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RESUMÉ 

A l'aide du journal, nommé « Dagverhaal », de Jan van R i e b e e c k , 
fondateur de la colonie du Cap de Bonne Espérance, l'auteur nous rappelle les cir
constances de cette fondation. Il attire l'attention des pharmaciens sur le fait que 
c'étaient des motifs hygiéniques (l'approvisionnement des vaisseaux de là V.O.C. 
— Compagnie des Indes Orientales — en légumes frais, c'est-à-dire avec des vita
mines) qui ont stimulé la fondation et qui pendant 10 années du gouvernement de 
Jan van Riebeeck ont contribué à la santé de plus de 50.000 membres 
d'équipage des vaisseaux de cette Compagnie. 

OVER HET ARTIKEL XIV VAN DE « ORDONNANTIEN ENDE STATUTEN DER 
STADT GHENDT GEORDONNEERT OP HET FEYT VAN DE MEDECIJNEN, 

VERBINDT DE DOCTOORS, APOTHECKERS ENDE CHIRURGIENS ». 
11 September 1663 (1) 

door Apoth. L. VANDEWIELE. 

« Art. XIV. Ende omme datter gheene suspicie en soude wesen van bedroch, soo 
en sullen de Apothekers niet vermoghen te maecken den Triakel, Mithridaet, de 
confection van Alckermes, van Hyacinten, Laudanum Opiatum, de species diamb. 
diamargariti frigidi, letitiae Galeni, ende dierghelycke andere costelicke composi
tion, ten zy dat jemant van de Docteuren van 't Collegié ofte ten pensioene deser 
Stede sal hebben ghevisiteert, de Ingrediënten separatelick ghedispenseert tot het 
componeren van de confectie, ende dat boven dien in de presentie van de Docteu
ren sullen ghestampt worden alle de Peerelen ende costelicke Ghesteenten, op de 
Jboefe van zes guldens, soo dickmaels sy in faulte sullen blyven van 't selve t' onder
houden. » 

Op 18 October 1664 werd een aanvullend reglement uitgevaardigd. Het art. XXX 
luidt als volgt : « Synde by den vierthienden Article van de voorgaende Ordonnantie 
van den 15. September 1663 ghestatuëeert dat de Apotecarissen niet en vermogen 
te maecken den Triakel, Mithridaet, de confectiën van Alkermes, van Hyacinten, 
Laudanum Opiatum; de species diambre, diamargariti frigidi, letitiae Galeni, ende 
dierghelycke andere, ten zy dat iemandt van de Docteuren van 't Collegié sal hebben 
ghevisiteert de ingrediënten separatelick ghedestineert tot het componeren van de 
selve confectiën, dies is d'intentie dat den Docteur doende de selve visitatie aen den 
Apotecaris onder syn handschrift, sal gheven een testimonium van den dag ende 
jaer dat de selve compositiën syn ghemaeckt, ende by hem ghevisiteert, welck testi
monium den selven Apotecaris (soo wanneer synen Winckel volgens het thiende 
Article van de voorgaende Ordonnantie sal worden ghevisiteert) aen de selve Visi-

(1) De tekst werd opgenomen zoals hi j voorkomt in het « Tweede Deel van den Zesden Plac-
caert-Boek van Vlaenderen. Rubrica V I I , p. 1 136. 
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tateurs sal moeten thoonen, ende exhiberen om alsdan daer op regard ghenomen te 
worden, op peyne van te verbeuren eene boete van zes guldens van ieder compositie, 
danof hy gheen testimonium thoonen en sal, ende dat de selve compositiën by laulte 
van dien by de selve Visitateurs sullen wegh-genomen, ende uyt den Winckel ghe-
weert worden. » 

* ** 

Al deze zonderlinge namen ontmoeten we dikwijls op apothekerspotten en in 
oude pharmaceutische werken, zodat het wel de moeite loont de sluier van deze 
geheimzinnigheden even op te heffen. 

Terloops wil ik er op wijzen dat de Magistraat van Gent zeer tegemoet komend 
is wat de bereiding van deze kostelijke producten betreft. Er is nog wel een zekere 
controle door het Collegium Medicum uit te oefenen, doch er is hier geen spraak 
meer van een openbare bereiding zoals in veel andere steden wel het geval was. 

Geen enkele schrijver die het heeft over de geschiedenis der Pharmacie of der 
geneeskunde in het algemeen, kan het artikel van de bereiding van de Triakel voor
bijgaan. De vele en vooral de kostelijke en buitenlandse ingrediënten, waren oor
zaak dat de samenstelling moest geschieden, met grote plechtigheid, coram populo, 
in het openbaar, in tegenwoordigheid van overheidspersonen en vaklui. Dit had ener
zijds voor doel de vervalsingen te keer te gaan doch dit sloot ook aan bij een oud 
gebruik. Niemand minder dan G a 1 e n u s was het die aan Triakel zijn bekend
heid bezorgde. A n d r o m a c h u s had immers zijn Triakel beschreven in 174 
Griekse verzen, ten einde de formule nog te verstevigen. G a 1 e n u s nu, haalde 
in zijn werken tot tweemaal toe deze verzen aan. Hij zelf bereidde in tegenwoordig
heid van de keizers M a r c u s A u r e l i u s en S e v e r u s dit wonderge-
neesmiddel (1). In Italië wordt terug aangeknoopt met deze traditie in de tweede 
helft der XVe eeuw. Ook hier in het land was dit gebruikelijk zoals V a n S c h o o r 
getuigt in zijn « Une préparation publigue de la Thériaque d'Andromaque à Liège 
1774 ». 

