedankten voor ccn benoeming zonder de daarbij 
noodzakelijk horende khniek. Te Utrecht werden in de verleden eeuw buitenlandse 
chirurgen benoemd om vernieuwing in tc luiden : het zijn Gusscrow. von Eiselsberg 
on Narath. Het was bijna een specifick Utrcchts fenomeen : dc universiteit heeft 
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aan hen veel te danken. Hoc en waarom zij cr kwamen en weggingen, staat met 
alle prccicze wedcrwaardigheden vermeld. Het is een zeer belangwekkcnd boekje 
geworden, dat de geschiedcnis van dc Lltrcchtsc genceskundige fakulteit in een 
helder daglicht plaatst. 

E. 

ISAAC DE MEYER. Analcctes Mcdicaux. Ed. De Pelikaan, Oedelem 1964, 
348 biz. 

Het bock v,ord uitgegcven en met een biogralisclie inleiding voorzicn door dc 
bckende romanschrijvcr Marcel Matthijs. Hij .schijnt daartoe gekomen te zijn door 
ccn toevallige kennismaking met de genceskundige uittrcksels door Isaac de Meyer 
(1786-1851). chirurg te Brugge, verzameld uit allcrlei archicven in de loop van 
een lang en zeer nuttig aan patienten en oudhcidskundig onderzoek besteed leven. 
Wijzelf hebben in de eerste jaargang van dit tijdschrift (1959) op de betekenis 
van De Meyer gewezen en hem, te dier gelegenheid, dc medicus-historicus van het 
Brugse Vrije genoemd. De Meyer heeft inderdaad de archieven, buUen, en zo 
nicer waar hij de hand kon op leggen, met de meeste zorg uitgckamd en alles 
nauwkeurig opgetekend en met een sober kommcntaar voorzien. Het loopt van het 
jaar 1806 tot 1850, datum van het verschijnen van De Analectes Medicaux. Daar
in komen voor het begrip van de medische geschiedcnis in Wcst-Vlaandercn zeer 
belangrijke dokuraenten voor ; men krijgt geleidclijk een beeld te aanschouwen dat 
rijke, diepe en veelsoortige kleuren vcrtoont, met licht- en schaduwzijden. Middel
eeuwen, renaissance, barok en modcrnste geschiedcnis staan erin weerspiegeld aan 
dc hand van eersterangsbronnen. Enkele daarvan heeft De Meyer nog afzonder-
lijk laten verschijnen, wij willen daarvan in het bijzonder aanduiden zijn ondcr
zoekingen over dc praktijk van de vcrloskundc te Brugge (in 1843), voorts bio
grafische schetsen over Thomas Montanus van Diksmuide (in 1844), over Fr. 
Rapaert (in 1844) en over Pieter Lanbiot (in 1846). Het zijn kleine, maar zeer 
prccicze schetsen. Aan de hand van deze Analectes Medicaux moet het mogelijk 
zijn een belangwekkende raonografie over de Brugse geneeskunde in de loop van 
zevenhonderd jaar te schrijven. I. De Meyer heeft de bronnen blootgelegd, wie 
plaatst de kroon ? Een medicus-historicus met scholing en ervaring kan daar iets 
fijns van maken, nu ligt alles te veel vcnstrooid, het bekoort wel een afzonderlijke 
en okkasionele lezer, maar het verdient meer dan dat. 

E. 

LUDWIG CHOULANT. History and Bibliography of Anatomic Illustration. 
Hafner Pubhshing Comp., N.-York. London 1963. 435 biz. 

