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Guy Gilias
Van deze rubriek wil ik uitzonderlijk gebruik maken om een
vervelende situatie aan te kaarten waarop onze penningmeester
me reeds enkele jaren attent maakt.
Het is namelijk zo dat enkele tientallen van onze trouwe en oude
leden in Nederland en België om de een of andere reden vergeten
hun jaarlijkse contributie (lidgeld) te betalen.
Het herinneringsbericht in het vorige Bulletin heeft reeds enkele
zondaars tot inkeer gebracht.
Toch vinden we het jammer dat nog té veel oude leden de jaarlijkse
bijdrage niet voldoen.
Een vereniging kan niet leven zonder de geldelijke steun van haar
leden: de minieme 30 Euro is voor de Kring van groot belang om
een kwaliteitsvol Bulletin te kunnen blijven afleveren en om een
Congres te kunnen organiseren naar ieders tevredenheid.
In het verleden zijn we de uitnodigingen voor Congressen en de
Bulletins blijven sturen naar de slordige betalers, met de vaste
overtuiging dat ze ons gegeerd tijdschrift niet graag willen missen en
tevens op de hoogte willen gehouden worden van onze
bijeenkomsten. Dat betekende eigenlijk steeds een onnodige
uitgave.
Met nadruk vraag ik daarom dat ieder voor zichzelf wil nagaan of het
lidgeld voor 2005 betaald werd. Ook indien U niet wenst deel te
nemen aan een Congres, maar toch graag geniet van onze
wetenschappelijke bijdragen in het Bulletin, zien we U graag als lid
bij de Kring.
Zelfs indien de Congressen U niet aanspreken en ons Bulletin U niet
interesseert, maar als U sympathiseert met de doelstellingen van de
Kring, is uw bijdrage meer dan welkom.
Wie na het ontvangen van dit Bulletin het lidgeld van 30 Euro
(steunend lid 50 Euro) niet betaald heeft, zal nadien geen
herinnering meer ontvangen, maar ook geen uitnodiging of geen
Bulletin. Het spijt ons zeer dat we verplicht zijn tot deze gang van
zaken, maar we zijn ervan overtuigd dat U daarvoor begrip kan
opbrengen.
Met dank en collegiale groeten
Guy Gilias
Voorzitter
Bankrekening voor België: 330-0734122-80
Algemeen nummer en voor Nederland: Giro 19.74.912
Wie uit België op dat Gironummer betaalt vermeldt ook
IBAN:NL29PSTB0001974912en SWIFT: PSTBNL21
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AVAhJT-PKOPOS
Guy Gilias
Je fais exceptionnellement usage de cette rubrique pour mettre au
clair une situation désagréable sur laquelle notre trésorier attire
mon attention depuis quelques années déjà. Il est de fait que
quelques dizaines de nos membres anciens et fidèies, oubiient pour
l'une ou l'autre raison le versement de leur cotisation annuelle. Le
rappel du Bulletin précédent a amené le repentir de quelques
pécheurs. Nous trouvons cependant dommage que trop d'anciens
membres ne payent pas leur quote-part. Une association ne peut
vivre sans l'apport financier de ses membres : la modique somme de
30 euro est vitale pour le Cercle afin d'assurer un Bulletin de qualité
et d'assurer des congrès suivant les désirs de chacun. Dans le passé
nous avons continué à envoyer des invitations aux réunions ainsi que
le Bulletin aux payeurs négligents, étant persuadés qu'ils ne veulent
pas manquer notre périodique fort estimé et qu'ils désirent être au
courant des congrès. Cela signifiait chaque fois une dépense
superflue. J'insiste pour que chacun vérifie lui-même s'il a payé sa
cotisation pour 2005. Même si vous ne désirez pas participer à une
réunion mais que vous aimez recevoir les communications
scientifiques du Bulletin nous vous gardons volontiers comme
membre du Cercle. De même si ni les réunions ni le Bulletin vous
intéressent mais que vous sympathisez avec les buts de notre
association, votre cotisation est fort bienvenue.
Ceux qui n'auront pas réglé leur cotisation de 30 euro (50 pour les
membres de soutien) après ce Bulletin-ci ne recevront plus de
rappel, ni d'invitations, ni de Bulletin. Nous sommes au regret de
devoir prendre ces mesures mais nous sommes persuadés de votre
compréhension.
Avec nos remerciements et salutations confraternelles.
Guy Gilias, Président
Numéro bancaire : 330-0734122-80

