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"Van gissen naar weten. De geneeskunde in Brugge in de 1 ?8 eeuw, de tijd van Thomas 
Montanus." 
Or. Robert Pannier 

De auteur was longarts en is erediensthoofd van het AZ Sint-Jan in Brugge, waar hij 40 jaar heeft 
gewerkt, waarvan 35 jaar op de oude site in de binnenstad. 

Omdat Thomas Montanus (1617 Diksmuide) zo ongelooflijk belangrijk geweest is voor de 
geneeskunde van Brugge, dook dokter Pan nier de archieven in met als resultaat tien hoofdstukken 
van boeiende lectuur: Van het levensverhaal van Montanus tot de gerechtelijke geneeskunde in 
Brugge in de 1 ?8 eeuw. Hij verhaalt over de pestepidemie in Brugge (1666) en de herontdekte 
Beisbroekbloedput, waar de geneesheren het afgelaten bloed achterlieten. 

Uitgegeven bij Van de Wiele. 
352 bladzijden dik en kost 65 Euro. 

* * * * 

"Blue Ships. Dutch ocean crossing with multifunctional drugs and spices in the 
eighteenth century." A.M.G. Rutten 

Sinds mensenheugenis is er langs zeeën en oceanen een handel geweest, ook 
voor het bekomen van voedingswaren, kruiden en geneeskruiden. De opgedane 
kennis van de geneeskracht van plant en dier veroorzaakte een multifunctioneel 
gedrag. Zo was indigo als plantaardige kleurstof gebruikt in de textielnijverheid, 

i....:c...:====::::;;:..; maar het was tevens een geneesmiddel tegen huidaandoeningen en epilepsie. 
De geelwortel (curcuma) was een kleurstof of een kruid in curry poeder, maar 
tevens een geneesmiddel voor lever- en galaandoeningen. 
Dit boek bespreekt de overzeese handel, de oorsprong, de eigenschappen en de toepassing van 
verschillende multifunctionele kruiden in de 1 ?8 en de 18• eeuw. (154 blz) 

Erasmus Publishing, Glashaven 14-A, NL-3011 XH Amsterdam 
ISBN -10: 90-5235-199-6 
ISBN-13: 978-90-5235-199-5 

Mineralwasser 
als Heilmittel 

* * * * 

"Mineralwasser als Heilmittel" - Medizinsch-pharmazeutische Aspekte im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtiging des Kantons Tessin. 
Dr. sc. ETH Priska Binz Nocco 

Publication de la Société suisse d'histoire de la pharmacie, édité par Claudia 
Zerobin, François Ledermann et Regula Willi-Hangartner. Volume 29. 
De behandeling van ziekten met behulp van mineraalwater behoort tot een van de 
oudste therapieën. Dit lijvig boek onderzoekt de impact van zowel het gebruik van 

'--------"----" minerale waters en zijn de droge componenten als geneesmiddelen van 181 O tot 
1930, alsook de bijdragen geleverd door apothekers in de ontwikkeling en analyses van minerale 
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waterbronnen. 
Daarnaast beschrijven de auteurs de rol die apothekers gespeeld hebben bij de 
productie van kunstmatig mineraalwater, alsook bij de verkoop van natuurlijk en 
kunstmatig mineraal water. 
In het eerste deel wordt de toestand besproken in Zwitserland en de omringende 
landen (Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk). Het tweede deel bevat een case
study van de specifieke toestand in het Kanton Tessin. Zowel in de farmacopees van 
de Zwitserse Kantons als in buitenlandse farmacopees verschenen monografieën 
over mineraal waters en gaven er derhalve een wettelijke bestaansgrond aan. Zo gaat men ook 
dieper in over de monografieën in de Farmacopea Ticinese. 
Studie van de historische documenten van Farmacia Vantussi toont aan dat die apotheek over een 
indrukwekkend assortiment beschikte van binnenlandse en buitenlandse mineraalwaters en droge 
bestanddelen. 
Het industrieel bottelen in het begin van de 20• eeuw leidde tot een prijsverlaging en het product 
"mineraalwater'' werd beschikbaar voor een breder publiek. Apothekers verloren stilaan het 
alleenrecht op de verkoop ervan. 

Het is een zeer volledig werk dat tal van aspecten bestudeert in verband met de therapie van 
mineraalwaters en badculturen vanaf de eerste tijden. Voorwaar een hele kluif interessante 
literatuur over een niet alledaags medisch onderwerp. 

Distribution SSHP, c/o pharma suisse, Stationsstrasse 12, CH-3097 Liebefeld/Bern 
ISBN 3- 9522758-6-7 
ISSN 0255-6693 

* * * * 

"Pharmaziemuseum Brixen" - Ein rezeptfreier Rundgang. Museumführer 
-- Elisabeth Fehrenbach-Peer 

De farmaciehistorische verzameling van het museum geeft een overzicht over 400 
jaar apotheekgeschiedenis in Tirol, met als voorbeeld de Stadtapotheke Brixen. 
Deze nieuwe museumgids reflecteert aanschouwelijk en grafisch de thema's, de 
voorwerpen en de bijzonderheden van het apotheekmuseum. 
Het boekje is 64 bladzijden dik en bevat vele kleurrijke afbeeldingen en kost 7,5 
Euro. 

ISBN: 978-88-903387-0-0 ( dt) 
ISBN: 978-88-903387-1-7 (it.) 

Bestelling: Universitätsbuchhandlung A. Weger, Weissenturmgasse 5, 1-39042 Brixen 
info@weger.net 
www.weger.net 
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