De New York Academy of Medicine stelt zich o.m. tot doel het uitgeven van 
zeldzaam geworden of onvindbare boeken en geschriften van artsen, die op de 
ontwikkeling van het medisch denken een diepe en blijvende invloed hebben uit-
geoefend. Z o komen o,m. Pinel, Rush, Corvisart, Laennec, Herberden, Charcot in 
het bereik van de belangstellenden die cr uit kunnen leren, hoe de voornaamste 
medische opvattingen in dc loop van de negenticnde eeuw zijn gegrocid. Het was 
een uitstekend idee daar ook Choulants boek over de geschiedcnis van de ontleed-
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kundigc illustratie aan toe te voegcn. Het boek heeft inderdaad op het bctrokken 
gebicd ccn goede naam vcrworvcn die het ruimschoots verdient. W a t Choulant 
over dat onderwcrp geschrevcn heeft. is kwaUteitswerk, al wie een woordje wil 
meespreken, komt onvermijdelijk bij hem terecht. Het is het eerste. en bijna vol
ledig boek dat over do anatomische verluchting geschrevcn werd. Dc geschiedcnis 
van de anatomic is ccn zaak, de geschiedcnis van de anatomi.schc verluchting is 
een andere, zij vullen clkander aan, want men kan zich geen anatomisch boek 
voorstcllcn zonder platen. In de loop van de eeuwen is daardoor een kunsttak 
gegrocid. die de aandacht zowel van de artistcn als van de gencesheren verdient 
en wa.irdig is. Choulant heeft met zijn bock geschiedcnis gemaakt; de uitgaaf 
verscheen in 1852 en is buitengewoon rijk aan allcrlei gegevens. Vanaf die datum 
zou een vcrvolg over hctzelfdc onderwcrp tc schrijven zijn : het komt ons cvenwel 
\'oor dat dc varicteit van de anatomische verluchtingen sindsdien minder rijk is, 
hoewel dc kicurcnrcproduktic haar aan duidelijkheid en pcdagogischc waarde heeft 
doon winnen. 

Dc thans voorliggcnde uitgaaf is een Engelse vcrtaling van Choulant, door 
Mortimer Frank, die ook ccn ten geleide meegaf. Die vcrtaling was reeds in 1917 
klaar. Voorts zorgdcn A. Garri.son en Charles Singer voor historische inleidingen 
over I^udwig Choulant, over Mortimer Frank zelf, en over dc anatomische illustra
tie in dc middeleeuwen. Hot gehele is aldus tot ccn ongeevenaard historisch do
kument over do verluchting van de anatomi.schc traktaten geworden. Choulant 
komt daardoor volledig tot zijn recht en trecdt op het cind, aangevuld met bron-
vormolding en literatuurgegovcns tc voorschijn. zodat men over het probleem niet 
elders racer zal bchocven tc zoeken. Een passcnde. zij het niet overvlocdige, il
lustratie demon.strcct in voldoende mate de toedracht van deze historische bijdrage 
waarvan men dc dcskundige waarde niet licht kan overschatten. 

E. 

). H. SCHULTZ. Lcbcnsbildcrbuch cincs Ncrvcnarztcs. Geory Thiemer Vcrlag, 
Stuttgart 1964. 166 biz. 

Het bock is geen mcdisoh-historisch geschrift in de cigenlijkc betekenis van het 
woord. maar de tc boek gesteldc herinneringen van een psychiater die 80 jaar oud 
geworden is, en met con uitncmcnde helderheid van geest en een niet onaardige 
litcrair gctrainde pen verhaalt hoe zijn aan menselijke en wetcn.schappclijkc erva-
lingen rijkgevuld leven vcrlopcn is. Hot geschrift is, onvermijdelijk, zeer persoon-
lijk getint. en we kunnen ons van dc indruk niet ontdocn dat geringe of minder 
bcl.Higrijkc gebcurtenis.scn en men.selijkc ontmoetingen aan subjektivcrende hyper-
trofie lijdcn. Schultz stamt uit Ncdcrsak.sen, zijn wieg en vaderhuis waren met 
iiitolloktucel vooraanstaande men.scn omringd, hij is daar zeer trots op en vertelt 
alios met wclgcvallen. Van 1890 tot 1902 vcrliep zijn medische studie tc Gottingen. 
In zijn a.ssistcntentijd wcrktc hij onder Ehrlich, Heinrich Vogt. Briick, L,-W. 
Weber, Em. Abderhalder en zoveel andcrcn van allcrlei pluimage die door Schultz 
zeer fijnzinnig gotypeerd worden. Hij nam deel aan de eerste wereldoorlog en 
kwam daardoor met nog meer belangrijke namen van allcrlei slag in aanmerking, 
die op zijn persoon ccn zekere invloed uitoefenden. In dat verband wordt verhaald 
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hoe de aftocht der Duitse legcrs, vanuit Malonnc bij Namen werd meegemaakt, 
te midden de tegen de officieren in oproer gekomen manschappen. Het is een 
interessante soras plezante historic. Na nog een viertal jaren opleiding tot psychia
ter in een inrichting te Dresden, achtte Schultz zich in 1924 voldoende gevormd 
om op eigen vleugelen een praktijk te beginnen; hij wilde die vooral wetenschap
pelijk richtcn. Hij vestigde zich te Berlijn waar hij zich hoofdzakelijk wijdde aan 
psychoterapic met hypnose en analyse. Deze levensperiode is op verre na zijn 
voornaamste en voor de historische ontwikkeling van de psychoterapic de leer-
rijkste, want het is in die jaren dat zij tot stand kwam en een gestalte kreeg. Het 
binnenrukken van de Russcn in het door bommen en geschut getormenteerde Ber
lijn, wordt in kleuren en gcuren beschreven. Wat, in de stilaan herlevende stad, 
vanaf 1945 tot 1963, psychoterapeutisch werd verwezenlijkt door een man die met 
hart en ziel aan de wetenschappelijke beoefening van zijn vak verkleefd blijft, 
grenst aan het wonderbare. Zo maken wij vanuit het keizerlijke tot aan het thans 
in tweeen gesplitste Duitsland een brok psychiatric race in de persoon van iemand 
die met de psychoterapic vertrouwd was, met haar schitterende resultaten bereikte, 
en in zekere mate haar ontwikkclingsweg bcpaaldc. Een zeer leerrijk tijdsdokument 
dat de specialisten kan hclpcn om tegelegenertijd dc geschiedcnis van het vak te 
boek te stellen. 

