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Uitgeverij Meulenhoff vond het een uniek boek en liet het verschijnen in oktober 
2000 ; Mens en Medicijn, het overzichtelijke verhaal van de geschiedenis van het 
geneesmiddel. Apothekers kunnen ervan meepraten ; geneesmiddelen zijn 
belangrijk in ieders leven. Nu, maar ook vroeger. Het is zelfs de reden van het 
bestaan van de 'Kring'. Om onze vele en wetenswaardige studies in hun context 
te zien, is zo'n overzicht onontbeerlijk. Het is er nu en ook nog in het Neder
lands. 

In chronologische volgorde verhaalt het boek van de relatie van de mens en zijn 
medicijn vanaf de oertijd tot het jaar 2000, het huidige tijdperk van de genthera
pie. Het begint bij het vernuft van een natuurmens die de werking van een mid
del ontdekt ; dan de statische, maar hoge zorgstandaard in het oude Egypte en 
de werkelijkheid van de tempelslaap in de tempels van Asklepios in het antieke 
Griekenland. Een nieuwe filosofie leidde tot Hippokrates' humoraaltheorie, voor 
mer dan 2300 jaar de grondslag in de gezondheidszorg. Gedurende die tijd heeft 
de steeds toenemende kennis zich stap voor stap ontwikkeld totdat het moderne 
geneesmiddel kon ontstaan. Er is te lezen hoe belangrijk de verspreiding van de 
Islam voor onze westerse geneesmiddelencultuur is geweest. In de late Middel
eeuwen ontstaan de Europese universiteiten die de Arabische literatuur als lesma
teriaal gebruiken. Geneesmiddelen uit de kloosters stammen eigenlijk uit dezelf
de bronnen en krijgen plaatselijk invloed. De beroepen van arts en apotheker 
worden gescheiden en in onze gebieden gaan de Zuidelijke Nederlanden een rol 
van betekenis spelen. Er gaat een enorme invloed uit van de reizen van Marco 
Polo, de Portugese handelshuizen in het Verre Oosten, de ontdekking van Ameri
ka en de reizen van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indi
sche Compagnie. De geneesmiddelenschat wordt steeds groter. De belangrijke 
vernieuwer Paracelsus gebruikt alchemie om geneesmiddelen te maken en wordt 
zo de grondlegger van de farmaceutische chemie. Maar zijn passie om de essen
tie van een geneeskrachtige plant te vinden, heeft ook plantkundig onderzoek op 
de kaart gezet. Boerhaave en Linnaeus passeren de revue met hun grote invloed 
op het verdere lot van het geneesmiddel. Halverwege de negentiende eeuw is 
het gedaan met de humoraaltheorie, wanneer Virchow de microscoop hanteert 
en aantoont dat niet de lichaamsvochten maar de -cellen door ziekte aangetast 
worden. U leest hoe het geneesmiddel zich daarna tot het moderne wetenschap
pelijk ontworpen geneesmiddel ontwikkelt. Eerst langzaam en aarzelend, gaande
weg sneller en overrompelend ; pijnstillers, antimicrobiële middelen, de pil, psy
chofarmaca. De middelen worden steeds verfijnder. Van cellen naar receptoren is 
letterlijk een kleine stap. Ingrijpen op het moleculair niveau van de genen is 
voorlopig een eindpunt. 

Intussen wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de natuurwetenschap
pen, voor zover van belang voor het geneesmiddel. Stadsfarmacopees en zelfme
dicatie zijn in de zeventiende eeuw ontstaan uit ongenoegen over het functione
ren van de gezondheidszorg. Meer specifiek vertelt het boek over de 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 101 2001 49 



ontwikkeling van ziekenhuizen en farmaceutische industrieën. Mens en Medicijn 
laat zien wanneer we trots op onszelf mogen zijn en wanneer we ons moeten 
schamen. Het geeft ook stof tot nadenken over onze collectieve verantwoorde
lijkheden. Drugs, doping en cosmetica komen aan de orde, evenals placebo, 
homeopathie, fytotherapie, mariene middelen en sera en vaccins. Kortom, het 
boek bestrijkt alle belangrijke uitgangspunten waarmee middelen tot geneesmid
delen konden worden. 

Achterin beide uitgaven bevindt zich een uittrekbare tijdbalk met belangrijke data 
van nieuwe ontwikkelingen, gerelateerd aan alom bekende feiten uit de algeme
ne geschiedenis. De tijdbalk behoort bij het samenvattende laatste hoofdstuk. Het 
boek is geschreven als leesboek en daarom zijn er weinig noten ingebracht. Er is 
wel een uitgebreide literatuurlijst, een lijst met verklarende woorden en een groot 
register. 

Stolwijk, juli 2001. 
Dr. M.A.W. Algera-van der Schaaf 
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