
BOEKBESPREKINGEN: 

J. S t a r o b i n s k i . Geschiedenis van de geneeskunst. Scheltema en 
Holkema, Amsterdam, 112 blz., vele afb., prijs ƒ 14,50. 

In de reeks Kennis en Vernuft, geschiedenis der natuurwetenschappen en uitvin
dingen in documenten, verscheen — na de geschiedenis van de scheikunde van de 
hand van C. C a n b y — thans ook de geschiedenis van de geneeskunst door 
J e a n S t a r o b i n s k i . Het zijn vertalingen van een Zwitserse serie. De boek
jes zijn fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd; de illustraties staan los van de tekst en 
hebben enig eigen commentaar. De tekst van dit laatste boek is zo slecht vertaald, 
dat men dit werk het beste als prentenboek gebruikt. Om enkele voorbeelden te 
geven : „Galenus had nooit gebrek aan geneesmiddelen; Theophrastus en Dioscori-
des hadden hem een groot aantal geneeskrachtige kruiden nagelaten en zijn recep
ten waren soms nodeloos ingewikkeld". Fijn van die verre voorgangers, die zorgen 
dat je nooit gebrek hebt. „Antoni van Leeuwenhoek wist, hoewel geen arts, met 
zijn lenzen een driehonderdvoudige vergroting te verkrijgen". Hoe bestaat het voor 
iemand, die geen arts is! „In Frankrijk hadden de clinisten het voordeel deel uit te 
maken van een systeem van wedijver." Wat een voordeel! Zo kan men doorgaan, 
ergerlijk en lachwekkend, deze vertaling van iemand die onze Nederlandse taal 
blijkt niet te beheersen en van de medische wetenschappen geen begrip schijnt te 
hebben. 

Aardig in deze tijd van beperking van het geneesmiddelengebruik klinkt „Het 
volk wil nu eenmaal zoveel mogelijk geneesmiddelen", "Populus remédia cupit". 

D. A. WITTOP KONING 

Illustrierter Apotheker-Kalender 1966, uitgegeven door apotheker Dr. 
W.-H. H e i n . Deutscher Apotheker-Verlag, Stuttgart, 1965, 36 platen, 
prijs DM 8, — . 

Gelijktijdig met onze Nederlandse apothekerskalender, die echter eerst van 1939 
dateert, beleeft de Duitse apothekerskalender haar 25e jaargang. De eerste jaar
gang verscheen echter al in 1926; F. F e r c h 1 en W.-H. H e i n hebben samen 
in de loop der jaren een 1500-tal afbeeldingen met betrekking tot de geschiedenis 
van het apothekersvak bijeengebracht, een omvangrijk materiaal, dat voor de 
historicus onmisbaar is geworden. 

Terecht begint deze kalender thans met het portret van F e r c h 1. 
Het materiaal is weer internationaal, Nederland is vertegenwoordigd met de ti

telprent van de Leidse farmacopee van 1751, het begrafenisschild van het apo-
thekersgilde van Goes, de titelprent van de Goudse editie van de Augsburgse 
farmacopee van 1653 en die van de Pharmacia et Chymica van J a c o b l e 
M o r t uit 1684. 
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Bij deze 25e uitgave mag ik wel de wens uitspreken, dat het de tegenwoordige 
redacteur nog jarenlang gegeven mag zijn, dit belangrijke werk op het terrein 
van de geschiedenis van de farmacie voort te zetten. D . A. WITTOP KONING 

S. H a m a r n e h . Bibliography onMedicine and Pharmacy in Médiéval Islam. 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH., Stuttgart, 1965, 204 blz., 
5 afb., prijs DM 24, — . 

Het is bijzonder verheugend, dat H a m a r n e h , die zelf in de Libanon geboren is 
en dus over een ruime kennis van het Arabisch beschikt, na zijn boek over het wes
ters kalifaat, getiteld A Pharmaceutical view of Abulcasis Al-Zahrawi in Moorish 
Spain (Brill 1963), thans met een bibliografie van de Arabische medische en farma
ceutische geschriften komt. 

De eerste rubriek geeft een lijst van boeken, geschreven in de middeleeuwen (en 
later gedrukt of uitgegeven). De tweede rubriek bevat boeken over de islamitische 
beschaving; de derde bibliografieën, woordenboeken enz.; de vierde lopende tijd
schriften. 

De eerste rubriek is voor ons het belangrijkste. De Arabische schrijvers staan op 
hun juiste namen, gelukkig geeft ons het register de mogelijkheid R h a z e s , 
A v i c e n n a M e s u a enz. terug te vinden. 

Het tijdsbestek is de 7e—14e eeuw, waarvan vooral de 10e—lie de grootste 
bloei van de Arabische beschaving beleefde. 

De schrijver geeft niet slechts bibliografische gegevens, maar ook zijn eigen me
ning over de waarde van de verschillende publikaties. 

Voor ieder, die de moeilijkheden kent van het verkrijgen van betrouwbare infor
matie over de Arabische periode in de geschiedenis der wetenschappen, een on
misbaar boek. D. A. WITTOP KONING 

G. E i s en H. J. V e r m e e r . Gabriel vonLebensteinsBüchlein„Von 
den gebrannten Wassem". Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH., 
Stuttgart, 1965, 80 blz., 8 afb., prijs DM 1 2 , - . 

Het boekje geeft een vergelijking tussen enkele handschriften van dit destilleerboek-
je, waarin uiteraard vele farmaceutische bereidingen voorkomen. 

Voor de specialist op het gebied van de middeleeuwse voorschriftenboeken een 
belangrijk werkje. D. A. WITTOP KONING 
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