Te Gent werd alleen geëist dat de ingrediënten getoond werden aan een der 
doctoren van het Collegium Medicum of aan een Stadsaokter maar ook dat de koste
lijke producten verwerkt werden in tegenwoordigheid van voornoemde dokters. 

THERIACA ANDROMACH1 

Theriakel of Triakel was het geneesmiddel bij uitstek der oude Pharmacopolei. 
Geen enkel formularium kon dit meesterwerk der geneeskunde onbesproken laten. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat het ook voorkwam in het Antidotdrium Ganda-
vense. 

De Triakel die in het Antidotarium Gandavense 1652 voorkomt is wat de samen
stelling betreft identiek met deze van het Antidotarium Gandavense 1663 ; alleen 
de verhouding van de ingrediënten is ietwat verschillend. Wat de benaming betreft, 
in het eerste Antidotarium schrijft men Theriaca Andromachi, in het tweede Theriaca 
Andromachi Senioris. Ook later nog zal te Gent dezelfde samenstelling bewaard 
blijven, doch een nadere beschrijving wordt gegeven wat de werkwijze betreft. 
Zo deelt de eerste Pharmacopea Gandavensis van 1756 de ingrediënten in vier klas
sen in, die ieder een speciale bereiding moeten ondergaan. 

De Triakel zoals zij te Gent moest bereid worden is betrekkelijk bescheiden, zij 
bevat amper 70 ingrediënten, waar andere Pharmacopea er soms meer dan 100 voor
schrijven. Er waren immers zoveel formules voor de Theriakel als er Pharmacopea's 
waren en sommige geven zelfs verscheidene formules op. J. B. V a n M o n s 
klaagt reeds over deze verscheidenheid : « si l'on n'oppose une digue à ce torrent 
réformateur, bientôt le médecin qui voudra prescrire de la thériaque, devra désigner 
dans son ordonnance s'il entend le thériaque de Galien ou de telle ou telle phar
macopée ». 

Hier volgt nu (in vertaling, de Antidotaria waren in het latijn gesteld) de opsom
ming der ingrediënten, zoals die voorkomen in het Antidotarium Gandavense van 
1652. (De producten die in het Hedychroon voorkomen en verder nog eens moesten 
toegevoegd worden, werden niet herhaald). Voor de benaming der ingrediënten werd 
deze genomen van de Pharmacopea Gandavensis van 1786 ; in deze Pharmacopea 
immers, die eveneens in het latijn was opgesteld, werd bij de materia medica voor 
het eerst de Nederlandse vertaling gevoegd. 

(1) Cfr . B o u s s e I La Pharmacie ' I l lustrée, p. 57. 
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TROCHISKEN (= pastillen) VAN ZEEAJUIN — TROCHISKEN VAN SLANGEN 
(kop en staart van opgezweepte, kwaadgemaakte slangen op een lengte van vier 
vingers werden verworpen, het vlees werd met water, venkel en zout gekookt, vel, 
vet ingewanden en stekels werden verwijderd, de rest met geroosterd brood gemengd 
en gedroogd en in pastillen gedrukt) ; TROCHISKEN VAN HEDYCHROON ( G a l e -
n u s heeft deze samenstelling bezongen in verzen onder de naam Magna Hedy-
chroon Andromachi t.t.z. pasta met schone kleur, om wille van de saffraan die er in 
aanwezig is). Deze Hedychroon bevatte : Jerusalemskruid, Sandelhout, Zoete Mar
jolein, Syrische Mastiekbladeren ofwel Dictamnusbladeren, wortel van Mansooren, 
Mastiek, Oost-Indische Nardus, de wortel van welriekende Lisch, Kaneel, de wortel 
van Oost-Indische eertijds Aziatische Costus, de bast van een soort van Wilde 
Kaneelboom, Saffraan, Celtische Nardus, Myrrhe, welriekende Bies, Valeriaan, Opo-
balsamum en Xylobalsamum. Verder werd voor de Triakel gemengd : ZWARTE 
PEPER, HEULSAP (opium), ROODE ROZEN, DE BLADEREN VAN WATERLOOK UIT 
KRETA, RAPENZAAD, DE WORTEL VAN FLORENTIJNSCHE LIS, DE ZWAM VAN 
DEN LORKBÓOM, SAP VAN ZOËTHOUTWORTEL, GEMBER, RHAPONTICUM, DE 
WORTEL VAN VIJFBLAD, DE BLADEREN VAN BERGCALAMINT, DE BLADEREN 
VAN ANDOORN, STICHASBLOEMEN, WITTE PEPER, LANGE PEPER, WIEROOK-
KORRELS, DE ZADEN VAN SELDERIE, TERPENTIJN, GENTIAANWORTEL, DE TOP
PEN VAN POLEIJ, BESTE STORAX, DE ZADEN VAN ITALIAANSCHE HOLWORTEL, 
AVERUIT, DE ZADDEN VAN WILDE KERZEN, HET ZAAD VAN BISSCHOPSKRUID 
(Ammeos), DE BLADEREN VAN MAANDERKRUID (Chamaedryos), DE BLADEREN 
VAN HOE LANGER HOE LIEVER (Chamaepityos), HET VERDIKTE ZAP VAN HYPO-
CISTIS, WILDE KANEELBLADEREN, ANIJSZAAD, DE BEERWORTEL, VENKEL, ARME
NISCHE BOLUS, ACORUS, CARDAMOMZAAD, DE VRUGT VAN DEN BOOM DIE 
DEN OPOBALSEM UITLEVERT, St-JANSKRUID, ACACIAGOM, DE ZADEN VAN 
KROOTEN VAN CRETA, GALBAN, OPOPANAX, HET VERDIKTE ZAP VAN ANGE-
LIKA OF PANACEKRUID DER WARME LANDEN, SAGAPENUM, JODENLIJM (Bitu
men Judaicum seu Asphaltus), KLEIN DUIZEND GULDEN KRUID, BEVERGEIL, DE 
WORTEL VAN GEBOORTE KRUID (Aristolochia), WIJN zoveel als nodig om sappen 
en gommen op te lossen, BESTE HONIG. 

