
LAVOISIER IN DE «MEDICAL COMMENTARIES. . .* 
(1774-1795) 

F. Verbruggen. 

In 1774 verscheen in Londen het eerste deel van de «Medical and 
Phlilosophical Commentaries. By a Society o/ Physicians in Edingburgh*. 

In de inleiding verklaren de auteurs dat dit tijdschrift de «well known 
and valuable publication, which is entitled, «Commentarii de Rebus in 
Scientia Naturali et Medicina gestis», uitgegeven in Leipzig, zou moeten 
vervangen in Britannie, vermits de «CommentaTii...» te weinig en te laat 
notie nemen van Engelstalige werken en bovendien slechts kunnen gcraad-
pleegd worden door de Engelstalige lezer na verloop van «a considerable 
time after they have been pubhshed ». 

Het voorgestelde plan van de ^Medical and Philosophical Commen-' 
fanes» ziet er als volgt uit; Om de drie maand zal I Deel worden gepu«-
bliceerd, die samen I Volume per jaar zullen vormen. Elk deel bevat 4 
Sekties : a) Een bespreking van de belangrijkste nieuwe werken uit de 
geneeskunde en aanverwante «filosofische disciplines, b) gevallen en 
waarnemingen uit de medische praktijk, c) medische nieuwtjes, en d) een 
lijst van nieuwe medische publikaties. Tot en met 1779 vcrschenen van 
dit tijdschrift 6 Volumes. 

Vanaf het zevende Volume wordt de titel gewijzigd in : ^Medical 
Commentaries. Exhibiting a concise View of the latest and most impor
tant Discoveries in Medicine and Medical Philosophy. Collected and 
published by Andrew Duncan, M.D.» Deze Duncan was dc sekretaris 
van het Genootschap dat de «Medical and Philosophical Commentaries* 
uitgaf 

In 1795 verscheen het twintigste en laatste Volume. 
Dit tijdschrift lijkt ons te weinig gekend door historici van de schei-

kunde en geneeskunde uit het laatste kwart van de 18e. eeuw. Nochtans 
vindt men in de inhoudsopgavcn de namen vermeld van : Blagden, Cadet, 
Crell, Cullen. Fothergill, Darwin (E.), Henry (T.) , Macquer, Pearson, 
Parmentier. Percival, Priestly, Spallanzani, Black, Gleghorn, Cruicks-
hank. Rouelle, Bergmann, Biicquct. Ingen-Housz Irvine, enz. enz. (1) 

(1) De inhoudsopgaven van de vcrschillende volumes bcvinden zich achteraan vol. 5, 
vol. 10 en vol. 20. 
Hot tijdschrift zclf is aanwpzig in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit 
te Gent : N" H 4256 
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Belangrijk voor de vervollediging van Lavoisier's bibliografie is wel 
dat in dit tijdschrift uittreksels van vier Memoires van Lavoisier gcpubli-
ceerd zijn. Deze uittreksels worden niet vermeld in de, overigens uitste-
kende, « Bibliography of the Works of Antoine Laurent Lavoisier:* (1954) 
van Duveen en Khckstein, noch in het «Supplement» (1965) van deze 
bibliografie, en worden, voor zover wij weten, door geen enkele andere 
historicus vermeld. 

Het betreft hier uittreksels van volgens Memoires van Lavoisier: 
— ^Premier Memoire suv la Nature de I'Eau. et sar les Experien

ces par lesquelles on a pretendu prouver la Possibilite de son 
changement en Terre » (1770): Medical and Philosophical Com
mentaries, vol. 3. Pt II, 1775. p. 158-163. 

— « Second Memoire sur la Nature de I'Eau, et sur les Experiences 
Par lesquelles on a pretendu prouver la Possibilite de son chan-
ment en Terre s> (1770): Idem, p. 163-165. 

— «Experiences sur la Respiration des Animaux, et sur les chan-
gemens gui arrivent a I'air en passant par leur Poumon» (1777): 

Medical Commentaries, for the Year 1785... Collected and pu
blished by Andrew Duncan, vol. 10, 1786, p. 97-101. 

— « Reflexions sur les effets de tether vitrioligue, et de I'etker 
nitreux, dans I'eConomie animale» (1780-1781): Idem, Decade 
Second, vol. 5 (vol. 15). 1791, p. 150-156. 

SUMMARY 

In the above communication we have pointed out that the «Medical Commentaries..* 
(1774-1795) may be a source for historical research. Besides, we have indicated that 
abstracts of four Memoirs of Lavoisier have been published in the « Medical Com
mentaries...*. The publication of these abstracts is not mentioned by Duveen and 
Klickstein in their «Bibliography of the Works of Antoine Lavoisier* (1954) and in 
the «Supplement> (1965) to this work. 

Holdaal 15 
Gent. 
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