
MATHIAS DE L'OBEIL EN ZIJN BETEKENIS VOOR DE PHARMACIE (*) 

door Dr. D. A. WITTOP KONING. 

De l'Obel is de jongste van het driemanschap der Vlaamse botanici, Dodoens 
(1517-1585), Clusius (1526-1609) en de l'Obel (1538-1616). 

Alle drie waren zij medicus, twee hunner hebben zich op pharmaceutisch ter
rein bewogen. Clusius door de vertaling van het Dispensatorium Florentinum, de 
l'Obel door zijn bemoeiingen met de latere bewerkingen vari de Valerius Cordus 
uitgave van Coudenbergh. 

Over Clusius zijn wij volledig ingelicht door het werk van Hunger (3), over de 
l'Obel is echter veel minder geschreven. Alleen een artikel van E. Morren in het 
Bulletin de la Fédération des Sociétés d'Horticulture de Belgique van 1875, getiteld 
« Mathias de l'Obel sa vie et ses œuvres », handelt uitsluitend over deze derde grote 
botanicus. 

JEUGD! 

Mathias de l'Obel werd geboren te Rijsel in 1538; de naam de l'Obel komt in het 
departement du Nord en de provincie Henegouwen nog voor. 

, De naam stamt van het Frans Aubel en Aubeau dat is de Obel albus of witte 
populier. Zijn familiewapen vertoont een vrouwenfiguur gekleed in een lang gewaad 
tussen twee populieren waarvan zij de stammen vasthoudt en waarboven een zes-
puntige ster. De zinspreuk luidt : « Candore et Spe » = oprechtheid en hoop, de witte 
onderkant van de bladeren van de populier symboliseert dan de oprechtheid, de 
groene bovenkant de hoop. 

Irmisch (1) verklaarde een vignet in een van de boeken van de l'Obel met de 
boven weergegeven voorstelling het eerst als het sprekende wapen. Dit vignet is 
gemaakt door Assaveius van Londerzeel. Het merkwaardige feit doet zich nu voor 
dat de l'Obel zijn naam ontleent aan een plant, de witte populier en dat Plumier in 
1702 het bekende geslacht Lobelia r aa r de l'Obel genoemd heeft, hiermede dus de 
ene plant de naam van een andere gevende. 

Een portret van de l'Obel, gegraveerd door François Dellarame, toont hem op 
76-jariqe leeftijd. Er onder de bovengenoemde zinspreuk en : 

« Melius a limpidissimis fontium scaturiginibus haurere quam turbidos confectari 
rivulos » d.w.z. Het is beter zich aan de heldere bronnen der fonteinen te drenken 
dan zich toe te vertrouwen aan troebele stromen. 

Men zegt dat zijn vader Jean de i'OfoeJ jurist was. Waar hij zijn eerste opleiding 
genoten heeft is niet bekend, reeds vanaf zijn 16e jaar voerde een onnaspeurbare 
aantrekkingskracht hem naar de kennis der planten en de materia medica. Vóór zijn 
inschrijving aan de Universiteit van Montpellier op 22 Mei 1565, had hij reeds in 
Duitsland en Italië gereisd. 

In de archieven van Montpellier is niet meer te vinden of de l'Obel de dokters-
graad verworven heeft, maar deze archieven zijn niet compleet. 

Clusius had toen Montpellier al verlaten maar de l'Obel vond er temidden van 
de leerlingen van Rondelet een landqenoot namelijk Jacob Uitenhove uit een Gentse 
patriciersfamilie en een maand eerder was in Montpellier een student uit de Pro
vence namelijk Pierre Pena ingeschreven. 

ArJbor (2) schrijft dat men ondanks de pogingen van verschillende onderzoekers 
verbazend weinig weet over.Pena en dat men aanneemt dat hij al spoedig de botanie 
vaarwel zei ten gunste van de qeneeskunde. 

Hungei (3) neemt deze mening klakkeloos over terwijl toen het boek van Hawks 
en Boulgei (4) reeds verschenen was. Dit boek weet ons veel meer te vertellen over 
Pena de man die met de l'Obel samen de Stirpium adversaria nova uitqaf. 