« Maak een likkepot volgens de kunst. Dit zeer beroemd tegengift werd voor het 
» eerst samengesteld door A n d r o m a c h u s , de geneesheer van N e r o en 
» is het meest beproefde en zekerste geneesmiddel tegen de meeste ziekten ; het 
» helpt niet alleen bij vergiftigingen, doch ook bij andere meer gewone kwalen. Het 
» geneest immers de langdurige hoofdpijn, duizeligheid, vallende ziekte (1) en kort-
» ademigheid ; het verhelpt de slechte spijsvertering van de maag en de ongesteld-
» heden van de ingewanden, zelfs kolieken en verstoptheid. Het doodt de wormen, 
» verhelpt het gemis aan geestkracht en het gebrek aan lichaamskracht en het is 
» een heilzaam geneesmiddel tegen koortsen, vooral de vierdedaagse koorts ». 

Deze therapeutische eigenschappen worden vermeld in het Antidotarium van 
1652, doch niet meer in dat van 1663. Zoals hieruit blijkt is de Triakel een ware 
panacee. Het is onmiddellijk zichtbaar dat de heilswerking vooral toe te schrijven is 
aan de aanwezigheid van opium. Stilaan werd dan ook kritiek uitgeoefend op de ' 
samenstelling. Moyse C h a r a s schrijft reeds in zijn « Pharmacopée royale, gale-
nique et chymique 1682 » : « mais parceque 1'assemblage d'un si grand nombre de , 
différentes drogues pour une seule composition, a depuis long-tems choqué la plus-
part des personnes capables d'en juger... et parcequ'on est bien informé que plu
sieurs médecins et surtout la pluspart des apotiquaires, souhaitent passionnément... » 
en hij geeft een gewijzigde formule op, die bijna even omslachtig is ! 

Ook S a s s e n u s in zijn « Brèves animadversiones in Pharmacopaeam 
Bruxellensem 1704 » keurt de ingewikkelde samenstelling af : « confusa haec ex tot 
ingredientibus consarcinata compositio suspecta semper fuit (ut videre est apud 
Quercitanum redivivum in sua pharmacopaea dogmatica fol 475). Hij is zelfs zeer 
scherp in zijn beoordeling : « Theriaca constat paucis Alexipharmacis » « inepta ad 
morbos malignos et venena extirpanda » — « reformations maxime indiget » — 
« Theriacae confusum chaos » — « Theriacae effectus potius opio quam aliis ingre
dientibus sunt adscribendi » — « Ingredientia inter se répugnant » en andere lief-
lijkheden meer. 

Nicolas L e m e r y in zijn Pharmacopée Universelle 1727, p. 450, geeft een 

(1) Tekstueel : Comitiales : d.w.z. dat wanneer iemand een aanval van deze ziekte kreeg in 
de Romeinse comit iën, de vergadering uiteenging. 
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zeer critische ontleding en hij besluit : « Au reste quoique cette composition soit en 
une espèce de vénération dans la Médecine, soit par son antiquité, soit par les effets 
qu'elle a produits, il me semble qu'on pourroit faire un remede plus efficace avec un 
petit nombre des espèces les plus essentielles qu'elle contient, choisies & mêlées 
ensemble, suivant l'idée du Médecin, sans se mettre en peine de faire une prépara
tion si grande & si embarassante.. . mais il y a de l'apparence que ceux qui ont 
inventé la theriaque, le mithridate et plusieurs autres longues compositions de Phar
macie semblables, ont crû qu'en mêlant ensemble une grande diversité de mixtes, 
ils obtiendraient par l'un ce qu'ils ne pouroient pas obtenir par l'autre, 7e remede 
se trouvant quelquestois plus savant que celui qui le donne. » 

De etymologie van theriacum wordt door de bekende Moyse C h a r a s uit
eengezet in zijn « Histoire Naturelle des Animaux, des Plantes et des Minéraux qui 
entrent dans la composition de la Theriaque d'Andromachus. Paris 1658 » als volgt : 
« ... de 0T](HOV qui signifie FERAM, c'est-à-dire une beste farouche, pour dénoter que 
la Theriaque est propre, non seulement contre le venin de toute sorte d'animaux, 
mais aussi contre une infinité de maladies, lesquelles ils comparent à des bestes 
farouches. D'autres ont crû qu'Andromachus a voulu changer le nom de MithridaT 
en celuy de Theriaque à cause des Vipères, ausquelles il a attribué le nom 'de ÔTIQIOV 
et lesquelles il a ajouté pour la base principale de cette composition. Cette pensée 
me semble la plus raisonnable de toutes puis que la Theriaque n'a commencé de 
prendre ce nom là, que lors que la chair des Vipères est entrée dans sa composi
tion. » 

Het is misschien niet van belang ontbloot hierbij te voegen wat Commandant-
Apotheker W. P r o o t verhaalt in zijn « Visite au Sanctuaire du Dieu de la 
médecine ». Het was bij de Asklepiades of priester-geneesheren de gewoonte de 
formules van hun geneesmiddelen in het marmer van hun tempels te griffelen. Zo 
vindt men te Kos de formule van de Triakel gegrift op een poort van de tempel aan 
Esculaap gewijd. 

