
lijst van geleerde genootschappen en specialisten 
die hen geholpen hebben op de vele grensgebieden. 
die met een dgl. studie moeten worden aangeraakt. 
Dat Haiold N. Moldenke bijzonder geschikt was om 
dit boek te schrijven kunnen wij begrijpen als wij 
weten dat zijn vader Charles E. Moldenke een be
kende Egyptoloog en kenner van de oudheid was, en 
er bovendien niet minder dan 9 leden van de gees
telijkheid in zijn familie te vinden zijn. Moldenke is 
overigens een bekende en zeer goede botanicus die 
ook vulgariserend schreef b.v. over « American wild 
flowers ». 

Zijn buitengewoon interessant boek gaat thans niet 
meer uit van oudere botanische voorstellingen, noch 
van verkeerde vergelijkingen met de florenelemen-
ten van het land van de schrijver, zoals vroeger 
veelal het geval was, maar van een grondige ken
nis der flora van Palestina en haar ontwikkeling 
sedert de Bijbelse tijden. Het was L i n n a e u s 
die destijds aantoonde dat er bijna niets over de 
flora van Palestina bekend was en in 1747 zijn leer
ling H a s s e l q u i s t aanzette om een meer
jarige reis naar Egypte en Palestina te ondernemen. 
H a s s e l q u i s t heeft ons daarover interessante 
boeken overgelaten en het is pas van af die tijd, dat 
wij van een ernstige studie der flora van het H. 
Land me gen spreken. 

Het gebeurt nog te dikwijls dat wij voorstellingen 
uit Christus' tijd zien, waarop Agave's en Vijgen
cactussen worden afgebeeld, terwijl bij botanici vol
doende bekend is, dat deze thans in het gehele Mid
dellandse Zeegebied verspreide gewassen er « in 
illo tempore » zekerlijk nog niet (van uit Amerika) 
waren doorgedrongen. Er is dus botanische en te
vens historische kennis toe vereist om te weten, wat 
in Bijbelteksten bedoeld kan geweest zijn en dat is 
niet altijd eenvoudig. Desniettemin zijn de schrijvers 
van mening dat er ten minste 230 soorten zijn, die 
destijds in het H. Land voorkwamen en in de Bijbel 
vermeld worden. 

Met de beruchte appelen uit het Aards Paradijs 
kunnen zekerlijk niet de gewone appelen bedoeld 
geweest zijn, want die kwamen er destijds niet voor. 
Schrijvers maken het zeer waarschijnlijk, dat hier
mede abrikozen bedoeld zijn. De doornenkroon, die 
Christus op het kruis droeg werd van takken van 
Zizyphus spina-christi gevlochten, een Rhamnacee-
struikgewas dat overvloedig in het Kedrondal tiert. 
De « Leliën des velds » waarover "destijds zoveel 
gediscussieerd werd, kunnen volgens Schr. Blauwe 
Hyacinthen (Hyazinthus orientalis) of de Witte Lelie 
(Lilium candidum) of zelfs Anemonen (Anem. coro-
naria) geweest zijn. Wij vinden er ook belangwek
kende gegevens over de beroemde Ceders van de 
Libanon, over de <• Rozen •> uit de Bijbel (Oleanders 
of bergtulpen ?) over geneeskruiden, over spece
rijen, over de Bijbelse graangewassen, over olijven, 
vijgen, dadelpalmen, Johannesbroodboom, wijnstok, 
enz . 

Het werk is bovendien zeer aardig geïllustreerd 
met oude platen en reproducties van tekeningen en 
foto's. Het is uitstekend gedrukt en ingebonden. 

Wie zich voor geschiedenis, bijbelstudie en plant
kunde interesseert ook als loutere liefhebber zal er 
veel genot aan beleven en over een moderne en 
ongeëvenaarde documentatie beschikken. P. V. 

Albert COUVREUR, Pharm. — La Pharmacie et 
la Thérapeutique au XVIIIe Siècle vues à travers 
le Journal Encyclopédique de Pierre Rousseau à 
Bouillon. Tomes I et II. Thèse présentée et soutenue 
publiquement en 1953 devant la Faculté de Phar
macie de Strasbourg pour obtenir le grade de Doc
teur de l'Université (Mention : Pharmacie). — 2e 
Edition. — Vigot Frères, Editeurs, 23, rue de l'Ecole 
de Médecine. Paris 1953. — 900 pp. — Ing. Prijs 
niet aangegeven. 

