
V'RIE GENEE5lv1IVVELENFLESJES 
MET EEN BIJZVNVE'RE INflVUV 

Lezing van apr. H.J. Boersma (Sassenheim) op 28 september 2013, 
tijdens het Congres in Arnhem. 

Drie flesjes verworven uit de boedel van wijlen apr. Dirk Wittop Koning via een veiling bij Christies in 
december 2006, vertonen een bijzondere inhoud: een 19e-eeuwse flesje (9cm hoog en 4,5 cm 
diameter) met etiket met geschreven tekst Lap. De Goa, Bezoar orient., Ambra grisea, een 18e
eeuwse flesje (7 cm hoog en 4,5 cm diameter) met etiket van een banderolle vastgehouden door 
een engeltjes met tekst Besoar: min: orientalis, en een 188-eeuwse flesje (8 cm hoog, 4,5 cm 
diameter) met als etiket een geschilderde banderol Ie L[apis} Judaic. 
De etiketten op de flesjes zijn gepubliceerd in het boekje van Dirk Wittop-Koning, "Het etiket in de 
Apotheek". 
Het etiket met het engeltje is van de 18e eeuw en soortgelijke etiketten, waarbij een engeltje een 
banderolle vasthoudt, zijn ontworpen in Zwitserland en ook gebruikt in Italië. Dit flesje is verworven 
in een Nederlandse Apotheek. Dergelijke stoffen zijn dus ook hier gebruikt. 
Het etiket in de vorm van een banderolle is geschilderd met letters. Volgens een rekening voor de 
apotheek van het Gasthuis in Gouda in 1751, is wegens het schilderen van +/- 3000 lettertjes op 
wimpels en tonnetjes een bedrag van 37 guldens betaald. 

Bezoar stenen 

De naam bezoar komt van het Perzisch: Pa of pad (=afwassend) en zahr (=gift), geeft pazahr of 
padzahr. Dit is in Arabische streken verbasterd tot bezoar, hetgeen tegengift betekent. De 
herkomst van de steen is uit de Bezoargeit (Capra aegagrus) die leeft in het bergland in Perzië en 
Syrië. De bezoar is een pathologische afscheiding in de maag of het darmkanaal (galblaas) van 
herkauwers. De steen wordt in concentrische ringen gevormd rond een steentje of doorntje. Het 
oppervlak is meestal glad, donker groenbruin van kleur, ter grootte van een hazelnoot tot een 
duivenei. De samenstelling bestaat uit galkleurstoffen, cholesterine en lithofellinezuur, een 
zeldzaam organisch zuur. De steen met bittere smaak heeft een ontgiftende werking, helpt bij 
melancholie, bij pest, bij cholera, koortsen en epilepsie. 
Johan van Beverwijck stelt dat de Bezoargeit een kruising is tussen een hert en een bok. Zo zou de 
bezoarsteen in de maag groeien, als een ajuin. Hij wijst op de overeenkomst met menselijke gal- en 
nierstenen, die door operateurs worden verkocht aan sommige bedriegers die deze voor bezoar 
verkopen en 'ook den gausten droogist ofte apotheker konden bedriegen'. 
Georg Eberhard Rumpf (1627-1702), 'Rumphius", schreef 'D'Amboinsche rariteitskamer' en 
beschreef daarin o.a. de diverse bezoars en andere stenen. Hij was opperkoopman-bioloog in 
dienst van de VOC te Ambon. Hij werd blind door glaucoom. 

Men onderscheidt: 

de Oosterse bezoar, lapis bezoar orientalis, die meer gewaardeerd werd dan de Westerse 
bezoar, en dan vooral diegene die komt uit de Bezoargeit. De steen is glad, opgebouwd uit 
veel dunne lagen en donkergroen van kleur. 