De Pharmacopea Bruxellensis 1641 geeft in voorwoord een vers ten beste dat 
niet van sarcasme vrij is en toepasselijk blijft, doch tevens getuigt van de grote 
waarde die men destijds aan deze samenstelling hechtte : 

Toxia si Momi timeas, Andromachus adstat 
Ille tibi Antidotum Theriacale dabit. 

Indien gij de giften van.Momus (de god van de spot) vreest, Andromachus is 
met u, hij zal u het Triakeltegengift geven. 

Heden is de Triakel in de geschiedenis getreden, maar ten slotte moet gezegd 
dat de Triakel, alle kritiek ten spijt, gedurende eeuwen met de grootste verering werd 
behandeld. Zij werd bewaard met veel zorg en in schone Triakelvazen, die somtijds 
kunstwerken zijn, welke nog immer de trots uitmaken van onze musea. 

M1THR1DATIUM DEMOCRAT1S 

Volgens de Antidotarium Gandavense van 1652 is de Mithridaat samengesteld 
als volgt : Myrrhe, Saffraan, de zwam van den Lorkboom, Gember, Kaneel, Celtische 
of Alpische Nardus, Wierook, Wilde Kerzen, de zaaden van Seselikruid, Opobalsa-
mum ofwel Olie van Kruidnagelen, welriekende Bies, Stechasbloemen, welriekende 
Costus, Galban, Terpentijn, Lange peper, Bevergeil, het verdikte zap van Hypocistis, 
goede Storax, Opoponax, Wilde kaneelbladeren, Cassiahout, de toppen van Poley, 
Witte peper, de bladeren van Waterlook, de zaaden van Krooten van Creta, de 
vrugt van den boom die den Opobalsem uitlevert, Cyphei (zie verder), Bdellium, 
Celtische Nardus, Arabische gom, de zaden van Pieterselie, het verdikte sap van de 
Maankoppen (Opium), Cardamomzaad, zaad van Venkel, Gentiaanwortel, Roode 
roozen, de bladeren van Cretische Dictamnus, Anijszaad, de wortel van Geboorte-
kruid, de wortel van welriekende Lisch, Valeriaen, Sagapenum, de Beerwortel, het 
verdikte sap van Acacia, Ventris scinci (zie verder), de toppen van St-Jans-kruid, 
Wijn en Honing. 

« Maak volgens de kunst een likkepot. Deze confectie is zoals sommige die noe-
» men de vader der medecijnen, zoals de Triakel de moeder der medecijnen, omdat 
» zij de overige medecijnen voorgaan door hun vermogen. De Mithridaat is een snel-
» werkend en zeer doeltreffend geneesmiddel tegen giften en besmettelijke ziekten. 
» Het verhelpt duizeligheden en vallende ziekte, het geneest de beroerte en ontelbare 
» andere kwalen. » 

Onder deze bereiding treffen we aan Cyphei en Venter scinci. Cyphi is een 
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arabisch woord dat reukstof betekent. De oude Egyptische priesters gebruikten 
Cyphipastillen om hun goden te bewieroken. Andromachus, Damocratis en de koning 
Mithridatos waren de eerste die deze trochisken in de geneeskunde gebruikten. Met 
Venter scinci wordt bedoeld de buik van de skink of stinkhagedis ; men verwijderde 
de ingewanden en vervangde ze door Polium of een ander aromatisch kruid ; na 
drogen en verpulveren werd dit in de geneeskunde gebruikt. 

De Mithridaat wordt genaamd naar zijn uitvinder Mithridates de Grote (120 - 63 
v. Chr.), koning van Pontus, die vrezend door zijn vijanden vergiftigd te worden, 
dagelijks dit tegengift nam. De legende wil dat hij, op het punt in handen te vallen 
van Pompeius, zich wilde vergiftigen, wat hem niet gelukte, zodanig was hij door
drongen, van zijn tegengift, zodat hij noodgedwongen zich door een slaaf moest 
laten ombrengen met het zwaard. Damocrates (de Antidotarium Gandavense 1652 
schrijft steeds Democratis) was een Romeins geneesheer die later de beschrijving 
van de Mithridaat in verzen weergaf. 

Naar het schijnt zou de oorspronkelijke Mithridaat niet zo ingewikkeld geweest 
zijn. B o u s s e 1 schrijft in « Histoire Illustrée de la Pharmacie » pag. 48 « mais 
si cet électuaire se compose traditionnellement d'au moins 46 substances, parmi les
quelles l'opium et quantité d'herbes aromatiques, la formule trouvée parmi les mé
moires secrets du roi Pompée aurait eu seulement pour éléments vingt feuilles de 
rue, une demi-drachme de muriate de soude ; deux amandes de noix et deux figues 
grasses. » Nicolas L e m e r y zegt dus terecht «.Mais s'il (Mithridates) eût pris 
de l'arsenic, du sublimé ou quelque autre poison corrosif de même nature, son 
remede n'auroit pu empêcher l'effet. » 

De Mithridaat is een eeuw ouder dan de Triakel, doch werd door deze verdron
gen. Men hechtte meer waarde aan de laatste vooral om de aanwezigheid der slan
gen. Alle commentatoren waren het dan ook eens dat de Mithridaat in alles door de 
Triakel kon vervangen worden en dus overbodig was. Desniettemin houdt de Mithri
daat lange tijd stand, maar moet ten slotte toch verdwijnen. Mithridaat komt reeds 
niet meer voor in de Pharmacopea Gandavensis van 1756, terwijl de Electuarium 
Theriacale nog een plaats toegekend krijgt in de Pharmacopea Belgica Editio Secun-
da van 1885, zij het dan ook in zeer gereduceerde vorm. 