Pena zou dan geboren zijn in Touques bij Aix en Provence. Hij was bestemd voor 
het leqer, maar zijn oudste broeder, een amateur astrolooq, trok zijn horoscoop en 
vond dat hij voorbestemd was voor een succesvolle studie. Dienovereenkomstig werd 
hij op 20-jarige leeftijd naar Parijs gezonden om geneeskunde te studeren. 

In 1558 schijnt hij Antwerpen bezocht te hebben en dan door Duitsland, Tirol, 
Zwitserland, Savoye, Spanje, Portugal en Italië gereisd te hebben. In 1558 was hij 

(*) Mededeling op de eerste vergadering van de « Kring voor de Geschiedenis der Pharmacie in 
Benelux » op 3de Maar t 1951 te Gent. 
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in Padua en in 1562 weer, in 1563 was hij bij zijn vriend de apotheker Calceolari te 
Verona, misschien in Pisa waar hij Caesalpinus (Italiaans geneesheer en plantkun-
dige) kende en in Boulogne waar hij Aldrovandus (Italiaans arts en natuuronderzoe
ker) ontmoette. In 1564 was hij met Gesner in Zürich en in Venetiè met Valerand 
Donrez (een stadgenoot van de l'Obel). 

De l'Obel en Pena hadden beide de bijzondere belangstelling van hun leer
meester en zij waren waarschijnlijk zelfs bij hem in huis. Door hun gemeenschappe
lijke belangstelling voor de botanie werden zij grote vrienden. Zij zullen zeker met 
Eondelet en zijn andere leerlingen ijverig gebotaniseerd hebben. Zij reisden tesamen 
en schreven samen een werk, waarvan moeilijk uit te maken valt wat het werk van 
de een en wat van de ander is. Hun grote leermeester stierf 20 Juli 1566 en aange
zien zij spoedig daarop Montpellier verlieten werd de l'Obels botanische kennis van 
de omgeving in ongeveer een jaar verkregen. 

Dat Rondelet de bekwaamheid van zijn Vlaamse leerling bemerkt heeft blijkt 
wel uit het feit dat hij aan de l'Obel zijn botanische handschriften naliet. 

Pena en de l'Obel waren in La Rochelle in de zomer van 1566, kennelijk op weg 
naar Engeland, waar de l'Obel een rustige periode doorbracht onder de regering van 
Koningin Elisabeth en de godsdienstige woelingen in zijn vaderland ontliep. 

Zij brachten hun herbarium mee en schijnen daar gedurende de eerste jaren 
materiaal verzameld en vele nieuw ingevoerde exotische planten verworven te 
hebben. 

BOTANISCH WERK. 

In Engeland verscheen in 1570 (colophon 1571) Stirpium Adversaria Nova waarin 
de l'Obel en Pena het resultaat neergelegd hebben van hun onderzoekingen in de 
omgeving van Montpellier en in Engeland. Het boek is gedrukt en uitgegeven door 
Thomas Purfoot en opgedragen aan Koningin Elisabeth en de hoogleraren te Mont
pellier. In het voorwoord verklaren de schrijvers steun gehad te hebben van ver
schillende Engelsen o.a. Hugh Morgan een apotheker die een tuin had bij Coleman-
street in Londen. Volgens Morren zouden slechts het eerste en laatste blad van 
Purfoot zijn en het boek bij Plantijn gedrukt zijn. 

Eenvoudigheidshalve zullen we hier het spraakgebruik volgen en spreken van 
hun « gezamenlijk werk » en van de belangrijke theoretische ideeën die l'Obel alleen 
er in gebracht zou hebben, de mogelijkheid is echter geenszins uitgesloten dat Pena 
een gelijkwaardige rol speelde of zelfs een overwegend aandeel erin gehad zou 
hebben (aldus Hawks en Boulger). 

Hunger (3) haalt een passage uit een brief aan waarin staat « Unlangs schrieb 
mir noch Lobelius dass er bei seinen Adversaria die erste Stelle Petrus Pena einge-
rcrumt habe obgleich dieser noch kein Drittel der Pflanzen kenne, die im Buch ange-
fuhrt seien ». Misschien zal de gedetailleerde kennis van de flora van Zuid-Frankrijk 
Pena's werk zijn aangezien die uit die streken stamde. Het boek is nog steeds van 
groot belang voor de flora van Zuid-Frankrijk door de nauwkeurigheid van de mede
delingen omtrent de flora van de omgeving van Montpellier. 