|
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VEKSLAG VAN HET CONQUES IN
KOEKMONV OP 2 EN 3 AVRIL 2005
Guy Gilias
Vroege zomertemperaturen hadden heel wat
leden naar Roermond gelokt. Met veel
genoegen mocht de voorzitter het Congres
openen voor een vijftigtal deelnemers en
bovendien heel wat nieuwe leden
verwelkomen.Vooraleer aan de eerste
spreker het woord te geven werd aan de
aanwezigen meegedeeld dat Katia Van
Gelder-Vermeulen zich kandidaat had
gesteld voor een bestuursfunctie. Dat goede
nieuws werd met handgeklap verwelkomt en
aanvaard.
Collega Annette Bierman vroeg zich in de
eerste lezing meteen af: "Quo vadis? Bespiegelingen over de plaats
van onze Kring in de geschiedenis van de farmacie in de 21 e eeuw."
Naast het behandelen van de aspecten over de definitie van de
farmacie en een studie over de geneesmiddelen en grondstoffen in
de Nederlandse Farmacopee, analyseerde ze het bestaansnut van
de Kring in de afgelopen 55 jaar en trok ze de aandacht op het
immense materiaal dat terug te vinden was in de cumulatieve
indexen van 107 Bulletins. Mits aanpassingen van de Kring aan de
moderne tijden en verwijzend naar het recente werk van ons lid Toine
Pieters "Historische trajecten in de farmacie" (zie Bulletin 108
boekbespreking), besloot spreker dat de Kring nog heel wat te
bieden heeft en een waardevolle plaats bekleedt in de farmacie van
de 21 e eeuw.
Collega mevrouw de Bruin schetste dan een beeld van de "Joodse
apothekers in Nederland, het begin van een studie". Ze belichtte het
hectische bestaan van de Joden doorheen de eeuwen, met
verboden, verplichtingen en afwijzingen door de maatschappij. Hun
migratie naar onder andere Nederland en de moeilijkheden die ze
ook hier ondervonden. Hoe sommige doorzetters toch de farmacie
konden beoefenen in Nederland, met een kleine zijstap naar de
Joodse gemeenschap in Antwerpen. Wellicht kan haar verhaal een
aanzet zijn voor een studie over de toestand in België.
Een welgekomen koffiepauze met " Limburgse vlaaien" zorgde voor
een gezellige babbel.
Prof. De Backer had een studie klaargemaakt over "De
Farmaciebeoefening te Oostende tussen 1634 en 1788 samen met
enkele gegevens uit de 19e eeuw over apothekers in deze Belgische
badstad." Omdat hij zich wegens ziekte had laten verontschuldigen,
bracht collega Guy De Munck deze voordracht met een
begeleidende power-point presentatie. Zoals steeds was deze
lezing een puike, diepgaande en innoverende studie over het
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apothekersbestaan in deze stad.
Collega Gilias besloot de namiddaglezingen met een verhaal over
"De Geneeskundige Commissie van Leuven en haar visitaties in
Leuven van 1821 tot 1865." Na een korte uitleg over de
geneeskundige commissie trad hij in detail over de processenverbaal van de "visitaties", met een bespreking van de vaststellingen
door de inspecteurs van slechte of vervalste geneesmiddelen.
In de bar van Landhotel Cox werd een uitgebreid aperitief
aangeboden, waarna een uitstekende maaltijd volgde in een
gemoedelijke en ontspannen sfeer.
Drs. R Verhoeven beet op zondagmorgen de spits af en deed zijn
verhaal aan de hand van een verhelderende power-point projectie:
"Geneesmiddelen van Ellerman: een kwestie van kiezen." Hij maakte
een vergelijking tussen de indeling van geneesmiddelen in het boek
van Oesterlen en de nieuwe indeling volgens Ellerman, die
onderwees in de militaire kweekschool.
Dr. J.S. Meulenhoff nam ons vervolgens mee naar "De kloostertuin
van Walafried Strabo." Hij besprak hier een gedicht van de Abt Strabo
van het klooster Reichenau (Bodensee) over de kruidentuin van het
huidige openluchtmuseum in Arnhem. Meerdere diapositieven
illustreerden zijn gesmaakte bijdrage.
De afsluiter werd verzorgd door collega G. Vercruysse wiens
diapresentatie over voorbije congressen en enkele mooie oude
apotheken of musea, steeds weer de kroon op het werk zet van een
zeer geslaagd congres.
Na de lunch was er gezorgd voor vervoer naar Roermond, waar we
onder een stralende zon vrij konden genieten van slenteren door de
drukke binnenstad (koopjeszondag!) of van een bezoek aan het
Museum of/en van een frisse pint.