CONFECTIO ALKERMES 

Neem sap van zoete appelen, rozenwater, droge ruwe zijde en kermesbessen, 
van elk een pond. 

Laat aftrekken en weken gedurende 24 uur, laat daarna op gematigd vuur 
koken tot rcodwordens toe, voeg na krachtig uitpersen bij : suiker 1 pond. 

Kook af volgens de kunst tot de consistentie van honig of een weinig minder, 
neem van het vuur af en terwijl het nog warm heeft voeg er aan toe : 

grijze amber, zeer fijn gesneden, voorbereide lapulissteen, witte margrietparels, 
kaneel, aloeshout, goudblaadjes, muskus. 

« Meng, maak een zachte likkepot, die moet bewaard worden in een welge-
» sloten glazen vat. 

» Deze confectie is zeer krachtdadig ; zij verhelpt de hartkloppingen, neemt de 
» moedeloosheid en het verdriet zonder bepaalde oorzaak weg ; ze is zeer voordelig 
» voor -de zwakken, voor hen die uit een langdurige ziekte komen en aan de her-
» stellende. » 

Deze confectie (conficere — confectio — een voltooid werk, een volledig geheel, 
een voleinde zaak welke lichaamlijke en geestelijke arbeid veronderstelt) is een soort 
vloeibare likkepot en werd voor het'eerst samengesteld door M e s u e s (Xe eeuw), 
een Araabs geneeskundige en gezaghebbend schrijver van een Antidotarium,'het 
zogenaamde Antidotarium Mesue ; vandaar de naam al-kermes, beginnend met het 
araabs lidwoord. 

De ruwe zijde die er in voorkomt moest eerst een speciale bereiding ondergaan : 
uit de cocons werden de wormen verwijderd en in een oven werd de afgesponnen 
zijde gedroogd en daarna tot poeder gewreven in een mortier. 

De Lapis Lazuli is de azuursteen (pierre d'azur) en de voorbereiding bestond 
hierin dat deze steen geroosterd werd en fijn verpulverd, daarna afgespoeld en 
gedroogd. 

De rode kleur werd toegeschreven aan de scharlakenbessen, in feite aan de 
Kermesschildluis die vooral op Quercus Ilex leeft. 

De kostelijkheid van de preparatie is hier natuurlijk toe te schrijven aan de 
witte margarietparels en de lazuurstenen. 
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CONFECTIO DE HYACINTHO 

De Confectio de Hyacintho vormde met de Triakel, de Mithridaat en de Confectie 
van Alkermes de vier grote Galenische bereidingen der oudheid. 

Zij bevatte Oranje-gele Edelstenen Hiacint, Rode Koralen, Armenische Bolus, 
Gezegelde Aarde, Scharlakenbessen, Ganzerikwortels, Essenkruid, Citroenzaad, 
Zurkel, Porselein, Saffraan, Mirre, Rode Rozen, Sandelhout, Been uit het hart van de 
Hert, Gebrande Hertshoorn, voorbereide schavelingen van Ivoor, Saffieren, Smarag
den, Topazen, Voorbereide Margarietparels, ruwe Zijde, Goudblaadjes, Zilverblaad-
jes, Kamfer, Muskus, Grijze Amber. 

Meng en maak een confectie met citroensap ; wij verlangen dat deze confectie, 
» zoals deze van Alkermes in de Officina bewaard worde zonder amber noch mus-
» kus ; ze is doeltreffend tegen aandoeningen van het hart en de geslachtsdelen, ze 
» behoedt tegen duizeligheid en verhelpt tegen besmettingen en vergiftigingen. » 

L e m e r y geeft de reden aan waarom amber en muskus niet op voorhand 
mogen bijgemengd worden. « On reserve d'ordinaire la plus grande partie de la 
confection sans y mêler de musc ni d'ambre en faveur des femmes et des hommes 
mêmes qui sont sujets aux vapeurs. » De vapeurkes waren toen ter tijde aan de 
mode, zoals afbeeldingen uit die tijd ons duidelijk maken. 

Zoals duidelijk blijkt hebben we hier te doen met een heruitgave van de Con
fectio Alkermes, maar fel opgevoerd met allerhande kostelijke producten. 

Voor de bereiding van deze kostelijke samenstelling werd fel geklaagd om 
reden van de qui-pro-quo mengers. Inderdaad de gezegelde aarde was zeer dikwijls 
vervalst. De gezegelde aarde d. i. Terra sigillata of Terra lemnia, was een soort 
klei die met grote plechtigheid op het eiland Lemnos door de priesters werd opge-
dolven en in verzegelde pastillen aan de goe gemeente werd verkocht. Ook werd 
veelal geklaagd dat in plaats van het been uit het hart van een hert een paarden-
been werd gemengd. 

Het zal misschien verwonderen dat deze bereiding juist even kostelijk was als 
de Confectio Alkermes, niettegenstaande er zoveel verscheidene edelstenen en kost
baarheden in voorkwamen ; de kostprijs voor beide was 10 stuivers per dragme. De 
reden ligt voor de hand n.1. de hoeveelheid in totaal gewicht aan edelstenen was 
voor de Alkermes groter dan voor de Confectie van hyacinthen. 