de Westerse bezoarwerd bekend sinds de ontdekking van Amerika. Die stenen kwamen uit 
de maag van de lama, het schaapkameel. De stenen werden door de Spanjaarden en de 
Portugezen naar de Oude Wereld gebracht. Ze verschillen van de Oosterse doordat ze ruw 
zijn en witgrijs van kleur en dikkere lagen heeft van voornamelijk calcium en 
magnesiumfosfaat, dus wit anorganisch materiaal. 
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De bezoar porci of lapis porcinus, bezoar hystricus. Rumphius maakte hierbij volgende 
onderscheid: de steen uit het 'gemene varken' (=wilde varken), namelijk de pedro de porco 
of lapis porcinus, de gewone varkenssteen. Daarnaast is er de 'opregte varkenssteen' uit 
het 'stekelvarken' of 'ijzervarken' (Hystrix brachyura L.). Dit is de lapis Malacensis, pedro de 
Malaca, lapis porci Ceylanici, bezoar hystricus, een galsteen die zeer bitter is en vaak geel 
roodbruin van kleur. Men gebruikte ze vaak in een gouden filigrain hangertje en kettinkje, 
zodat ze gemakkelijk in een vloeistof konden gehangen worden. Na gebruik werd het 
meestal opgeborgen in een gouden doosje. 
De Indische soort is Goeliga landak. 

Bezoar werd nagemaakt omdat er veel geld mee verdiend kon worden. Om de echte stenen te 
onderscheiden van namaak wordt een aantal proeven aanbevolen: 

De gloeiende naald proef: 
Druk een hete naald tegen de bezoar. Als hij echt is, dan springen de schilfertjes ervan af en 
de naald gaat er nier doorheen. Is hij nagemaakt, dan gaat de naald door de steen en smelt 
deze ter plekke. 

Kleurenproef: 
Breng een beetje vochtige kalk (krijt) op de buitenzijde van de hand en wrijf het krijt door 
middel van de te onderzoeken bezoar op de huid uit. Bij de echte bezoar wordt het krijt 
geelbruin. 

Demonstratie op levende mens of dier: 
Een zekere edelman prees de bezoarsteen zo zeer aan bij koning Karel IX van Frankrijk, 
tegen allerhande vergiften dat deze een ter dood veroordeelde de keuze gaf tussen de galg 
of door middel van het vergif sublimaat. Dit mocht hij innemen samen met bezoarpoeder. 
Hij koos voor het laatste, maar hij had hier zo weinig baat bij dat hij tijdens zijn zeven uur 
durende pijnlijke doodsstrijd wenste dat hij voor de galg gekozen had. De onfeilbaarheid 
van bezoarwas na de proef wel flink aangetast. 

Lapis de Goa, de Goasteen 

Aangezien de bezoarstenen erg schaars waren en daardoor ook duur, hebben de 
Jezuïetenbroeders, en met name Gaspar Antonio uit Goa (in India), deze bezoarstenen trachten 
na te maken. De namaakstenen werden van fijngemalen edelstenen gemaakt: met robijn, saffier, 
topaas, hyacinth, parels, een weinig echte bezoar, rode en witte koraal, bolus alba, muskus en 
grijze amber, hertshoorngelei of tragacanthslijm werden ballen gemaakt. Na 1700 werd er 
bladgoud in verwerkt of werden zij daarmee bedekt. Na opdrogen en harden werden zij opgepoetst 
tot zij glommen. Deze namaakstenen waren ook niet goedkoop en het recept werd door de 
Jezuïeten zoveel mogelijk geheim gehouden. 
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Een voorschrift van Lapis de Goa in de Pharmacopoeia Bathava, 2° Ed. 1700, luidt als volgt 

R/ Hyancinth, topaas, saffier, robijn, parels aaa Unc.1 

Smaragd Unc. se mis, 

Grient. Bezoar, witte en rode koraal aaa Unc. 1 

Muskus, ambergrijs aa Unc. semis 

Bladgoud fol. n° 40 

m.f. pulvis, adde aq. Rosae tot pasta 

Commentaar: dit geeft geen harde stevige stenen. Beter is van wat tragacanthslijm of 
hertshoornslijm toe te voegen, de stenen goed te laten drogen en ze daarna op te poetsen tot 
glimmend. 
Gebruik: Het was een tegengif tegen de pest en allerlei vergiften; heelt slangenbeten, beten 
van dolle honden en van ieder giftig gedierte. Het verlevendigt de geest, wekt het hart op, 
versterkt het gestel, verdrijft melancholie, herstelt de eetlust, voorkomt ziekten van het hoofd en 
hersenen veroorzaakt door koude en door vocht. 