4
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Comptes- r&nclu/ de/ la/ réotnlow
d& Roer wiovid/let-2 et 3 cwrd/2005
Guy Gilias / Ghislain Vercruysse
Les températures estivales précoces avaient attiré
beaucoup de membres à Roermond .Le président put
ouvrir la séance avec la grande satisfaction d'accueillir
plus de cinquante participants parmi lesquels pas mal
de nouveaux membres .Avant de donner la parole au
premier orateur on proposa à l'assemblée la
candidature de Katia Van Gelder-Vermeulen à la
fonction de membre du comité. Cette bonne nouvelle fut
accueillie et acceptée par applaudissements.
Dans la première communication , notre collègue Annette Bierman
posait d'emblée la question:
«Quo vadis? Spéculations sur la place de notre Cercle dans
l'Histoire de la Pharmacie au XXIème siècle» .A côté des multiples
aspects de la définition de la Pharmacie et de l'étude des
médicaments et produits de base de la Pharmacopée néerlandaise,
elle analysa l'utilité de l'existence du Cercle ces dernières 55 années
et attira l'attention sur l'immense matériel de données que l'on
trouve dans l'index des 107 Bulletins parus . A la condition que le
Cercle s'adapte aux temps modernes et se référant au travail récent
de notre collègue Toine Pieters «Trajectoires historiques en
Pharmacie» (voir Bulletin 108-recensions), l'orateur conclut que le
Cercle avait encore beaucoup à offrir et qu'il occupe une place de
valeur dans la Pharmacie du XXIème siècle.
Notre collègue Madame de Bruin présentait : «Pharmaciens juifs
aux Pays-Bas, début d'une étude».
Elle décrivit l'existence difficile des juifs au cours des siècles , avec
les interdictions , obligations et refus de la société . Leur migration
entre autres aux Pays-Bas et les difficultés qu'ils rencontrèrent
également. Certains persévérants réussirent à exercer la pharmacie
en ayant un rameau dans la communauté anversoise . Son récit
peut marquer le début d'une étude sur la situation en Belgique.
Une pause-café bienvenue accompagnée de tartes limbourgeoises
permit d'agréables entretiens.
Le professeur C.De Backer avait préparé une étude «L'exercice de
la Pharmacie à Ostende entre 1634 et 1788 , ainsi que quelques
données sur les pharmaciens de cette cité balnéaire au XIXème
siècle». Absent pour cause de maladie il s'est fait remplacer par le
collègue De Munck qui présenta l'étude à l'aide de power-point .
Comme d'habitude ce travail sur l'existence des pharmaciens de la
ville était excellent, fort documenté et innovant.
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Le collègue G.Gilias clôtura les communications par «La Comission
Médicale de Louvain et ses visites dans la ville de 1821 à
1865».Après une brève description des commissions médicales il
décrivit ces «visites» en détail, en évaluant les constatations par les
inspecteurs des médicaments non conformes ou falsifiés.
Un apéritif étendu fut offert au bar du Landhotel Cox suivi d'un
excellent repas dans une athmosphère conviviale et détendue.
Le docteur P.Verhoeven entama la série du dimanche matin à l'aide
d'une projection par power-point «Médicaments d'Ellerman, une
question de choix». Il fit la comparaison entre l'ouvrage d'Oesterlen
et la nouvelle classification d'Ellerman, enseignant à l'école militaire
préparatoire.
Le docteur J.S.Meulenhof nous emmena dans «Le jardin du cloître
de Walafried Strabo». Le poème de l'abbé Strabo de l'abbaye de
Reichenau ( sur le lac de Constance ) figure dans le jardin de plantes
médicinales du musée en plein air d'Arnhem . De belles diapositives
illustraient cette conférence fort appréciée.
Le pharmacien G. Vercruysse clôturait un congrès fort réussi par une
présentation de dias des réunions précédentes et de quelques
belles pharmacies anciennes.
Après le lunch un bus conduisait à Roermond où l'on put flâner en
ville, faire des achats(dimanche des affaires), voir le musée, l'église
gothique et boire une bière fraîche.