Vooral echter is dit boek van betekenis omdat de l'Obel hierin zijn systeem 
van classificatie gegeven heeft dat hem zijn reputatie verleend heeft. Het voor
naamste van dit systeem is dat hij verschillende groepen van planten onderscheidt 
naar de kenmerken van de bladeren. Op deze wijze maakt hij een ruwe scheiding 
tussen de klassen die wij nu noemen monocotylen en dicotylen. ©it systeem is veel 
beter dan elke vroegere classificatie en misschien de enige 16e eeuwse die niet 
slechts door de auteur maar door vele andere gebruikt werd. Dodoens en Clusius 
gaven een alfabetische indeling, of naar geneeskrachtige werking. 

Het belang van deze indeling werd door de schrijvers al ingezien want zij 
spreken in het voorwoord van « Orde, want er is niets mooiers in de hemel of in het 
brein van een wijs man ». 

Omstreeks 1574 schijnen Pena en de l'Obel van Engeland naar Antwerpen 
gegaan te zijn waar de laatste zich vestigde en enkele jaren de geneeskunst uit
oefende. Pena schijnt de botanie opgegeven te hebben voor een veel lucratiever 

-baantje namelijk lijfarts van Hendrik III die hij naar men zegt met klitwortel genezen 
zou hebben. Toen hij stierf liet hij een vermogen van meer dan £ 600.000.— na. 

In 1576 verscheen bij Plantijn in Antwerpen de PlanUuum seu Stiipium Histoha, 
een tweede druk van de adversaria. Volgens Morren is het zelfs hetzelfde boek met 
een veranderde titel terwijl de opdracht aan Koningin Elisabeth weggelaten werd. 
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Toegevoegd wordt aan de advers'aria de 1'Obels Stiipium Observationes dat voor
namelijk handelt over gekweekte planten uit de Belgische tuinen en de omgeving 
van Antwerpen en 1486 afbeeldingen bevat op grotere schaal dan die van de adver-
saria, grotendeels al gebruikt door Dodoens en Clusius en zelfs door Mathiolus. 

In 1581 volgt nu een vertaling van de Historia in het Nederlands onder de titel 
« Kruydtboeck » met 2181 afbeeldingen, terwijl in hetzelfde jaar de platen apart 
uitgegeven werden onder de titel Planfarum seu Stiipium Icônes gerangschikt naar 
het systeem van de 1'Obel. Linnaeus haalt dit album vele malen aan.. 

Enkele jaren later, aldus Arbor, gaat de 1'Obel naar Engeland waar hem gevraagd 
werd het toezicht over de medische kruidtuin van Lord Zouche te Hackney op zich 
te nemen en blijkbaar kreeg hij~de titel van botanicus van Jacobus I. Hij beschreef 
meer dan 80 in Engeland inheemse planten voor de eerste maal, waaronder Atropa 
Belladonna. In 1592 ging hij met Lord Zouche op een gezantschap naar het Deense 
Hof. 

In 1605 verscheen, weer bij Purfoot, onder de titel Delucidae Simplicium Medi-
camentorum explicationes et' Sfirpium/ Adversaiia de rest van de oude oplaag van 
het werk dat hij met Pena 35 jaar eerder uitgegeven had onder toevoeging van een 
tweede deel hoofdzakelijk gewijd aan de beschrijving van nieuwe grassoorten en 
andere monocotylen benevens enige niet botanische toevoegingen. 

De 1'Obel was ook bezig met een ander groot werk dat Sfirpium illustrationes 
genoemd zou worden. Een gedeelte hiervan (170 blz.) verscheen eerst na zijn dood 
in 1655 bewerkt door Dr William How. 

MEDISCH-PHARMACEUTISCH WERK. 

De 1'Obel droeg in 1581 zijn « kruidboek » op aan Stadhouder Prins Willem 
van Oranje, wiens lijfarts hij werd in 1581, en aan de magistraat van Antwerpen. 