ELECTUARIUM VITAE SIVE LAUDANUM THEOPHRASTI 

Neem samengesteld Amberpoeder. 
Overgiet het met spiritus van gerectificeerde wijn tot deze een vinger bovenuit 

staat en voeg er bij : 
Verdikt sap van Maankoppen (opium) 
Mummie 
Toebereide rode Koralen 
Toebereide witte Amber 
Saffraan 
Muskus 
Echte Amber. 
« Meng ën laat een maand overgoten staan in een warme plaats en wel afge-

» sloten ; pers stevig uit, en overgiet daarna opnieuw met wijnspiritus en zet opnieuw 
» in de week gedurende acht dagen ; voeg daarna ook de eerste colatuur bij en 
» damp zachtjes uit in een glazuren pot, tot een dikte verkregen wordt geschikt om 
» als pillenmctssa te dienen. Het heeft uitstekende kracht ; het versterkt stevig het 
» hart en de levensfuncties, het helpt ook de lichamelijke krachten op, bewerkt de 
» slaap, helpt diarree- en disenterielijders en bedaart alle pijnen van heel het 
lichaam. » 

Aldus luidt het voorschrift in het eerste Antidotarium Gandavense. 
Laudanum quasi laudatum, een geprezen geneesmiddel dus, heeft etymologisch 

geen verband met Labdanum of Ladahum zoals sommige willen doen geloven. De 
naam Laudanum, als geprezen geneesmiddel werd van ouds her gebruikt voor ver
scheidene preparaties met opium als basis. C h a r g s schrijft dan ook in zijn 
Pharmacopée Royale Galénique et Chymique « on ne sçauroit inventer dans l'une 
ni dans l'autre Pharmacie, aucun remede plus propre à un plus grand nombre de 
maux et dont l 'usage puisse estre de plus grande étendue que le Laudanum. » 

Oorspronkelijk was Laudanum dus een vaste likkepot, met zeer variërende 
samenstelling doch steeds met opium als basis. Later werd benevens de vaste ook 

— 16 — 



een vloeibare Laudanum bereid. Zo vinden we in het Antidotarium Gandavense 
van 1663 nog de vaste Laudanum alleen. De naam is gewijzigd in « Laudanum 
Opiatum ». Theophrastus' naam is verdwenen (als compensatie hebben zij echter 
zijn beeltenis geplaatst op de voorpagina samen met die van Salomo !) De samen
stelling is ook heel en al veranderd ö.a. is de mummie weggelaten. In de Pharma-
copea Gandavensis van 1756 en ook in deze vân 1786 vonden we twee bereidingen 
van Laudanum n.1. « Extractum Opii seu Laudanum Opiatum Belle Fontaine » en 
« Tinctura Opii seu Laudanum Sydenhamii ». 

Daaruit blijkt dat de Pharmacopolei van Gent zich wel op de hoogte hielden 
van de vooruitgang der wetenschap en dat hun Pharmacopée een practisch hand
boek was in tegenstelling met sommige andere werken die zonder critische geest 
alle formulen opnamen die voorhanden kwamen. Onze huidige Laudanum Syden : 

ham heeft dan ook veel mededingers moeten wegwerken om op heden nog in de 
Pharmacopea te kunnen opgenomen worden. Zo geeft T r i l l e r in zijn « Dis-
pensatorïum Pharmaceuticum Universale sive Thesaurus Medicamentorum (Franco-
furti ad Moenum MDCCLXIV) » een hele reeks formules van Laudanum. Zo noemt 
hij Laudanum Antifebrile, L. Caesarèum etiarh Nepenthes dictum, L. Compositum, 
L. Diureticum sive Urinarum Michael, L. Hystericum, L. Liquidum Sydenhamii, L. Li-
quidum simplex, L. Liquidum Tartarisatum, L. Liquidum Cydoniatum Wiltisii, L. Novis-
sime repertum, L. Opiatum, L. Opiatum Breuneri, L. Opiatum Cydoniatum, L: Opiatum 
Hoffmanii, L. sine Opio, L. Paracelsi, L. Preciosum sive Nepenthes aureum, L. Uni
versale. 

Uit deze vele werd dus de uitvinding van de beroemde Engelse geneesheer 
Thomas S y d e n a m in 1660, als de beste verkozen. 

Waarom de Electuarium Vitae ook Laudanum Theophrasti genoemd werd, weet 
ik niet ; ik kon niet achterhalen of de wijsgeer Theophrastus, die zich ook wel op 
het terrein der geneeskunde begeven heeft, de uitvinder is van deze Laudanum. Ik 
veronderstel eerder dat hier een nactmverwisseling plaats gehad heeft ; het is immers 
bekend dat Paracelsus zo'n soort Laudanum voorschreef en zijn naam was immers 
Philippus Aureolus ' T h e o p h r a s t u s Bombastus von Hohenheim. 

