
VOORWOORD 

Apr. Charles Libert 

Het wezen van de Internationale Vereniging van de Geschiedenis van de Farmacie, 
haar nut voor de nationale verenigingen (SIHP). 

De Geschiedenis van de Farmacie is een zeer internationale geschiede
nis. Het doel van de Internationale Vereniging is deze internationale oorsprong 
en ontwikkeling duidelijk kenbaar en toegankelijk te maken, tot diepgaand 
onderzoek aan te zetten. 

De allereerste apotheken werden in toenmalig Groot-Arabië gesticht, 
nog vóór de 10de eeuw. De Arabieren hadden namelijk de kennis van het maken 
van geneesmiddelen en de daarvan verwachte werking kunnen bijeengaren in de 
toen veroverde gebieden en konden deze kennis verder ontwikkelen, beschrijven 
en gestructureerd gebruiken. Toen deze Arabische kennis, kort na de 10de eeuw 
in het Latijn kon worden vertaald, werd deze in een zuid-noord beweging gelei
delijk over Europa verspreid en leidde tot het ontstaan van de zogenaamde wes
terse farmacie, die zich vanuit de mediterrane vakkennis van de farmacie kon 
ontwikkelen tot die huidige, mondiaal erkende, internationale wetenschap van 
de farmacie. 

Deze mondiale ontwikkeling gebeurde in vele fasen over vele eeuwen, 
in verschillende landen en culturen. Belangrijke feiten waren de inbreng van 
lokale ontdekkingen, koloniale inbreng, de vooruitgang van de biologie, van de 
chemie, van de kennis van de fijnheden van het menselijk lichaam, van de steeds 
belangrijker worden de research, van vele uitvindingen en toepassingen, de gro
tere toegankelijkheid van het geneesmiddel door de sociale voorzieningen, het 
erkennen van de farmacie als een academische wetenschap, enzovoort. Veel 
kwam voort uit een lokale ontwikkeling, die eerst ten volle kon gewaardeerd 
worden, nadat zij zich in een brede internationale context kon verder ontwikke
len en aanpassen. 

De wetenschap van deze zo sterk geëvolueerde farmacie, is een zeer 
internationale geschiedenis, zoals ook de apotheker zich verder ontwikkelde en 
wiens vakkennis van het bereiden van het geneesmiddel meer en meer de plaats 
zou inruimen voor de vele wetenschappelijke aspecten van het geneesmiddel. 
Iedere grotere studie van de geschiedenis van de farmacie kan haar brede inter
nationale context geenszins verwaarlozen. 

De openingen naar de vele aspecten van de internationale geschiedenis 
van de farmacie mogelijk maken en vergemakkelijken voor alle aangesloten 
clubs en haar leden is de basis van het bestaan van de Internationale Vereniging. 
Een overkoepelende dienstverlenende vereniging, zonder macht, enkel van raad
gevende en dienstverlenende aard, waarvan het bestuur door de aangesloten 
clubs en haar leden wordt samengesteld. Uiteraard zijn de meeste nationale ver
enigingen vooral nationaal georiënteerd. Menig lid is tevreden met een interes-
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santé studie van de lokale geschiedenis. Maar lezen en toehoren van de interna
tionale geschiedenis boeit allen. Anderen wensen dieper daarop in te gaan. Dat 
leidt dan direct naar de veelzijdige internationale context waarin de farmacie zich 
heeft ontwikkeld. Lokale bevindingen van lokale onderzoekers, kunnen zeker 
waardevol zijn, vooral als anderen deze in een bredere internationale context 
verder kunnen bestuderen. 

In de praktijk, wat doet of kan de Internationale doen? Het allereerste is 
contactmogelijkheden scheppen, farmacie historische bevindingen en gebeurtenis
sen bekend maken en uitwisseling van gedachten en bevindingen mogelijk 
maken tussen de verenigingen en alle internationaal geïnteresseerde leden. In die 
zin organiseert de Internationale Vereniging alle twee jaren een internationaal 
congres met zeer talrijke deelname en telkens meer dan honderd lezingen en 
communicaties. Periodiek geeft zij een «Newsletter'- uit en werd er een begin van 
een groots opgevatte website gemaakt. Beide zijn recente creaties en menig idee 
zal èr nog in uitgewerkt worden. Beide zijn zo jong als de Internationale Vereni
ging zelf, die sinds 1999 een zelfstandige vereniging is, nadat zij voordien in een 
-Deutsche Gesellschaft» was geïntegreerd. Gesticht in 1926, had deze zich, vanaf 
haar begin, buiten haar Duitstalig basisgebied een internationale roeping gege
ven. De internationale vereniging moet dus nog groeien. Na deze eerste jaren 
van consolidatie zullen nieuwe initiatieven volgen. 

Een belangrijk doel is natuurlijk het stimuleren van grondige studies 
van de geschiedenis van de farmacie, bijvoorbeeld door enkele studenten in 
bepaalde gevallen praktische en financiële ondersteuning te geven. Ook wil zij 
raadgevend kunnen zijn voor de nationale verenigingen en organiseert zij op 
haar congressen een forum met twaalf afgevaardigden om actuele problemen 
gezamenlijk te bespreken. Zo was de conclusie twee jaar geleden in Luzern, dat 
er meer aan opleiding en vorming moet gedaan worden. Bij voorkeur tot op een 
academisch hoog niveau. Dit laatste is dan ook één van haar grote actiepunten. 

Dit geheel coördineren en activeren tussen nationale verenigingen 
onderling en met de internationale vereniging als partner en dienstverlener is de 
taak, die de Internationale Vereniging van de Geschiedenis van de Farmacie zich 
stelt en waarvoor zij zich wil inzetten. Dit alles met veel inzet en een beperkt 
budget, bepaald door een zeer bescheiden bijdrage van de aangesloten vereni
gingen, op basis van hun aantal leden. 

Charles Libert 
Uw afgevaardigde bij en bestuurslid van de Internationale Vereniging van de Geschiedenis van de Farmacie 

Wij nodigen u uit onze afgevaardigde te informeren over lokale activiteiten, ten
toonstellingen etc. voor plaatsing op de website. Raadpleeg zelf regelmatig de 
website: www.histpharm.org 
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