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Dit prachtig boek is een vertelboek over de geschiedenis van het geneesmiddel. 
De auteur, een apothekeres, heeft vele jaren in een apotheek gewerkt. Deze 
geschiedenis wordt zeer vlot gelezen, is wetenschappelijk goed onderbouwd en 
wordt geplaatst in een cultuur-historische achtergrond. Een chronologische tabel 
achteraan leert ons dat er in de geschiedenis van het geneesmiddel 5 grote perio
des bestaan: 
1. De magie: de prehistorie met de priester-tovenaar - arts - apotheker. 
2. De humoraaltheorie vanaf de 4de eeuw voor Christus tot 1853 toen men 

microben in de microscoop kon zien. 
3. De celpathologie: van 1853 tot op heden: bv. hoe werkt kinine ? 
4. De receptortheorie van 1950 tot nu, bv. hoe werkt een antihistaminicum ? 
5. De gentherapie: van 2000 tot nu: bv. hoe het DNA bewerken ? 

Zij laat niet na in het verhaal aangename details uiteen te zetten zo bv. vanwaar 
komt het R/ het recipeteken, of waarom werden de eerste dieetboeken door dok
ters geschreven, en over de zoete bereidingen in de Middeleeuwse apotheken, 
waarom zijn pillen rond, vanwaar kom de naam 'eeuwige pillen', hoelang bestaat 
de pillenplank ? En waarom noemde het eerste slaapmiddel Veronal ? Daarbij 
zoveel meer aangename wetenswaardigheden. We lezen tussen dit verhaal de 
geschiedenis van het parfum, van de chocolade in de apotheek. Zo verneem ik 
in dit boek dat de stichter van Nestlé, apotheker Henry Nestlé uit Vevey was die 
babymeel op de markt bracht en later luxechocolade fabriceerde. Interessant is 
ook de geschiedenis van de doping, de pogingen om de haargroei te herstellen 
en het verschil tussen de apothekersberoepen in Nederland en België. 
Dit lijvig boek van 560 bladzijden is meer dan de moeite waard en wordt uitge
geven door Meulenhoff Amsterdam. Kopen dus. 
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Dit boek geeft in een goed leesbare tekst en voorzien van prachtige foto's een 
beschrijving van de genezers, orakels en sjamanen van het voormalige koninkrijk 
Ladakh ofwel Kleintibet. Het is het verslag van een Himalaya expeditie waaraan 
de auteur deelnam en waarbij ze geconfronteerd werd met de genezingen die 
aan sjamanen worden toegeschreven. De sjamanen kunnen resultaten boeken 
met hun genezingen die voor een westerling onbegrijpbaar zijn. Uitgebreid wordt 
ingegaan op het beroep van deze inheemse genezer, de vorming, de genezingsri
tuelen en het protocol waarin dit alles in de praktijk tot uiting komt. Voorafgaan-
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de aan de behandeling brengt de sjamaan zich door orakelliturgie, symboliek en 
begeleidende sensorische middelen als klank en ritme in een toestand van veran
derd bewustzijn, die wordt beschouwd als het in bezit nemen van zijn lichaam 
door geesten of Goden. De zieke wordt betast om de ziektehaard te lokaliseren 
en het ziekteverwekkende agens daarna door middel van zuigen met de mond of 
via een pijpje bij de zieke weggenomen. De verwijderde boosdoener wordt daar
na aan het met ontzag toekijkende publiek getoond als een zwarte massa. De 
auteur geeft aan dat, hoe scherp de handelingen van de sjamaan ook in de gaten 
werden gehouden, zij geen bedrog kon constateren. Er wordt niets gezegd over 
het mogelijke gebruik van psychoactieve middelen bij het ritueel. In de literatuur 
zijn er enkele verwijzingen te vinden naar het historisch gebruik van deze midde
len in het boedhisme en taoïsme, en Tibet is het land van Mandragora shebbe-
arei Fischer, de Tibetaanse alruin, met sterk hallucinogène eigenschappen. Dat 
blijft dus een vraag. 

Voor iedere lezer met belangstelling voor de medische etnologie van het 'dak 
van de wereld' vormt dit boek een waardevolle aanwinst. 
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