Hij bleef dit tot het vermoorden van de Prins in 1584 en zal dus in Delft gewoond 
hebben, dan gaat hij terug naar Antwerpen en wordt stadsmedicus met een jaargeld. 
Inderdaad komt zijn naam op de lijst der gezworen doctoren van Antwerpen over 
1584 en 1585 voor. 

Reeds in de uitgave van 1576 van zijn kruidenboek komen medisch pharmaceu-
tische afdelingen voor voornamelijk uit het werk van Rondelet of ter aanvulling 
daarvan, namelijk « foimulae aliquot lemedioium Guillelmi Rondeletti, libio de 
internis remediis omïssae » en « De puigantibus sive attiahentibus medicamentis ». 

In de uitgave van 1605 toen de 1'Obel blijkbaar zijn einde voelde naderen en 
een heterogeen mengsel van geheel of gedeeltelijk voltooide geschriften als toevoeg
sel publiceerde vinden we dan nog : « Lobelii animadversiones in Rondeletti metho-
dicam phaimaceuticam otficina », met goede afbeeldingen van de Cassia, de peper, 
de kruidnagel en de gember. 

Voorts « De Succedaneis imitatione Rondeletti » benevens een verhandeling over 
de balsems en diverse geneesmiddelen. 

In Antwerpen kwam hij natuurlijk in aanraking met Petius Coudenbeigh (5) 
apotheker aldaar en bekend door zijn uitgave van het Dispensatorium van Valerius 
Cordus in 1568 en vervolgens in 1571 en 1579. 

In 1592 verscheen te Amsterdam een Hollandse vertaling van M. Everaert (6), 
in 1599 een Latijnse editie te Leiden, in 1614 een Hollandse vertaling (7) in Amsterdam. 

Aan deze uitgaven in het Hollands zijn toegevoegd "de bovengenoemde Succe
daneis vertaald als « van den droghen simpels oft cruyden die men neemt d'een 
voor de ander » en 1'Obels « Diarium Pharmacorum Paiandorum et simplicium legen-
dorum » in 1592 vertaald als « De maniere van te plucken de cruyden ende medi-
cynen te bereyden van daghe tot daghe » in 1614 vertaald als « Register oft Ghe-
dachtenis boecxken van daghelicksche Apothekers wercken, te weten van cruyden, 
wortelen, saden. Bloemen te plucken en medicynen te bereyden », evenals de boven
genoemde « De Purgantibus », vertaald als « sommige medicynen die stoelganck 
maken ». 

Hij noemt in zijn commentaar verschillende Zuid-Nederlandse apothekers als 
Francoys Pennin weigeleerde apotheker van Antwerpen die hem een betere soort 
Lignum Aloes leverde. Jan Mouton te Doornik, Mr. Francoys de Zinnfch te Brussel en 
Mr. Francoys Penuyn t'Antwerpen met Adriaen BeyerJincfc die theriak van de goede 
samenstelling maakten en de « seer goede Apothekers Jan Coere, OJivier Driesch 
ende saligher Pief er van Coudenberch te Antwerpen die wilde latouwe leverden ». 
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Vrijwel alle schrijvers zeggen nu dat de 1'ObeI zich enkele jaren na 1585 naar 
Engeland heeft begeven om daar te blijven, maar zo eenvoudig is het niet. 

De 1'Obel is enige jaren in Middelburg geweest en later in 1603 daar nog eens 
teruggekeerd en het is voor deze periode dat ik in het bijzonder Uw aandacht vraag. 

MIDDELBURG. 

Hunger (8) schrijft : « Zooals wij weten was de 1'Obel in 1590 als stadsdokter 
te Middelburg aangesteld geweest, ... ». Hoe'hij dit weet wordt niet vermeld, ik 
meen echter aan te moeten nemen dat dit wel al enige jaren eerder het geval geweest 
zal zijn, namelijk reeds in 1587. 