E. 

A. E. CLARK-KENNEDY. The London. A Study in the voluntary Hospital 
System. Vol. II, Pitnam Medical Publishing Co., London 1963, 298 biz. 

Voor de National Health Act van 5 juli 1948 het doktersberoep en het zieken-
huiswezen nationalizeerde, berustte de ziekenzorg in de Britse eilanden hoofdzakelijk 
bij private initiatieven die ook de meeste bospitalen beheerden. W a t van de jaren 
1840 tot 1948 in dit verband gebcurde, wordt hier met grote liefde om de waar-
heid van naaldje tot draadje verhaald. Het niet alleen een merkwaardige brok 
medische geschiedcnis van een niet minder merkwaardige eeuw, maar ook een 
stuk geschiedcnis van de wereldstad Londen zelf. En het is nu wel zo, geloof ik, 
dat in geen wereld.stad de zickenhuizen zo nauw bij de geschiedcnis van de stad 
zelf bctrokken zijn geweest, als dat met Londen het geval was, Denken we maar 
aan het pauperismc en de overbcvolking, de onwetendheid van de massa met de 
allerprimitiefste hygiene, dc epidemieen, Florence Nightingale en de opleiding van 
verpleegsters, de raoeder- en kindersterfte, de medische opleiding, de bereddering 
van de zickenhuizen met een grotelijks samengebedcld inkomen, de eerste wereld
oorlog en zijn eisen, de financielc krisis, dc tweede wereldoorlog en de luchtbom-
barderaenten, de wederopbouw. En ten slottc het afstaan en de overhandiging van 
de materiele en medische inboedel aan de staat, wat het eind inluidde van het 
vrijwillighcidssysteem waarop het Londensc zickenhuiswezen van oudsheer had be-
rust. Het is de ovcrgang van het eeuwenoude, naar een moderne tijd. Alles wordt 
met een pakkend systematische realitcit beschreven. Het is Engelse historic op zijn 
best waarin de nadruk wordt gclegd op de mensen die deze historic hebben op
gebouwd en afgewerkt. Als een bronnendokument is het boek onovertrefbaar, en 
laat het over de afgewikkclde levens- en bestaansperikelcn van het volontaire 
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;iokenluiissystooiii lo London hot omd.ikkooid klinken, t )vor doze voortaan tot de 
inoJisclio yosi liiodonis bohoronilo honderdonacht jaar brengt het een overzichtelijkc 
on rcilistischc balans met aktiva en passiva, waaruit elk voor zichzelf dc winst-
vordeling kan opinaken. Voor de monsheid is hot een winstpost. voor dc genees
kunde was het geen vorliespost. 

E. 

b'Ml.lX Pl.A iri-'.k'. Obsorvationes. Verl.ig 11. Hubor. Born I' .Stuttg.ut 196V 
I'JS hi:. 