Ten slotte nog een woord over de Mummie, die in de Electuarium Vïtae gebruikt 
werd. Mumia is een arabisch woord dat betekent een gebalsemd en gedroogd 'li
chaam. Van de mumia schrijft L e m e r y : « Celle que nous trouvons chez les 
Droguistes vient des cadavres de diverses personnes que les Juifs ou même les 
Chrétiens embaument après les avoir vuidez de leurs entrailles & de leur cervelle, 
avec de la Myrrhe, de l'Aloës, de l'Encens, du Bitume de Judée & plusieurs autres 
drogues ; ils mettent sécher au four ces corps embaumez pour les priver de toute 
leur humidité phlegmatique & pour y faire pénétrer les gommes afin qu'ils puissent 
se conserver. Il faut choisir la Mumie nette, belle, noire, luisante, d'une odeur assez 
forte & qui n'est point désagréable. » 

SPECIES DIAMBRAE ' 

Deze samenstelling bestond uit : Kaneel, Doronicum, Kruidnagels, Foelie, Mus
kaatnoot, Cassiahout, Galangawortel, Indische Nardus, Groot Cardamomzaad, Ge
meen Cdrdamomzaad, Gember, Geel Sandelhout, Aloëshout, Lange. Peper, Amber 
en Muskus. 

« Meng en verpulver. Het is een doeltreffend middel tegen alle lichaamlijke 
» ongesteldheid en ongemak verkregen door koude ; het verwarmt en versterkt alle 
» ingewanden ; het neemt de hersenvochtigheden weg en verhoogt zowel de geeste-
» lijke als de lichaamlijke levenskracht en helpt de verteerbaarheid ; het is voordelig 
» tegen buikongesteldheden welke uit koude en vochtigheid voorspruiten, vandaar 
» is het een heilzaam geneesmiddel voor ouderlingen en vrouwen. » 

« Species diambrae » kan vertaald worden : Samengesteld Amberpoeder. Spe
cies = samengesteld poeder ; ôia = met. Ambra, amber. 

De samenstelling wordt toegeschreven aan M e s u e s, de bekende Araabse 
geneesheer. 

De aanwezigheid van Amber en Muskus waren oorzaak dat déze samenstelling 
onder de kostelijke preparaties gerekend werd. De kostprijs was evenhoog als de 
Confectio Alkermes en de Confecfio de Hyacinfho n.1. 10 stuivers voor een dragme 
(de Laudanum kostte evenredig maar 1 stuiver). 

DIAMARGARITUM FRIGIDUM 

Aldus is de benaming in het Antidotarium Gandavense 1652, het Antidotarium 
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Gandavense 1663 wijzigt in Diamargariton frigidum, terwijl de Pharmacopea Gan-
davensis 1756 vermeldt Species Diamargariti Frigidi. Species = samengesteld poe
der, ôia = met, margariti = margarietparels. 

Het wordt samengesteld uit de zaden van Watermeloen, de Pompoen, de Me
loen en de Komkommer, verder Porseleinzaad, Witte Papaver, wit-, geel- en rood 
Sandelhout, Aloëshout, Gember, Rode Rozen, bladeren van de Waterlelie, Bernage-
bladeren. Blauwe Bosbessen, Witte Koralen en Margarietparels. 

« Meng en verpulver. Het herstelt de gevelde krachten ; het verhelpt de syn-
» cope ; brengt degene welke door een lange ziekte uitgeput zijn terug tot hun vroe-
» gere kracht ; het verhelpt de astmalijders, de uitterende en de hoestende. » 

De vier eerste ingrediënten werden genoemd de Quatuor semina frigida majora. 
Daartegenover hadden ze de Quatuor semina frigida minora : Andijvie, Cichoree, 
Sla en Porselein. Anderzijds had men de Quatuor semina calida majora : Anijs, 
Coriander, Comijn en Venkel en ten slotte hadden ze nog de Quatuor semina calida 
minora : Ammi, Selderie, Karwij en Peen. 

De naam komt voort van de Margarietparels die de basis van de samenstelling 
uitmaken. Deze samenstelling werd koud genoemd om wille van enkele koudaan-
voelende ingrediënten : Waterlelie, Meloen, Watermeloen, Pompoen, Komkomer, in 
tegenstelling met de Diamargaritum calidum waar o.a. Foelie, Muskaatnoot en fepei 
in voorkomen. 

De Ordonnantie van de Magistraat maakt alleen gewag van de Diamargaritum 
frigidum omdat zij dagtekent van 1663 en in het Antidotarium Gandavense van 1663 
alleen nog deze samenstelling voorkwam. In de statuten die het Antidotarium van 
1652 vergezellen worden beide Diamargarita vermeld onder de bereidingen die onder 
controle moesten geschieden. 

In de Pharmacopea Gandavensis 1756 is de formule heel en al gewijzigd. Bene
vens ivoorschavelingen, komen er ook in voor Typhoium- cornu cervi spagyrici piae-
parati. De praepaiatio philosophica seu spagyrica was er ene waar water bij te pas 
kwam in tegensetlling met de calcinatio. 

ELECTUARIUM LAETITIAE GALENI 

Het Antidotarium Gandavense van 1652 spreekt van een likkepot, wat klaar
blijkelijk foutief is, het Antidotarium Gandavense van 1663 verbeterde dan ook in 
Species Laetitiae Galeni, een samengesteld poeder dus. 

De eigenaardige vreugdevolle naam wordt uitgelegd door N. L e m e r y in 
zijn Pharmacopée Universelle als volgt : « Cette poudre est composée d'ingre-

* diens = remplis de parties volatiles qui peuvent exciter le mouvement des esprits 
et procurer par consequent quelque gayeté particulièrement aux mélancoliques, dont 
le sang est souvent épais et les esprits comme engourdis. » 

Het bevatte : Basilicon, Saffraan, Kaneel, Aloëshout, Kruidnagels, Citroenschil
len, Galenga, Foelie, Muskaatnoot, Styrax, schavelingen van Ivoor, Anijs, Thijm, 
Apithymus, Been uit het hart van de Hert, Witte Margarietparels, Kamer, Muskus, 
Goudblaadjes en Zilverblaadjes. 