Toen werd in Middelburg een keur uitgevaardigd waarvan van Pienbroek (9) de 
tekst geeft. Voor ons is in het bijzonder van belang art. 7 dat luidt : 

« Metsdies datter in den apotheken vele onnutte, confuse ende onbequame 
compositien zijn ende datter sommige wel van noode waren, die sy niet en hebben, 
om veel sieckten wel te cureren, soo sullen die ervaersten médecins, die hem best 
inde compositie van de medicamenten verstaen, overeencommen om te kiesen ende 
redresseren de beste ende meest van noode compositien, ' laetende uytgaen een 
maniere van nieuwe dispensarium, gevoecht na de gelegentheyt deser landen op 
de maniere van de pharmocopea Rondeletty (10) van Montpelliers, van dispensato-
rium Florentinum (11), Augustinum (12), Coloniense (13) ende meer andere gepoly-
cierde ende maerde steden omdat allen d'apothekers deser stadt op eenen voet 
souden hare compositie maken, soo en souden de doctoren in hare wercken niet 
bedrogen worden ende de crancken aldus meer versekert. Terwyle men den dispen-
satorium dresseren soude, de apothekers sullen hen mogen regieren nae sekere 
compositie die de voirsch médecins sullen oversien uuyt Nicalao Preposito, 
Mesue (14) ende Cordus (15) ». 

Hieruit proeft men de hand van de 1'Obel, wie anders zou als eerste voorbeeld 
voor een nieuwe pharmacopée de Pharmacopea Rondeletti gekozen hebben. In de 
Nederlandse vertaling van Valerius Cordus uit 1592 spreekt hij : > 

« Wij en sullen nu geen meer verclaeren, tevreden zijnde métten apothekers-
Winckel van Rondelet die van ontallige fouten ghesuyvert is, die ten laetsten sal 
in 't licht comen ». 

Er is nog 10 jaar overheen gegaan voor in 1602 verscheen : G. Rondelet Phar-
macopceorum officina correctior per M. de 1'Obel. 

Komt de 1'Obels naam niet voor op de titel van de Valerius Cordus uitgave van 
1592, in 1599 wordt hij als medewerker genoemd, in 1614 heet het « van nieus over-
leyt, vermeerdert, verbetert, volccmelicker ende bequamelicker int corte uytgheleyt, 
met hetgene dat in de naest volghende pagie verclaert is : Door Matthias de 1'Obel 
nu tegenwoordich medicyn ordinaris der vermaerder coop stadt Middelburgh in 
Zeelandt. 

Het boek wordt opgedragen aan de gecommitteerde raden van Zeelandt, Ende 
die Eersame, waerdeswijse ende discrete Heeren, Burgemeesters Schepenen ende 
Raedt der Stadt Middelburgh. In de inleiding zegt hij : « ick ben verweet, ja bijna 
bedwongen gheweest dit boeck vari Valerius Cordus in handen te nemen, om die 
andermael t'oversien, ende daert den noodt heeft verheyscht, te corrigheren, waer 
toe ie des te meer beweecht ben gheweest, omdat ick in den laetsten Latijnsche 
druck sekere daghelicksche ghebruyekte, ende misbruyekte compositien verbetert 
hadde. Daeromme so ick aengemerct hadde dat nu onlancx desen Boeck Cordi 
duysterlick en gebrekelick verduytscht was, daer veele misbruyeken overschieten ; 
bevindende ook daer in mijne name onrecht gestelt, hebbe goet gevonden, die te 
hervatten, om de principaelste fouten te verbeteren, ende vele twijfelachtige en sorge-
lijcke puncten die t'gemeen welvaren hinderlic zijn mogen, ende inde loffelicke 
conste der medicijne dagelicx geschieden te verclaren, te openbaren ende te weeren, 
opdat men die schuwen mach ». 

Hij zegt dus « ick ben verweet, ja bijna bedwongen gheweest dit boeck ander
mael ^t'oversien » wie anders zal hem hier toe geprest hebben dan de magistraat van 
Middelburg die een pharmacopée nodig had. De auteur heeft niet iets nieuws samen
gesteld maar het boek dat hij reeds meerdere malen bewerkt had opnieuw herzien, 
zodat het de oude titel bleef voeren. 

Kon ik hiervoor verschillende Zuid-Nederlandse apothekers noemen die de 1'Obel 
noemt in de Leytsman, in deze uitgaven komen ook verschillende Middelburgsche 
personen voor. 
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Bij de « confectien daer opium in is » noemt hij zijn « confreers alhier tot Middel
burg D. Adiianus Petii ende D. GuilheJmus Hendeiicus ». 

