
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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van de geschiedenis van de pharmacie werd op 
17 September j.1. door de Société d'Histoire de la 
Pharmacie te Parijs een <• Medaille Parmentier » 
overhandigd aan Dr P. H. B r a n s uit Rotter
dam, President van de Benelux-Kring voor de Ge
schiedenis van de Pharmacie, Secretaris-Generaal 
van de Academie d'Histoire de la Pharmacie en 
Permanent Secretaris van de Union Mondiale des 
Sociétés d'Histoire Pharmaceutique. 

VARIA 
Het wonderbaarlijke in de medicatie en 

de pharmacie van de XV I I l e eeuw (*) 
door Apoth. A. Couvreur 

De gezondheid is het kostbaarste goed van de 
mens en, zonder deze, heeft al het andere geen 
betekenis meer. Men hoeft er zich dus niet over te 
verbazen dat sinds de dageraad van zijn verblijf 
op aarde de mens alles heeft opgeofferd om ze te 
bewaren of ze te herstellen. 

De geschiedenis van geneeskunde en pharmacie 
is een duizendjarige strijd tegen de ziekte. Vanaf 
hun empirisch begin tot hun huidig, nog steeds 
onvolmaakt stadium, gaat die strijd steeds voort. 

Steeds bestonden er kwakzalvers, ook nu nog en 
wanneer de kwaal ernstig en ongeneeslijk is, stijgt 
hun succes, dat trouwens in evenredigheid staat met 
hun onkunde. Zelfs de mensen van het vak hebben 
er soms een handje van weg in de voorschriften, 
die de geneesmiddelen begeleiden « de pil te ver
gulden ». 

Dit is het onderwerp van mijn voordracht : de 
beloften die niet kunnen ingelost worden en het 
opwekken van valse hoop, waaraan de zieken ge
loof hechten. 

Dit wonderbaarlijke, dat ik het onwezenlijke zal 
noemen heeft niets te stellen met de wonderbare 
werkelijkheid van de vooruitgang van de echte 
wetenschap. 

Ik wil hier enkel beroep dcen op de « Journal 
Encyclopédique » te Bouillon verschenen in 1756 
waarover ik reeds een eerste voordracht voor u 
hield. 

Hierna volgen de voornaamste, omzeggens, onge
neeslijke ziekten en de middelen door de verbeel
ding en de onwetendheid er tégen uitgedacht. 

Razernij. 
Aan de honden een eierstruif van 3 eieren, sterk 

gezouten, negen morgenden, toegediend met de plant 
genoemd « Lievevrouwenbedstro ». 

Mr de Buffon heeft het over een plant uit Siberië, 
de galitzinette, volgens de naam van de prins, die 
ze hem gezonden had. 

De monniken van de koninklijke abdij van Savi-
gny schrijven ook een soort struif voor met gehakte 
pimpernel, met verbod fruit te eten en bier van 
lijsterbessen te drinken. 

(°) Naar een Franse voordracht in de « Kring 
voor de Geschiedenis der Pharmacie in Benelux », 
op 15 April 1953 te Rotterdam. 

Een zekere priester Chedet in December 80, 
schrijft een wonderzout van Seignette voor, gemengd 
met enkele druppels bloed van de gebeten persoon 
en wat mineraal kristal. 

Een andere priester, Guillet in Januari 81 voegt 
er nog wat aan toe : het zout moet in witte wijn 
worden opgelost en de zieke moet hard lopen in 
open lucht om het geneesmiddel te doen doordringen 
in het bloed. Slechts éénmaal, bij een beet van een 
razende wolf, bleef het resultaat uit. 

In April 62 wordt aangeraden : poeder van man
nelijke oesters in het vuur verkoold in een halve 
zester witte wijn. 

In Februari 72 : een haar van het razende dier 
laten roosteren op een vuurschop en in een goed 
glas cider naar binnen zwelgen. Het gaat ook wel 
met een glas wijn. 

Een andere remedie is een mengsel van verplet
terde en fijn gestoten look met zout en de wortel 
van gestampte klis, als pleister op de wonde. Ook 
theriacum met een aftreksel van verschillende plan
ten : salie, St Janskruid, grote ganzenbloem en 
schorseneer wordt aangeprezen. 

Tandpijn : 
Hiertegen bestaan talrijke remédias. 
In het Journal van April 82 : een aftreksel van 

de wortels van bertram en zevenblad met opium, 
kamfer en essentie van bilzenkruid. 

In Januari 67 : het opleggen van de vingers zon
der meer. Dit wordt uitgeoefend door de Karthuizers 
van Vaucluse in Franche-Comté. 

Een andere pater schrijft voor : 2 levende mollen 
in elke hand vasthouden, zonder ze te knijpen en 
wachten tot ze dood zijn. Dan de mollen koken. Er 
ontstaat aldus een soort deeg met een laagje vet. 
Dit vet aan handpalmen en vingertoppen wrijven 
en er 2 dagen oplaten. Doch vooral het magnetisme < 
werd er tegen aangewend. Terwijl men zich door 
middel van een kompas naar het Noorden wendt, 
meet men de bedorven en ontstoken tand aanraken 
met de noordelijke pool van de zeilsteen. 

In Augustus 66 schrijft iemand uit Königsberg 
dat de werkzaamheid van de zeilsteen uitgelegd 
wordt door de aanwezigheid van ijzer in het bloed. 

Likdoorns : 
Er een stuk in water geweekt brood opleggen, 

bedekt met een vloeipapier. Blootsvoets gaan tot het 
brood dreog is. 

WinrerJcloven : 
Vet van vogeldarmen gemengd met urine en zout. 

Brandwonden : 
Een afkooksel van groenkool in reuzel. 
Melkkorst : 
Een afkooksel van wilde driekleurige viooltjes in 

melk. 

Dauwworm : 
Een sopje van fijn verbrijzelde kreeften gekookt 

in het waterbad met tot poeder gemalen adders. 
Alles binnenzwelgen. 

Hoordschurit : 
Levende padden in een pot zetten, herhaalde ma-
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