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In de inleiding snijden de auteurs het onderwerp aan van de religieuze 
iconografie, met Christus als genezer en apotheker. Via een 
bijbelverklaring van Rabbijnse commentaren, langs het Romeinse 
regime, de Renaissance, de acupunctuur in de Chinese cultuur en de 
Inquisitie, belanden ze bij de alchemisten. 

Met het onderwerp van apothekers-uitvinders hebben de schrijvers 
pionierswerk verricht: er is eigenlijk nog niets dergelijks onderzocht, laat 
staan gebundeld in een boek. Ze hebben enorm onderzoekswerk 
geleverd, dat naar hun eigen zeggen wetenschappelijk onderbouwd is: 
twijfelgevallen werden geweerd tot verdere studie uitsluitsel zal geven of 
de uitvinder wel een apotheker was. Ze namen alleen uitvinders op 
waarover traceerbare verhalen te vinden zijn of waarvan bruikbare 
producten overbleven. De vele prenten zijn van degelijke kwaliteit, de 
hele uitgave straalt vertrouwen uit. Dit werk is een vlot leesbare 
catalogus voor iedereen, niet alleen voor diegene die begaan is met de 
geschiedenis van de farmacie. Hier en daar mag de taal wat 
bijgeschaafd worden en is de bladvulling wat druk. 

De originele alfabetische Index vermeldt niet alleen de eigennaam van 
de uitvinder, maar duidt daarna tevens de uitvinding of het onderwerp 
aan, die op hun beurt weer in de alfabetische register zijn opgenomen. 
Spijtig genoeg is hij niet volledig: we vinden Magnesium onder de M met 
verwijzing naar Margraf, maar Margraf zelf vinden we niet terug in de 
Index. Zo ook bij Descroizilles, met verwijzing naar koffiefilter; maar 
koffiefilter duikt niet op onder de K. Evenzo is het maagzout van Eno niet 
terug te vinden onder de M, en staat olielamp (uitvinding van onder Q 
geregistreerde Quinqet) niet bij de O. Vervelender is dat bijvoorbeeld 
Alderdon alleen te zoeken is bij de C van zijn voornaam Charles en 
Bradham onder de C van Caleb. 

Dit boek is zeker niet volledig en ik hoop dat de auteurs achter de laatste 
zin niet een definitief punt gezet hebben. Een tweede uitgave zal zeker 
aanvullingen en verbeteringen bevatten over dit onuitputtelijke en 
boeiende onderwerp. Er is nog werk aan de winkel! 

GuyGilias 

52 : Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 106 2004 