I'olix Pliittor to R.i.sel in 151(i goboroii, studoordc o.m, in do genccskunde tc Mont-
pollior en keerdo n,i volbraohtc loizon in Fr,iiikri|k en West Diiit.sland, naar zijn 
vadorst.id toiug, waar hij in KiM ovorlood. Hij had ccn drukkc praktijk en werd een 
wolyosteld m.in, 1 lij loydo zii h \iioi.il tiio up de :inatomic, de thirurgio en de farma-
kologie , hij '̂.̂ ls st.idsyonoosln or i u liov>ylor,i.ir in do loer v.in de intonie diagnostiek. 
Ond.'i :i|ii volo go.sihiifton die nagenoog do yoliolo goneeskundo liostrijken, ver-
dionon zijne Oiwcrvacioncs zeker een bijzcmdere xermelding. Zij behelzen een zeer 
rijke keus v'an w'aargenomen zitktcgevalleu die, o w r tweeentwintig hoofdstukken 
voideeld. nagenoey hot volledig gebied van de geneeskunde te boek stellen. Het is 
uit die rijke ovoroloed neergeschrevcn waarnemingen dat Giinther Goldsckmidt en 
Hciiuich Buoss een keus hebben yedaan en daarvan een Duitse vcrtaling brengen. 
Zij uiunt uit door een vlottc leesbaarheid en vermag de moderne geneesheer te 
boeien. Men wordt gotrofton dat Platter, of hij nu scluijft over btwusteicosheid, 
over beschadiging van het gczicht of het gehoor, over krankzinnigheid, OX'ST be-
wegingsstoomissen. over kcnstipatie of diarroe, over geboorteverwikkelingen. over 
adomnood on al hot andere dat onder zijn scherpe aandacht kwam. steeds .op zoek 
ging naar een anatomisch letscl dat hem een verklaring van het waargenomen 
ziekleverschijnsel kan brengen. Platter toont zi..h vooral een clini._us van grote 
voeUijdigheid. die nooit vermoeid is alle omstandigheden van het liektebeloop te 
noteren, oin met beliulp daaivau tot een optiuiale diagnose te komen. Bij zijn 
di.iyuostiek aansluitend. moet ziju terapeutiek vermeld worden ; hij was ecu man 
die yiaag een hole gamma geneesmiddclen voorschreef en van zijn patienten veel 
tiste om bo I allemaal op tijd en stoiid te slikken; daarin was hij een man van zijn 
tijd, welhcht zelfs meer dan de audeicn. 

De uitgeverij Hubert necmt zich \oor nog andere klassieke werken uit de ge
nceskundige pruduktie te vertalen en tor beschikking te stellen, het is Erwin Acker-
kiiev.hi: met een paar anderen die hot initiatief daartoe geuonien hebben. Laten we 
hcpen dat zij slagen in hun opzet; het is misschien de beste manier om belang-
stelliny voor do historia inedica te wekken, en dooi te dringon tot een verdere kring 
van artsen, vooral die uit de dagelijkse praktijk, dan tot nog toe het gcval was. De 
Z.vitsers spanneii zich in om goed medisch-historisch werk te leveren. Dit boek 
is er. opnicuw, het bewijs van. 

E. 
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LINDEBOOM G. A. Iconographia Boerhaavii. Leiden E. J. Brill, 1963, 28 biz., 
•|- XL platen. Prijs 32 gulden. 

Een overzichtelijkc ikonografischc studie over dc beroemdc Lcidsc hoogleraar 
bestond nog niet. Deze verschijnt thans als volumcn quartum van de reeks Ana-
lecta Bocrhaaviana en niemand was beter geschikt om daarvan de autcur te zijn 
dan de uitstekende Bocrhaave-kenner G. A. Lindeboom die in dezelfde reeks de 
bibliografic en de briefwis.seling van Boerhaave bczorgde. 

Men vindt in dit rijkelijk geillustreerdc boek een aantal afbccldingen van schil-
derijen van Boerhaave en zijn familic. waarvan enkele nog niet gereproduceerd 
werdcn, en verder een lange en gevarieerdo reeks van tekeningen, gravurcn, borst-
beelden en gcdcnkpenningcn met zijn beeltenis. Het was een uitstekende gcdachtc 
deze ikonografie te laten voorafgaan door de beschrijving zoals enkele van zijn 
tijdgcnotcn — Albrecht von Haller, William Burton, Albertus Schultons — Boer
haave in zijn habitus en doening hebben gekend en gezien. Het is een treffende 
gelijkenis met de manier waarop dc beeldcnde kunstenaars hem hebben geronter-
feit. Lindeboom heeft naast de beschrijving van do schildcrijen wat orde geschept 
in de lange reeks van gegravecrde portretten die terug te brengen zijn naar enkele 
eigentijdse tekeningen en gravuren. De lijst van portretten van Herman Boerhaave 
bevat niet minder dan 92 items. Voorzeker is deze lijst niet volledig ~- we missen 
enkele gravuren en ook de philathehsche afbeeldingen hadden mogen verraeld wer
den — maar wie zich aan esn werk van dc-ze aard on omvang waagt, moet er in 
berusten dat hij niet het laatste woord heeft Dit verraindert geenszins de \'er-
dienstc van de auteur die met dit mooi uitgegcven boek onze kennis van Boerhaave 
heeft verrijkt. 

