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op 6 en/7 wiei/2006 

Apr. Guy Gilias 

Het zonovergoten Noord Nederlandse stadje Medemblik ontving de 
veertig deelnemers aan het voorjaarscongres met honderden 
wimpels aan de masten van de plezierboten in haar pittoreske 
haven. 
De sfeer van het elkaar terugzien was hartelijk, de aangename 
kennismaking met tal van nieuwe gezichten was een opsteker voor 
de organisatoren Annette Bierman en Hugo van der Meer. 
Het programma van dit week-end was afwisselend en tegelijk 
innoverend met duidelijke power-point presentaties bij de lezingen 
en zuivere beelden via cd-rom en beamer op een groot scherm. De 
Kring maakte nu ook gebruik van de modernste technologie om de 
aandacht van de toehoorder hoog te houden bij soms moeilijke 
voordrachten en de duidelijkheid van het fotomateriaal te 
optimaliseren dank zij gescande prenten. Met veel dank aan de 
hulpvaardige "specialisten" onder onze leden. 

Na een woordje van welkom beet Annette Bierman de spits af om 
ons "de indeling van de Materia Medica door Friedrich Hoffmann" 
duidelijk te maken. De initiële vraag is: wat is het geneesmiddel, 
waarvoor dient het en waarom werkt het? Zij gaf ons een overzicht 
van de indelingen naar het fysiologisch concept van de tijd doorheen 
de eeuwen. De humoraalleer volgens Galenus, het 
geneesmiddelenarsenaal van Dioscorides en de uitbreiding ervan 
na de ontdekking van Amerika, de introductie van de chemische 
filosofie ten tijde van Paracelsus passeerden de revue. Vervolgens 
besprak ze de mechanisering van het wereldbeeld (beweging van 
deeltjes) in de tijd van Descartes en het ontdekken van de 
bloedsomloop door Harvey, die leidden naar de scheikundige 
iatrochemie. Hoffmann tenslotte publiceerde zijn werk "Medicinae 
Rationalis Systematica" in drie volumes 
tussen 1718 en 1724, volgens het 
principe van de ioatrofysica: de deeltjes 
in de drie lichaamsvloeistoffen (bloed, 
lymfe, zenuwspiritus) in beweging 
houden of ze op gang brengen. De 
geneesmiddelen zouden inwerken op 
de vloeistoffen of op de vaste deeltjes. 
Tenslotte nog een woordje over de 
beroemde "liquor anodynus mineralis" 
dat dank zij Valerius Cordus bestond 
sinds 1540, maar wegens de "Hoffmann 
druppels" (ether/alcohol) tot in 1959 in 
officiële farmacopees was opgenomen. 
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Dr. Wicherink hield dan "een praatje voor de thee". Hij belichtte de 
figuur van "theedokter" Cornelis Dekker uit Alkmaar, beter gekend 
onder zijn naam Cornélius Bontekoe (°1640). Geboren uit een 
familie van melkslijters (vandaar de naam) werkte hij zich op tot arts 
en later tot chirurgijn, met een uitgesproken afkeer van aderlaten en 
een minachting voor apothekers. In zijn "Tractaat van het Excellenste 
Kruyd Thee" raadde hij kruidenthee aan tegen alle kwalen. Liefst 
zeer sterke en bittere thee, zonder suiker. Koud water en puur water 
noemde hij "dangereus". Wegens de herhaalde ruzies met collega's 
verhuisde hij naar Duitsland waar hij succes kende en er overleed. 

De pauze met koffie, thee of een welgekomen frisdrank scherpte de 
aandacht weer aan om te kunnen genieten van prachtige beelden 
over "mijn farmaceutische collectie, een uit de hand gelopen 
hobby'Sian collega Boersma. Met een gesmaakte uitleg over de 
collectiestukken en het verwerven ervan besloten we deze boeiende 
namiddag. 
Het prachtige lenteweer en de idyllische omgeving lokte iedereen 
naar buiten om op een terrasje te genieten van een frisse slok, om 
nadien verder te praten bij een uitstekend en uitgebreid dîner. 