« Alles wordt fijn meel gemaakt. Het wordt gegeven tegen hartkloppingen en 
brengt verbetering bij koude en vochtige ongesteldheid van buik, en lever en her
stelt de verzwakte kracht. » 

Sommige schrijvers kennen de uitvinding van deze bereiding toe aan G a l e -
n u s , terwijl andere de eer geven aan N i c o l a u s S a l e r n i t a n u s . 

VERGELIJKENDE TABEL VAN DE KOSTPRIJS DER BEHANDELDE PREPARATIES 

Theriakel 1 Dragma (= 3,9 grammen) = 1 stuyver 2 oordjes 
Mithridaet 1 — 
Confectie van Alkermes 10 — 
Confectie van Hyacinten 10 — 
Laudanum Opiatum 1 — 
Species diambrae 10 — 
Species diamargriti frigidi 8 — 
Laetitiae Galeni 8 — 
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RESUMÉ 
Un arîicJe XIV d'une ordonnance de la ville de Gand du 11 Sept. 1663, complété 

par un règlement paru le 18 Octobre 1664, ordonne le contrôle des préparations sui
vantes : Theriaca Andromachi, Mithridatum Democratis, Confectio Alkermes, Con-
iectio de Hyacintho, Electuarium vitae seu Laudanum Theophrasti, Species Diam-
brae, Diamargaritum frigidum, Electuarium laetitiae Galeni. 

L'auteur donne la composition locale de ces préparations et quelques commen
taires historiques s'y rapportant, ainsi que leur valeur marchande à J'époque. 

VERSLAGEN 

Kring voor d e G e s c h i e d e n i s der P h a r m a 
cie in B e n e l u x — Verslag van de bijeenkomst, 
gehouden te Brussel op 15 en 16 Maart 1952. 

Alvorens te 16.30 uur bijeen te komen voor de 
eerste wetenschappelijke zitting, waren de leden 
uitgenodigd, de opening van een tentoonstelling van 
oude pharmaceutische, botanische en geneeskundige 
boeken in het Musée du Livre bij te wonen. Deze 
fraaie collectie is het eigendom van onze Brusselse 
collega A. C o u v r e u r . Behalve het bij deze 
gelegenheid tentoongestelde, bezit de Heer C o u 
v r e u r een collectie van 600 apothekerspotten 
en 130 vijzels, waarvan de bezichtiging bij een vol
gende bijeenkomst in Brussel stellig op het pro
gramma dient te komen. 

Om half 5 opende de voorzitter de eerste weten
schappelijke zitting in hotel Ravenstein, waarbij hij 
in het bijzonder ons erelid Dr. M. B o u v e t , 
voorzitter van de <• Société d'Histoire de la Phar
macie » te Parijs welkom heette. Vervolgens gaf hij 
het woord aan Dr. B o u v e t voor zijn voor
dracht over « Mofière en de Pharmacie ». Spr. be
sprak de apothekers in de omgeving van Molière 
en de invloed op le Malade imaginaire. 

Als tweede spreker behandelde collega C o u 
v r e u r « La publicité pharmaceutigue au XVIIIe 
siècle » aan de hand van een omstreeks 1800 te 
Bouillon verschenen encyclopedie, waarvan spr. één 
van de weinige exemplaren bezit. 

Tenslotte gaf collega E t i e n n e uit Verviers 
een korte samenvatting over « La musique et la 
pharmacie ». 

In de pauze werd aan de omstreeks 40 aanwezi
gen thee aangeboden. 

Een nieuwe verrassing bracht het bezoek aan de 
collectie van collega S t a e s, eigenaar van een 
fraaie collectie apothekerspotten, ondergebracht in 
een met zorg ingerichte omgeving. Ook deze collec
tie verdient een nauwkeuriger bestudering en be
schrijving. 

Zondagmorgen 10 uur werd de bijeenkomst voort
gezet met een bezoek aan de Kon. Musea voor 
Kunst en Geschiedenis. De Hoofdconservator, Graaf 
d e B o r c h g r a v e d ' A l t e n a en de 
conservator van de afdeling folklore, de Heer 
V e r b e s s e l t , leidden het gezelschap rond. 
Op ons terrein waren fraaie vijzels en vroeg-Ant-
werps en Rotterdams aardewerk te bezichtigen. 

Het allerbelangrijkst was echter dat de oude 
apotheek, die vóór de oorlog reeds in dit museum 
aanwezig was, in de afd. folklore weer ingericht 
was. Opvallend is het grote aantal Delftse potten, 
afkomstig uit een Brusselse apotheek. 

Na de bezichtiging vond de huishoudelijke ver
gadering plaats in een vergaderzaal van het Mu
seum. Hier bracht de secretaris collega V a n d e -
w i e 1 e uit Gent, zijn jaarverslag uit, waarin hij 
opmerkte, dat de Kring in het eerste jaar van haar 
bestaan zich op verheugende wijze ontwikkeld heeft. 
Het aantal leden bedraagt thans 52, dat der dona
teurs 31, terwijl het tweede Bulletin zojuist verschij
nen kon in meer dan de dubbele omvang van het 
voorgaande. 

Besloten werd de najaarsvergadering te houden 
te Amsterdam op 1 en 2 November. 

Hier werden vervolgens nog enige wetenschappe-

— 19 — 




