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Ter gelegenheid van het congres, gehouden door de Kring voor de Geschiede
nis der Pharmacie in Benelux, te Venlo en Maaseyck op 24 en 25 april, was 
in het stadhuis te Venlo een expositie opgesteld van „Pharmaceutica" uit 
particulier en gemeentelijk bezit. 

Bij deze expositie was een onderdeel gewijd aan wierook, mede ook omdat 
het dit jaar 75 jaren geleden is dat door apotheker A d r i a n u s S c h r i j n e n 
met de fabricage hiervan werd begonnen. 

Tot de grondstoffen, die voor de samenstelling van wierook worden gebruikt, 
behoort o.a. pulvis fumalis. Over de bestanddelen en de toepassing van pulvis 
fumalis ontstond nu tussen enkele van de aanwezige collegae een levendige 
discussie. Dit was voor ons aanleiding op dit punt nog eens terug te komen. 

Zoals de naam zegt is pulvis fumalis een mengsel van min of meer tot poeder 
gebrachte substanties, dat dient om in rook op te gaan met de bedoeling een 
bepaald effect te hebben. Het doel zal meestal zijn een aangename reuk te 
verspreiden; maar ook kan de bedoeling zijn door inademing van de rook pijn 
te bestrijden, zoals blijkt uit de namen: pulvis fumalis arthriticus of Gichtrauch. 

Men vindt ook de namen: species fumales, species pro fumo, species pro 
suffitu en species ad suffiendum. 

De volgende boeken hebben ons enig inzicht gegeven in dit onderwerp: 

Pharmacopoea universalis 3e druk, Weimar 1838; 
Manuale pharmaceuticum seu Promptuarium H. Hager, Lesna 1859; 
Neues pharmazeutisches Manual K. Dieterich 11e druk, Berlijn 1913; 
Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis 8e druk, Berlijn 1919. 

In de Pharmacopoea universalis worden de vaak zeer uiteenlopende samen
stellingen opgegeven zoals deze in verschillende farmacopees voorkomen. Om 
slechts enkele van deze farmacopees te noemen: 
Dispensatorium medico-pharmaceuticum Palatinum 1764; 
Dispensatorium pharmaceuticum Brunsvicense 1777; 
Pharmacopoea Rossica 1803; 
Pharmacopoea Borussica Ed. V 1829. 

En om dichter bij huis te blijven: 

Pharmacopoea Amstelodamensis nova 1792; 
Pharmacopoea Batava 1805. 

Het meest uitgebreide voorschrift vonden wij in Manuale pharmaceuticum. Het 
poeder wordt daar dan ook genoemd: Pulvis fumalis optimus sive regius. De 
samenstelling is als volgt: 

Rp. Sem. Coriandri 
Cassiae cinnam. 
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Cort. Cascarillae 
Flor. Lavandulae 
Flor. Paeoniae aa P. 48 

Mimitim concisas et contusas consperge mixtione, parata ex 
Olei Bergamottae 
Olei Citri cort. 
Balsami Peruviani 
Styracis liquidae 
Tinct. Benzoes aa P. 8 
Olei Lavandulae 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cassiae aa P. 1 
Tinct. Moschi 
Tinct. Ambrae aa P. 1 /6—1 /4 

Tum admisce minutim concisas 
Rad. Iridis Florent. 
Bacc. Juniperi 
Flor. Rosarum 
Flor. Cyani 
Flor. Calendulae 
Caryophyllorum aa P. 48 

Serva in lagenis vitreis obturatis, a luce remotis. 
Pulvis fumalis Engel wordt volgens Hagers Handbuch gebruikt „zu Râuche-
rungen bei Rheuma". De samenstelling luidt: 
Rp. Myrrhae grosso m. pulv. 25,0 

Olibani grosso m. pulv. 250,0 
Mastiches grosso m. pulv. 50,0 
Succini rasp. grosso m. pulv. 50,0 
Sacchari albi grosso m. pulv. 50,0 
Boli Armenae grosso m. pulv. 575,0 

De samenstelling van Pulvis fumalis uit ons eigen voorschriftenboek, de z.g. 
„Pharmacopoea nostra", is veel eenvoudiger, nl. 

Cortex Cinnamomi 
Benzoë 
Rbiz. Iridis 
Flores Lavandulae 
Caryophylli. 

Mei 1965. 

Résumé 

Pulvis fumalis 

L'auteur donne des renseignements sur l'origine et les modes de préparation 
pour la pulvis fumalis. 
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