Een voorschrift van lapis de Goa in de Pharmacopoeia Officinalis van John Quincy in 1728, 
spreekt van een fijn poeder. Hoe dat bereikt kan worden met zoveel edelstenen, zo hard als 
korund is moeilijk te vatten. (Misschien in een agaten mortier of in porfiere schaaltjes?) Quincy 
zegt zelf dat deze stenen niet zo dikwijls gemaakt worden in Engeland omdat dit een Indiaas 
recept is en het niet goed mogelijk is hier een gladde steen van te maken, die goed te polijsten 
is. Voorts is men geneigd meer geld te betalen voor iets dat van ver komt en bovendien is de 
Oosterse bezoar zo hoog geprijsd, dat het niet lonend is en niets toevoegt om dit zelf te maken. 

Gebruik: hij gaat door voor een zeer belangrijk cordeaal (hartversterkend middel) en hij wordt 
gebruikt bij koorts als een alexipharmicum (tegengift). De muskus en het ambergrijs zijn de enige 
bestanddelen die enige verzoetende werking hebben. 

Lapis Judaici, Jodensteen 

Jodenstenen zijn van fossiele oorsprong, namelij~ gefossiliseerde stekels van een zee-egel 
Balanocidaris glandifera. Deze stekels stammen uit het Jura tijdperk en hebben enigszins de vorm 
van een phallus of een olijf met overlangs gestippelde strepen. Ze worden gevonden in 
rotsformaties van het laat Jura op de flanken van de berg Herman, die zich bevindt op de grens van 
Syrië, Libanon en Israël. De naam Jodensteen komt omdat men dacht dat deze steen in Judea 
groeide. 

Het gebruik is volgens de signatuurleer "similia similibus curantur" (het gelijke geneest het gelijke), 
dat het nierstenen en blaasstenen kan vergruizen. Dioscorides (40-90 AD), Plinius (23-79 AD) en 
Galenus (129-200) bevolen dit in hun tijd al aan als middel tegen deze indicaties 
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Ambergrijs. 

Ambergrijs wordt meestal gevonden op stranden als 
afvalproduct van de potvis. Het is een stof die in het 
maagdarm kanaal van de potvis gevormd wordt, meestal 
rond de tand (snavel) van reuzeninktvissen (kraken), die tot 
voedsel dienen van de potvis. Potvissen duiken tot 2 km 
diep om deze inktvissen te vangen. De grijze amber wordt 
door de potvissen regelmatig uitgebraakt en komt zo in de 
oceaan terecht. Daar wordt ze af en toe opgevist door 
vissers. De rest spoelt aan op de stranden. 

Door de onregelmatige opbrengst van grijze amber is het heel kostbaar. Het is zijn gewicht in goud 
waard. De stof heeft een aangename muskusgeur en wordt nog in de comsetica industrie gebruikt. 
Vroeger werd amber, samen met muskus gebruikt als geurmiddel in de zogenaamde pomander, 
amberappel of pomum ambrae. 

Gebruik: vroeger aangewend tegen slechte lucht, als voorbehoedsmiddel tegen besmette lucht. 
(Zie maskers van pestdokters). 

NB: Amber is in het Engels taalgebruik wat wij barnsteen noemen, een fossiele hars die veel 
voorkomt in het Oostzeegebied. 

H.J. Boersma, Sassenheim 

Drie geneesmiddel flesjes met bijzondere Inhoud 

'Pedro de Porco', een varkensgalsteen 
In een fillgraln gouden hangertje, 

(coli. Mus.eum Boerhaave, Lelden) 
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Lapis Bezoar orientalls 



Lapides Judalci: a. volgens Conrad Gesner (1565) 
b. volgens Worm (1655) 

Lapis de Goa (Dr. E. Grendel) 

b) 

F111. 17: fie;,,.,.,.rnt~w,,; 'Jf k"f'i ,1_, ~. 1l!u,{r;rt,:,n 
frnm Ci<.'1r~ •:156!>). b, W.u~lat•oo lrorn Wmm ,•.~;~'. 691. 

Lapides Judalcus, de gefossiliseerde stekel van een zee-egel 
Balanocldarls glandifera 

FJg. 16: lsolated s.plne of B-a!ornxldarls glandîfera (Gotdfu~s 1826) from the Kirnmefldgiun (Late Juras.s!ct of Atba.r· 
racin /Teruel.. soa1n11Mnhnl0(15L Duffln co!lecUo.1t 

Pomander of Blsamappel 

Pomander, waarbij verschlllende reukstoffen 
als Amber en Muskus 

in de segmenten worden opgeborgen 
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