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In het breed waaiervormig palet van de farmaciegeschiedenis waarin de auteur sinds decennia 
ruimschoots zijn sporen heeft verdiend met regelmatig verschenen gedegen artikelen in het Bulletin 
van de Benelux-kring voor de Geschiedenis van de Farmacie, naast een vijftal boeken over diverse 
onderwerpen die in recente tijd in versneld tempo het licht zagen, verrast farmaciehistoricus dr. A.M.G 
Rutten alweer met een thema vanuit een onverwachte gezichtshoek, de RX = Recipe code. 

Sinds millennia was de aanhef van elk doktersrecept dit cryptisch symbool dat ter invocatie van het 
bovennatuurlijke, als mythisch, magisch pictogram, overeind is gebleven tot aan de deemstering van 
het Ancien Régime, zonder evenwel gekraakt te worden. 
Als omwikkeld door een rode draad slingert het Rx symbool, panoramisch en chronologisch, 
doorheen de opeenvolgende indrukwekkende beschavingen, de Egyptische, de Griekse, de 
Romeinse om langs de Arabische cultuur doorgegeven te worden aan de Middeleeuwen en de 
Renaissance, steeds onder de hoede van het bezwerende oog van Horus, Rx. 

In onderhavig boek wordt met uitgebreide kennis vergezeld van kritische zin de lezer pasklare eruditie 
bijgebracht die vroeger opgedane kennis onverwijld laat ophelderen en doet aanzwellen. Nieuwe 
inzichten worden verschaft. Een enkel voorbeeld hier ter toelichting: wie nog het voordeel van de twijfel 
gunt aan de geneeswijze volgens het systeem van dokter Hahnemann (1755-1845) zal onvoorziens 
zijn denkwijze kunnen complementeren. De pittoreske paragraaf (p.80) met de mondaine scène van 
het dokterskabinet, laat een satirische indruk na, van aard om langs de kant van het onderdrukte 
vermoeden de beoordeling van homeopathie te laten overhellen tot kantelen. 
Belangrijke feiten, wetenswaardigheden, pittige anekdotische bijzonderheden maken het boek tot een 
behaaglijke farmacohistorische bloemlezing. Evenzeer dragen daartoe bij de aangename lay-out, de 
keuze van originele illustraties, de verzorgde taal en stijl en de geraffineerde woordkeuze. 

De Rx code, met breed spectrum inhoud, die zich niet beperkt tot een 
enge belangstellingsgroep, maar encyclopedisch aanspreekt, eindigt 
met de pertinente vraag: werkten de geneesmiddelen in het verleden 
anders dan ze nu doen, of waren de mensen anders? 
Lezers uit verscheidene disciplines mogen erover nadenken, 
filosoferen om er wellicht een multiple choice antwoord op te geven. 

Apr. Leonard De Causmaecker. 

Nota: 

Als commentaar is een passage van een brief van prof. Harold J. Cook 
(The Wellcome Trust Centre for the History of Medecine, London) aan 
de auteur, het vermelden waard: "/ was quite pleased and humbled to 
receive a copy of your new book recently. I had a chance to read it this 
weekend, and want to thank you tor producing such an excellent and 
helpfu/ study. l wish I had it in my hand years ago!" 
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