P. Boeynaeras. 

FLORKIN M. Medecins, Libcrtins ct Pasquins. Liege, Librairie F. Gothier, 
1964, 198 biz., ill, 200 Fr. 

Hier werden samengebundeld een aantal opstellen die reeds verschenen in de 
Revue medicale de Liege. Buiten het eerste en het laatste hoofdstuk vormt het 
overige van dit bock een saraenhangend geheel, een brok Luikse geschiedcnis uit 
de eerste helft der 18dc eeuw, waarin hteratuur en geneeskunde hun dcc-l hebben. 
De centrale figuur van deze ietwat burleske episode is de ijdele en ziekelijke 
Baron de Walef, waarrond graviteren dc Parijse arts Procope, een zekere Delile, 
die zijn carriere als foorkramer begon en ze eindigde met een medisch diploma 
te bemachtigen aan de universiteit van Herderwijk, een vrouwelijke kwakzalver 
met name Medee en anderen. Onderlinge naijver en wantrouwen geven aanleiding 
tot het publiceren van een aantal schimp- en schotschriften, berijmd en onberijmd 
en ook dikwijls ongerijmd, in het Waalse dialect en in het Frans, naamloos en 
ondertekend, waarin dc auteurs in niet malse bewoordingen clkander hun oukunde, 
hun gebrek aan plichtsbesef en andere mooie dingen verwijten. Florkin heeft zich 
geen mocite gespaard al deze pennevruchten grondig uit te pluizen. Lange uittrck
sels worden aangehaald tot stichting van de lezer, twee pasquinades worden zelf 
in extenso en in facsimile gereproduceerd, aan de Waalse teksten wordt een 
Franse vcrtaling gevocgd, het alles wordt voorzicn van talrijkc verklarende nota's 
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en tcn.slotte wordt een gcvaricerde en voor een groot deel onbekende illustratie ten 
bcste gegeven. Van de gelegenheid wordt geprofiteerd een historisch inzicht te 
geven in de organisatic van het genecskundig bcrocpsleven te Luik. Zo is deze 
bundel geworden ccn belangrijke bijdrage voor dc kennis van het hteraire en het 
medische leven uit de pruikentijd te Luik. Aan deze kronick die zich afspeelt tij-
dens hot regcren van de prins-bisschop Georges-Louis, zijn toegevocgd een opstel 
over Theroigne de Mericourt, een Luikse passionara die tc Parijs een rol speelde 
tijdens dc Fransc revolutie en een opstel over het ooglijden van de markies dc Sade 
tijdons zijn verblijf in de Bastille. 

P. Boeynaems. 

JANSSENS P. Van amulet tot pcnicillinc. Uitg. De Sikkel N.V., Antwerpen, 
1963. 109 blz„ ill. 

Dit book beoogt jeugdigc lezers in kennis te stellen met de lange weg die de 
geneeskunde heeft afgelcgd vanaf de prehistoric tot op onze dagen. Het is geen 
gcmakkelijke taak om aan lezers die geen medische scholing hebben genoten, de 
geschiedcnis van de geneeskunde te verhalcn. S. is daar echter ten voile in gelukt, 
zonder overlading van gegevens en zonder bezwaring met een te technische ter-
minologic, stilstaand bij dc dii majorcs en vluchtig hecnglijdend over de dii mino-
rcs. Zo krijgt de lezer een goed basis-bceld van de ontwikkeling van de genees
kunde. Een paar onnauwkeurigheden in details doen weinig ter zake, het geheel 
goeft ccn trouw beeld van dc opgang der genccskunde. Geschrevcn voor lecrlingen 
van het middelbaar onderwijs kunnen we het ook aanbevelen aan de medische 
studenten als eerste kennismaking met dc geschiedcnis van hun vak. 

P. Boeynaems. 
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