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BOEKBESPREKINGEN 

Dr L. ELAUT — Het Medisch Denken, in de 
oudheid, de middeleeuwen en de renaissance. — 
1952. Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel. Ant-
werpen-Amsterdam. (Uil de Reeks : Philosophische 
Bibliotheek). — 310 bladz. — Pr. ing. 170 frank. 
geb. 195 fiank. 

Met dit Vlaams beek heeft Prof. E. E 1 a u t 
ons een zeer merkwaardig historisch werk geleverd 
dat ong. dezelfde periode behandelt als dit van 
Prof. Diepgen. Hij staat bekend als een zeer be
lezen en zeer ontwikkeld man en er blijkt uit dit 
werk, dat hij dat inderdaad ook is. Zijn eveneens 
9 bladzijden lange bibliographie ia ten minste even 
belangwekkend als die van zijn coll. D i e p g e n . 
maar zijn stijl en schrijfwijze is ongetwijfeld leven
diger en beter. Dit boek kan als een boeiende roman 
gelezen worden en geeft u meteen een overzichte
lijk en philosophisch-cultureel grondig medisch in
zicht in de betreffende periode. 

De negen hoofdstukken luiden : I. In Mésopotamie 
ontwaakt het bewustzijn van een medisch denken 
uit de nacht der praehistorie. II. Egypte neemt de 
eerste tekenen waar van een op de geneeskunde 
gericht rationeel denken. III. De Hebreeën bleven 
vreemd aan het medisch denken, maar richtten hun 
medisch bestel in naar de normen van de Wet. V. 

Indië : bakermat van schranderheid en handvaar
digheid in de dienst van het medisch denken. V. 
Griekenland : jeugdige bloei en rijpe oogst van het 
medisch denken in het vaderland van Hippokrates. 
VI. Rome : de laatste opflakkering van het verkwij
nend medisch denken vóór het verval in de Middel
eeuwen. VII. Islamietische geneeskunde : uitstalkast 
van het medisch denken der Oudheid in een nor-
genlandse pracht. VIII. De Middeleeuwen : winter
slaap van het medisch denken. IX. De wedergeboor
te van het medisch denken volgt schoorvoetend de 
culturele Renaissance in de 16e en 17e eeuw. 

Deze titels spreken vcor zichzelf en weerspiege
len uitstekend geest en stijl van het werk. 

Ook hier is er een alphabetische zaken- en namen
register, die opzoekingen mogelijk maakt. 

Al is het feitenmateriaal misschien minder uitvoe
rig dan in D i e p g e n ' s leerboek, toch is dit 
« Medisch Denken • als inleiding tot de geschiedenis 
van de geneeskunde te verkiezen. Wij kunnen het 
warm aanbevelen en hopen alleen maar dat de 
schrijver in een volgende uitgave iets meer aandacht 
wijdt aan het opkomende pharmaceutisch denken, 
zoals dit reeds te vinden is bij G a 1 e n o s, bij 
P a r a c e l s u s , de iatrochemisten en de kruid-
beschrijvers als L. F u c h s. Ook de pharmacie 
is toch een tak van de geneeskunde. V. 
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