Als eerste sprekers op zondagochtend hadden mevrouw van der 
Meer-Fischer en prof. Beukers samen het onderwerp "De plant in 
Japan" gekozen. Eerste spreker besprak het gebruik van bloemen in 
Japan tijdens een Ikebana demonstratie van mevrouw van der Meer-
Fischer: de kunstige manier van bloemschikken van levende 
bloemen. Ze vertelde ons intussen over de Japanse feestdagen met 
de bijhorende bloemen: nieuwjaar op 1/1 met een schikking van 
bamboe, den en prunus; meisjesdag op 3/3 met roze perzikbloesem 
of abrikoos en het gele koolzaad; jongensdag op 5/5 met iris, het 
sterrenfeest op 7/7 en tenslotte op 9/9 het "Moon Viewing Festival" 
met een schikking van kronkelhazelaar en witte chrysant. 
Zwaarder op de hand was het aansluitend verhaal van prof. Beukers 
over de "Materia Medica" van de Chinese/Japanse kruiden. Alles 
begon met boeken over tuinbouw, materia medica en planten te 
gebruiken bij hongersnood. Vervolgens het ontstaan van het 
Taoïsme met een kennis van medicinale therapie van plant, dier en 
mineralen, maar waar de natuur zijn gang moest gaan (dus een 
zekere wanorde). Men geloofde in een indeling van de kruiden 
volgens drie graden: de hoogste was niet giftig en gaf lang leven, de 
middelste was matig giftig en gaf herstel, de laagste tenslotte was 
giftig en diende als geneesmiddel tegen ziektes. 
Dan gaf hij een classificatie van de gebruikte bloemen in Ikebana en 
hun karakteristieken, met als voorbeeld de perzik. Eerst een 
organoleptische benadering, de indicaties en het gebruik als 
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geneesmiddel, vervolgens symbolisch met als theoretische 
grondslag een demonologische farmacologie en een magische 
correspondentie. 
Aan de hand van tabellen verklaarde hij de vijf fasen, zijnde vijf 
elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water, die geen constante 
zijn maar een cyclus en die ook onderling in beweging zijn. Er stond 
ook een systematische correspondentie met een ingewikkeld 
systeem van wisselwerking (zoals in de accupunctuur). Ook de 
planten kregen een koppeling, een affiniteit met een orgaan. Er 
ontstond een "farmacologie van de systematische correspondentie": 
er moet een balans gevonden worden door de praktische kennis te 
koppelen aan de theoretische kennis (dus een zekere orde). 

Na de hoognodige verfrissing gaf G. Gilias een "beschrijving van een 
reeks Italiaanse apothekerspotten uit de keramiekverzameling van 
het kasteel van Gaasbeek". Aan de hand van beelden beschreef hij 
een twaalftal polychrome Italiaanse apothekerspotten die 
onopvallend staan opgesteld tussen de keramiekverzameling van 
gravin Visconti. Om deze prachtige faience uit de 16e en 1T eeuw uit 
de donkere vergetelheid te halen had de spreker ze verder 
bestudeerd en de gebruikte benamingen in de cartouches 
ontcijferd. 

De voormiddag werd afgesloten met het 
tonen van enkele beelden van hospitalen 
en apotheken tijdens een recente reis van 
Ghislain Vercruysse naar Myanmar en 
Barcelona. 
Iedereen genoot van de uitgebreide 
lunch, waarna de organisatoren twee 
excursies aanboden: een rit met de 
stoomtrein van Medemblik naar Hoorn of 
een bezoek aan het Bakkersmuseum in 
Medemblik. Wijzelf beleefden met een 
uitgebreide groep de treinreis doorheen 
een prachtige natuur onder een 
azuurblauwe lucht en genoten van een 
kalme reis langs tulpenvelden, 
windmolens, oude stationnetjes en 
ouderwetse overwegen. 

Voorwaar een prachtig gevarieerd week-end, gezellig en leerrijk. 
Hoeft het nog gezegd dat de afwezigen ongelijk hadden? 
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