r*
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2543-2643: de/e&iÀM) van/de/defivutve^/e/
afbraak/ van/ het QalenUche/ denken/*
Prof. Dr. R. Van Hee

Universiteit Antwerpen

* Voordracht gehoudens tijdens het Congres van oktober
2004 in Lille
De keuze om voor de bespreking van het medico-farmaceutisch
denken in de 16e en 1T eeuw de periode te verengen tot de eeuw
tussen de jaartallen 1543 en 1643, heeft een aantal redenen.
In de eerste plaats wil ik het uitzonderlijke karakter van deze
jaartallen illustreren.
Vervolgens zal ik de bijzonder belangrijke evolutie schetsen die
het centennium heeft gekenmerkt tussen deze beide jaartallen.
Tenslotte wil ik aantonen dat het precies deze evolutie is geweest
die het meer dan 13 eeuwen bestaande Galenische denkpatroon
volledig heeft gewijzigd.
Dat het jaartal 1543 bijzonder is geweest voor de medische
Geschiedenis en voor de Lage Landen in het bijzonder, vergt
weinig betoog. Als we, net als de tegenwoordige reporters tijdens
de Kerstdagen, een jaaroverzicht zouden willen maken van het
jaar 1543, valt op politiek gebied allereerst de definitieve vorming
op van de zogenaamde "17 Provinciën". Immers met de inname
door Keizer Karel van het laatste autonome vorstendom Gelre en
Zutphen in 1543, is de definitieve afbakening van de
zogenaamde "Lage Landen" een feit geworden'1'.
"De Lage Landen" werd een begrip dat meer dan 100 jaar lang,
tot aan de vrede van Munster, is blijven bestaan, getuige de
fameuze "Leo Belgicus", die tot ver in de 17e eeuw door de
cartografen wordt afgebeeld'2'.

'1>Asaert p. 13 (RS. bekrachtigd
door de Pragmatieke Sanctie van
1549).
'2' O.m. door Charles Jansz.

Op religieus gebied is voor de Lage Landen het concilie van Visscherin1611.
Trente, dat kort na 1543 een aanvang had genomen (1545-1563),
van doorslaggevende betekenis geweest: het heeft definitief de
aanzet gegeven tot de Contra-reformatie die tijdens de
Tachtigjarige oorlog haar definitief beslag zou krijgen, en voor
een nooit geziene emigratie vanuit het Zuidelijk landsdeel
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verantwoordelijk is geweest, niet in het minst van artsen en
wetenschappers.
Maar niet alleen op politiek en religieus gebied is 1543 een belangrijk
jaar geweest, dit jaartal heeft in de geschiedenis der wetenschappen
voor de meest belangrijke omwentelingen gezorgd, die de
wetenschappelijke Renaissance hebben gekenmerkt.
Diverse geleerden hebben immers van dit jaartal een breuklijn
gemaakt in de ontwikkeling van hun wetenschap.
Voor de geneeskunde is dit zonder meer Vesalius' publicatie van de
"Fabrica" geweest. Onze Brusselaar had immers zijn in Padua
klaargekomen geschrift te Bazel laten drukken bij Johann Herbst.
Deze laatste had de prachtige tekeningen van Jan Stevens van
Kalkar op een unieke wijze op houtblokken laten graveren, een werk
wat meer dan een jaar in beslag had genomen.
Maar zowel van Wesels beschrijvingen als de tekeningen van
Stevens waren dan ook dermate revolutionair dat ze de hele
anatomie van Galenus op haar grondvesten heeft doen daveren.
Vooraleer verder op de gevolgen van deze Vesaliaanse revolutie in te
gaan, is het vermelden van een tweede publicatie in hetzelfde jaar
1543 van buitengewone betekenis: ik doel uiteraard op Copernicus'
"De revolutionibus orbium coelestium". Nicolaus Copernicus (1473(3)

Daar heeft hij in ieder geval

1543) die arts geworden was aan de Universiteit van Padua(3) had

gestudeerd, en is er tot 1506

zich al vroeg tijdens zijn loopbaan met het astronomisch onderzoek

gebleven. Wanneer hij precies

van de planeten beziggehouden.

doctor medicinae is geworden,

Gebruikmakend van de pythagorese en neoplatonische ideeën o.m.

weten we niet, want de

van zijn Bolognese leermeester Domenico Maria de Novara wist hij

documenten van de faculteit

het Ptolemaische wereldbeeld definitief te ontkrachten en het door

ontbreken voor de jaren 1503-

een heliocentrische macrocosmos te vervangen.