Bij de kaneel haalt hij een verklaring aan van M. Dierick Cluyt alsnu regeerder 
van den medicijnkruythoff van de Universiteyt van Leyden en van Cornelis Souwens 
drogist tot Middelburgh en bij de theriak verklaart hij dat « Meester Willem Jaspaer-
duyn » alhier tot Middelburch in de gouwe mortier niet min prys ghehaelt heeft in 
luttel quid pro quo te gebruycken ende ind keure van seer uytghelesen simplitia 
ende drogen, de welcke hij door groote neersticheyt becomen heeft met meester 
Reynier van de Putte die oock insghelijck zijnen winckel ende medicinale cruythof, 
heden rijckelijcker ende beter stoffeert dan al d'ander van Zeelandt ». 

Tenslotte nog bij de « plaester van Zeesterre » Meester Thomas de la Fosse oft 
van de Grachte seer goet ende ervaren Apotheker van Middelburch. 

Hunger (16) schrijft : « Ik weet zoo goed als zeker dat de vrouw van Mathias 
de 1'Obel van zichzelf Parduyn heette en een zuster was van de Middelburgsche 
apotheker Willem P. en van den koopman Symon Parduyn. » 

Dit verklaart al een deel van de belangstelling van de 1'Obel voor Middelburg, 
in 1603 komt hij voor herstel van de gezondheid van zijn vrouw, die aan een maag
kwaal leed, naar Middelburg. Hij schreef teen aan Clusius (17) : 

« Ma resolution est de m'arester a Middelburg mon cœur et celluy de ma femme 
le désire bien car comme Ion dict fumus patriae igné alieno luculentior. » (de rook 
van het vaderland is lichtender dan vuur in den vreemde). 

Over de toestand van de geneeskunde in Middelburg toonde hij zich zeer ge
desillusioneerd. « Mais » schreef hij « ie treuve icy tout tant change et la ville abiecte 
et dépeuplée, la practique et médecine sy gastee par les coureurs de Roels et com-
paignons que sans faveur il ny faict pas trop bon, les Triacleurs et Pseudochymistes 
ou cacochymiques sont eslevez pardessus tous les bons médecins parquoy ne scay 
que dire ou faire le temps nous enseignera. » 

Reeds in het voorwoord van de Leytsman beschreef de 1'Obel de allertreurigste 
toestand der geneeskunde en vooral der artsenijmengkunde hier te lande. Zoals 
Thyssen (18) uitvoeriger weergeeft. 

Tous font Ie medicijn, les Idiots profanes 
Juifs, Moines, Bateleurs, Barbiers, Veilles et Asnes. 

Hij zal dus zeer geschokt geweest zijn toen hij na de verbeteringen door hem 
aangebracht, namelijk een keur en een voorschriftenboek, de toestand in Middelburg 
weer zo veranderd zag. 

Wanneer de 1'Obel naar Engeland gegaan is, is niet zeker, misschien was hij er 
bij de uitgave van zijn boek in 1605, we weten slechts dat hij op 3 Maart 1616 te 
Highgate bij Londen ten huize van zijn schoonzoon James Coel stierf. Hij werd 
begraven in de St Deniskerk. 

Paul de 1'Obel, waarschijnlijk een zoon van de botanicus, was apotheker bij Sir 
Théodore de Mayerne de hugenoten dokter van Jacobus I. Deze huwde de zuster van 
de Mayerne en woonde in Limestreet. Hij maakte het vergif in 1615 waarmede Sir 
Thomas Overbury in de Tower vermoord werd. Zijn bediende die het « genees
middel » naar de Tower bracht werd in Frankrijk in veiligheid gebracht. 

Ik heb U dus mijn visie willen geven op het probleem van de Middelburgsche 
Pharmacopée waarvoor volgens de keur van 1587 plannen bestonden, maar die 
nooit weergevonden is. 

Het boek van de 1'Obel « den Leytsman ende onderwijzer der medicijnen » zou 
deze rol vervuld kunnen hebben, er blijven echter enkele bezwaren. 