Dit lijvig werk behandelt op uitvoerige wijze de 
pharmaceutische betekenis van het in de jaren 1756 
tot 1793 verschenen « Journal Encyclopédique » ge
sticht en opgesteld door P i e r r e R o u s s e a u . 
Dit tijdschrift verscheen halfmaandelijks op onge
veer 250 à 300 bladzijden en is in de meeste biblio
theken in volumina van 1000 bladzijden (2 maanden 
of 4 nummers) gebonden, zodat de schrijver onge
veer 230 delen van ong. 1000 bladzijden heeft moe
ten excerperen. 

In zijn inleiding schetst hij eerst de periode 1756-
1793 in de cultuurgeschiedenis en zet daarna uiteen 
wie P. R o u s s e a u was, wat zijn tijdschrift 
was en welke algemene betekenis dit heeft voor de 
Pharmacie. 

Het eigenlijke proefschrift behandelt dan op sys
tematische wijze alles wat in P. R o u s s e a u ' s 
blad te vinden is in verband met de pharmacie. De 
indeling is als volgt : I. Pharmaceutische studievak
ken : materia medica, plantkunde, dierkunde, mine
ralogie, scheikunde, natuurkunde. — II. Pharmaceu
tische practijk : wat las de apotheker ; zijn instru
menten ; zijn geheimmiddelen en spécialités ; mine
raal water en badmiddelen ; schoonheidsmiddelen 
en parfumerie ; de apotheker in de nijverheid. — 
III. Pharmacologie : algemeenheden gevolgd van de 
verschillende behandelingen volgens de ziekte. Het 
werk eindigt met merkwaardige besluiten, een lijst 
van geraadpleegde werken en een alphabetische 
index van auteursnamen. 

Onze collega A. C o u v r e u r , die met dit 
proefschrift de docterstitel behaald heeft en op zijn 
leeftijd het aangedurfd heeft een dgl. tijdrovend 
werk aan te vatten, moet hiermee hartelijk worden 
gelukgewenst. Hij heeft thans in ieders bereik ge
bracht, wat anders in soms moeilijk te vinden biblio
theken verspreid lag en heeft ons aldus een zeer 
merkwaardige bijdrage geleverd tot de geschiedenis 
van de pharmacie en tot de cultuurgeschiedenis van 
de XVIIIe eeuw. 

Alhoewel de systematische inhoudstafel en de 
alphabetische index van auteursnamen bepaalde op
zoekingen mogelijk maakt, betreuren wij toch, dat 
het werk geen uitvoerige alphabetische index van 
onderwerpen bevat. Het boek zou aldus voor de 
historicus als werkmateriaal zekerlijk in waarde 
stijgen en het is nog niet te laat om een dgl. sup
plement te laten verschijnen. 
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Een tiental mooie platen illustreren het technisch 
zeer verzorgde en een keurig gedrukt werk, dat alle 
pharmacohistorici dankbaar in hunne bibliotheek 
zullen wensen op te nemen. P. V. 

Prof. Dr h. c. Alwin MITTASCH. — Döbereiner, 
Goethe und die Katalyse, mit einem Tüelbild und 
24 Abbildungen im Text. — 1951. Hippokrates-Ver-
lag Marquardt & Co, Stuttgart. — 62 bladz. Prijs 
ing. 4.50 DM. 

Het is de Jenaer Professor Johann Wolfgang Dö
bereiner, die in 1823 het katalytisch aansteken van 
waterstof door platina ontdekte en G o e t h e is 
een der eerste geweest, waaraan Döbereiner zijn 
ontdekking mededeelde. De naam <• katalyse » werd 
pas veel later, in 1835, door Jakob B e r z e l i u s 
ingevoerd. 

Men weet dat G o e t h e eerst in de apotheek 
van S p i e l m a n n te Straatsburg kennis maak
te met de chemie en dat hij zijn leven lang een 
zekere voorliefde voor deze wetenschap behield. Tot 
nu toe was echter zijn houding tegenover de kata-
lytische proefnemingen van Döbereiner niet bestu
deerd. A. M i t t a s c h die zich zelf met kata
lyse heeft bezig gehouden en historisch zijn sporen 
verdiende o.m. met een geschiedenis der ammoniak-
synthese, geeft ons in dit boekje een boeiend beeld 
van de persoonlijke betrekkingen tussen G o e t h e 
en D ö b e r e i n e r . Er blijkt hieruit hoe hoog 
G o e t h e de beroemde chemicus schatte en hoe 
hij zich waarderend en aanmoedigend uitsprak over 
die edele en belangloze figuur. Het werkje bevat 
brieven tussen beide grote mannen en is aardig 
geïllustreerd, o.m. met tekeningen van G o e t h e 
betreffende D.'s proeven. P. V. 