1507 (Mulder pp. 79-80).

Het is merkwaardig vast te stellen dat zijn revolutionaire publicatie
even veel weerstand heeft opgeroepen als deze van Vesalius, en er
even lang over gedaan heeft met geleerden alsTycho Brache, Johan
Kepler en Galileo Galilei, om definitief geaccepteerd te worden.
Maar ook bij geneesheren heeft Copernicus' "De revolutionibus

8
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orbium celestium" zijn sporen nagelaten, niet in het minst met
betrekking tot de kalenderdagen waarop aderlatingen of andere
ingrepen moesten gebeuren, of met betrekking tot het voorspellen van
de val van kometen, die de gezondheid aanzienlijk konden
beïnvloeden.
Maar ook nog een derde publicatie zorgde in 1543 voor een bijzondere
doorbraak, namelijk de volkstalige uitgaven van het plantenboek van
Léonard Fuchs, dat het jaar voordien als "De Historia Stirpium" bij
Isengrin te Basel was verschenen.
Definitief kwamen voor apothekers, chirurgijns, vroedvrouwen e.a.
gezondheidswerkers de botanische aanwinsten uit de Nieuwe Wereld
en het Verre Oosten in de volkstaal ter beschikking. Niet alleen de
Duitse editie, ook de Nederlandse vertaling zag in 1543 het licht, en
wel onder de titel "Den nieuwen herbarius, dat is dboeck vanden
cruyden van Leonart Fuchs", gedrukt te Basel bij Michael Isengrin.
Onze Mechelaar Rembert Dodoens ligt, naar men aanneemt, aan de
basis van deze editie (4>, zodat het niet verwonderlijk is dat een heel
aantal afbeeldingen uit zijn "Cruydtboeck" van 1554 overgenomen
werden uit deze Nederduytse uitgave van Fuchs' plantenboek!
De beschrijving van vele exotische planten met hun geneeskrachtige
werking worden regelmatig becommentarieerd en gretig gelezen in
onze Lage Landen: ik noem er slechts enkele: perubalsem,

(4)

Blondeaup.li6; Vandewiele

P-91.

guaiachout, steenbreek, jalapa, cayennepoeder, cocabladeren, de
datura met haar alkaloïden werking, verder nicotine, theebladeren en
zovele andere.
Een trits aan botanici en artsen vullen jaar na jaar de lijst verder aan
van deze uitheemse planten, niet in het minst onze eigen
plantkundigen Rembert Dodoens, Charles de l'Escluse en Matthias
de Lobel. Ik ga hun diverse publicaties hier niet opsommen. Het
volstaat te benadrukken dat ze niet alleen hun weg vonden tot bij
artsen, chirurgen of apothekers, doch dat ook in bibliotheken van
kooplui, politici of andere notabelen vele botanische werken aanwezig
waren.
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Zo kon men in het boekenbezit van Marnix van St. Aldegonde werken
vinden van zowel Matthioli, Dioscorides, Fuchs, Scaliger, Jeroom
Bock, Otto Brünfells en Valerius Cordus, als van Clusius, Lobelius of
Garcia abOrta.
In het zog van deze botanische auteurs volgden uiteraard de
tekenaars, die vaak prachtige afbeeldingen en etsen maakten, o.m.
Pieter van der Borcht, de tekenaar van de "Officina Plantiniana", die
voor meer dan 200 nieuwe tekeningen van Dodoens' plantenboek
verantwoordelijk was.
Dat de apothekers zich het meest aangetrokken voelden door deze
botanische vondsten en afbeeldingen, hoeft geen betoog.
Niet voor niets dus dat Peter van Coudenberghe, die notabene in
hetzelfde jaar 1543, ja wel degelijk op 9 januari van dat jaar, zijn
apotheek te Antwerpen had geopend, er een eigen plantentuin te
Borgerhout op na hield, die progressief wereldfaam zou krijgen en
bezocht zou worden door Clusius en vele andere grote botanici van
zijn tijd.
Een wonderjaar dus, dat zijn wetenschappelijk effect niet zou missen
in het gehele centennium dat er op volgde.
In welke domeinen heeft zich deze evolutie dan gemanifesteerd?
Vooreerst in het basisvak der anatomie, waar voor alle onderdelen
van het menselijk lichaam de structurele bouw een volledig nieuw
gezicht zou krijgen.
De vaststellingen door Vesalius van het niet geperforeerde
hartseptum, van de precieze structuur van de veneuze alsook van de
arteriële vaatboom, alsmede van de tweelobbige lever waar de grote
holle ader slechts langsloopt om er het gewijzigde portale bloed in uit
te storten, liggen aan de basis van de ontdekking van de
bloedsomloop.
De kleine omloop was reeds door de Parijse medestudent van
Vesalius, Miguel Serveto, aangevoeld en beschreven, en werd
bevestigd door Andrea Cesalpino (1519-1603) in zijn "Questiorum
peripateticarum" van 1571.