In 1614 het jaar van uitgave was de 1'Obel waarschijnlijk geen stadsmedicus 
meer in Middelburg, al kunnen wij zijn tweede verblijf in Engeland onvoldoende 
dateren, wij weten slechts dat hij er in 1602 en 1608 was. Ook is mogelijk dat de 
titel ongewijzigd herdrukt is van een nog niet teruggevonden oudere uitgave waar
voor die van 1592 en 1599 niet in aanmerking komen. 

Voorts is de keur in 1607 en 1624 gewijzigd met behoud van de passage over 
de pharmacopée, zonder dat dus blijkt dat deze inmiddels was verschenen. Mogelijk 
heeft de uitgave eerst na het vertrek van de 1'Obel uit Middelburg plaats gevonden, 
bijv. in 1614 en is het door zijn opvolgers als stadsmedicus niet meer als Pharma-
copoea Medioburgensis beschouwd of erkend. 
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(8) L.c. I pag. 272. 
(9) M. J. van Pienbroek, Een en ander betreffende de Pharmacie te Middelburg. 

Arch. Zeeuws Genootschap 1919, pag. 81. 
(10) Dispensatorium seu Pharmacopolarum officina. Keulen 1565. 
(11) Latijnse vertaling van de tweede editie door Carolus Clusius, getiteld Antidota-

rium, sive de exacto componendorum miscendorumque medicamentorum ratione 
libri tres. Antwerpen 1561. 

(12) Pharmacopoea Augustana 1564, 1573, 1574, 1580 of '81. 
(13) Dispensatorium usuale pro pharmacopoeis inclytae Reipubl. Coloniens. Keulen 

1565. 
(14) Antidotarium seu Grabaddin medicamentorum compositorum. Venetië 1581. 
(15) De bovengenoemde bewerking van Coudenbergh. Antwerpen 1580. 
(16) L.c. I, pag. 272 noot. 
(17) Brief bij Hunger I, pag. 272. 
(18) E. H. M. Thyssen, Nicolaas Tulp, bijdrage tot de Geschiedenis der geneeskunde 

in de zeventiende eeuw, pag. 129. 
RESUMÉ 

Après une introduction sur la vie et l'œuvre botanique de de l'Obel j'expose son 
oeuvre medico-pharmaceutique réalisée pendant qu'il était médecin à Anvers et à 
Middeibourg. 

Après la mort de Coudenbergh il revisa la réédition par celui-ci du Dispensa
torium de Valerius Cordus. L'édition de 1614 sous le titre de « Leytsman der medi-
cynen » (le guide des médecins) est dédié au Magistrat de Middeibourg. En cette 
édition je crois avoir retrouvé la « Pharmacopoea MedioJburgensis » don* l'ordon
nance de 1587 annonce qu'elle serait rédigée par les médecins de la ville. En eltet 
l'édition est complétée par des informations sur Middeibourg et rien n'était plus sim
ple pour de l'Obel, comme médecin de la ville, que d'adapter de nouveau le livre 
qu'il avait revisé antérieurement. 

DE APOTHEKERSPOTTEN VAN HET MUSEUM VOOR FOLKLORE TE GENT (*) 

door Apoth. L. VANDEWIELE (Gent). 

Als inleiding voor het bezoek aan het Museum voor Folklore hier te Gent, moet 
ik u waarschuwen dat het Museum voor Folklore in zijn geheel,' eerder een stofferigen 
aanblik biedt; wat het uitzicht der prachtige verzameling Apothekerspotten, die daar 
bewaard worden eerder nadelig beinvloedt. Terloops wil ik U mededelen dat het 
Museum eerstdaags naar ruimere lokalen overgebracht wordt en het ware te hopen 
dat aan deze mooie serie Apothekerspotten de ereplaats toegewezen wordt, welke zij 
ten volle verdienen. 

Het opschrift dat er aan de stand gegeven wordt n.1. « Apotheek uit de XVIIIe' 
eeuw. Gift van Mr. R a b a u » is misleidend. De apotheek geelt geenszins het werke
lijk beeld van een apotheek uit die tijd ; doch we staan hier voor een verzameling 

(*) Mededel ing op de eerste vergadering van de « Kring voor de Geschiedenis der Pharmacie in 
Benelux » op 3de Maar t 1951 te Gent. 
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