Prof. Dr med. & Phil., Dr h. c. Paul DIEPGEN — 
Geschichte der Medizin. Die historische Entwick-
lung der Heilkunde und des aerztlichen Lebens. 
I. Band. Von den Anfangen der Medizin bis zur 
Mirre des 18. Jahrhunderrs. Mit 29 Abbildungen. 
— 1949. Walter De Gruyter & Co. Berlin W 35. — 
355 bladz. — Pr. geb. 18 DM. 

Prof. Dr D i e p g e n houdt zich reeds 40 jaar 
bezig met de geschiedenis der geneeskunde en dit 
leerboek is niet zijn eersteling. Hij publiceerde van 
1913 tot 1928 twee uitgaven van zijn geschiedenis 
der geneeskunde in 5 deeltjes en in 1325 ie Munster 
« Zur Geschichte der Historiographie der Medizin ». 
In 1938 verscheen te Stuttgart zijn « Medizin und 
KultuT-Gesammelte Aufsatze » en in 1939 zijn « Das 
physikalische Denken in der Geschichte der Medi
zin », terwijl wij andere werken als zijn « Zur 
Frauenheilkunde der alten Welt » (München 1937) 
en tal van kortere tijdschriftartikelen onvermeld 
laten. 

Dit eerste gedeelte van zijn nieuw leerboek bevat 
volgende kapittels : « Urmedizin, Medizin der Natur-
völker, Volksmedizin », « Die Heilkunde bei den Kul-
turvölkern der alten Welt », « Die Medizin bei den 
Griechen und Römern », <• Das medizinische Mittel-
alter », « Die Wende zur neuzeitlichen Medizin im 

16. Jahrhundert », « Die Heilkunde im Zeitalter des 
Barock ». 
Het werk eindigt met een 9 bladzijden lange lite

ratuurlijst, een index van personen- en plaatsnamen 
en een alphabetisch zaakregister en is voorzien van 
interessante historische kaarten. 

Het is een goed leerboek, dat ook als handboek 
ter raadpleging dienst kan bewijzen, maar is een 
beetje zwaar om lezen. Het is echter vrij van natio
nale éénzijdigheid en in de lijn der algemene cul
tuurgeschiedenis. De prestaties werden niet inge
deeld naar landen en naties, zoals de auteur overi
gens opzettelijk mededeelt. 

Er volgt een tweede deel en geïllustreerde atlas 
als derde deel. V. 

Prof. Dr P. DIEPGEN (Mainz). — Dos Analzdpf-
chen in der Geschichte der Therapie. — George 
Thieme Verlag. Stuttgart. 1953. — 44 bladz. Pr. ing. 
4.20 DM. mit 3 Abbïld. 

Prof. D i e p g e n, wiens « Geschichte der Me
dizin » wij hierboven recenseerden heeft deze 
studie aangevat op voorstel van H. S t r o b e l , 
directeur van de Firma C. H. Boehringer & Sohn 
(Ingelheim am Rhein). 

Merkwaardigerwijze kan hij zijn geschiedenis van 
het zetkaarsje met de Assyriërs beginnen. Een tekst 
in spijkerschrift bewijst dat men in Babylonië en 
Assyrië pijnen van buik, benen en geslachtsorga
nen reeds met suppositoria behandelde. Maar onze 
Brusselse landgencot F r a n s J o n c k h e e r e 
heeft nog verrassender gegevens uit de 12de of de 
13de eeuw vóór Christus gepubliceerd, steunende 
op een vertaling en interpretatie van de Papyrus 
Chester Beatty. Deze interessante mededelingen wor
den gevolgd van andere uit de Araabse genees
kunst der Middeleeuwen, uit de Latijnse geneeskunst 
der Middeleeuwen en uit het Renaissancetijdperk. 

Daarna behandelt schrijver het suppositorium in 
de moderne geneeskunst de primitieve apparatuur 
en tot slot de zetkaarsjestherapie in de cellulairbio-
logische opvattingen van de 19de eeuw tot heden 
toe. 

Het werkje is degelijk gedocumenteerd en vormt 
een ernstige aanwinst voor de geschiedenis van 
pharmacie en geneeskunde. P. V. 

E K I C n i E N 

George Urdang Medal 
Aan Professor Dr J. A. H ö f 1 i g e r uit Lu-

zern werd de eerste door het American Institute for 
the History of Pharmacy ingestelde « George Urdang 
Medal » uitgereikt vanwege zijn verdiensten als 
schrijver van belangrijke historisch-pharmaceutische 
publicatie's en in het bijzonder zijn werk als direc
teur van de « Schweizerische Sammlung für histori-
sches Apothekenwesen ». 

Medaille Parmentier 
Als erkenning van de door hem bewezen diensten 

aan de internationale samenwerking op hét gebied 
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