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 54 Nr 109 2005

Het is aan Vesalius' universiteit van Padua dat eerst Realdo Colombo,
en later Fabrizio di Acquapendente hun bloedvatenonderzoek verder
zetten.
Bij Colombo leidde dat tot de vaststelling dat de systole van het hart de
actieve fase is in de hartbeweging. Bij Fabrizio lag dit onderzoek aan
de basis van de ontdekking der veneuze kleppen, die de bloedstroom
unidirectioneel doen verlopen.
Alles was dus voorbereid om de wereldschokkende ontdekking van
Harvey mogelijk te maken.
En dat de Lage Landen deze anatomische evolutie op de voet
volgden, blijkt uit de vele publicaties over de nieuwe Vesaliaanse
anatomie, ook in het Nederlands.
Eén der eerste was Wouters' uitgave van de Epitome. Verder zijn er de
"Levende Beelden van het Menselijk Lichaam" van Valverde, de
"Bedieninghe der Anatomie" van David Van Mauden, of nog in het
Noorden Pieter Pauws belangrijke editie van Vesalius' werk.
Niet in het minst geven de prachtige 17de eeuwse portretten van
anatomische demonstraties het belang weer dat chirurgijns en
barbiers aan de nieuwe anatomie toekenden.
Bij de artsen verliep dit proces veel moeizamer: met name aan de
Parijse universiteit hadden zich in het spoor van Jacques Dubois,
eerst Vesalius' leermeester, doch later diens meest geduchte
opponent, een aantal professoren sterk verzet tegen de Paduaanse
vernieuwingen: professoren als Jean Riolan junior, doch later ook Guy
Patin bleven dan ook verstokte bestrijders van de bloedsomloop van
William Harvey.
Maar ook aan onze Leuvense Universiteit werd de nieuwe anatomie
slechts met enige tegenzin aanvaard, getuige Vopiscus Plemp die
slechts meerdere jaren na het verschijnen van "De Motu Cordis" de
Galenische anatomie door de Harveiaanse bloedsomloop wilde
vervangen.
De onderzoekingen naar de dynamische aspecten van de anatomie
leidden bij vele onderzoekers tot een explosie van nieuwe
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fysiologische kennis.
Deze mag nog vrij bescheiden heten bij de Brusselaar Adriaan van
der Spiegel, die de Paduaanse traditie onverminderd verder zette; zij
is des te belangrijker bij de Leidse school van François de Ie Boë of
Sylvius(1614-1672).
Deze Franse onderzoeker van Duitse afkomst combineerde de
iatrochemische beginselen van de vertering met de anatomische
omwenteling van de bloedsomloop.
Dit brengt ons tot de bespreking van deze iatrochemische ideeën in
onze Lage Landen.
Het Paracelsisme kreeg in de tweede helft van de 16de eeuw in vrijwel
alle Europese landen navolging.
In Frankrijk had Joseph Duchesne of Quercetanus (±1544-1609) zich
dermate tegen het Galenisme van de Parijse school verzet dat hij
zelfs uit Parijs werd verbannen!
Ook de Paracelsist Théodore Turquet de Mayerne (1573-1655) had
na de moord op Koning Hendrik IV de benen genomen. Protestant net
als Duchesne, was hij naar Londen getrokken waar hij medeoprichter
werd van de Worshipful Society of Apothecaries. Hij hielp er de
College of Physicians bij het opstellen van de eerste Pharmacopeia
Londinensis in 1618. De 2e editie van deze farmacopee uit hetzelfde
jaar 1618 bevat niet minder dan 122 chemische bereidingen o.m.
door destillatie.
Ook de Duitse protestant Andréas Libavius (1540-1616) gebruikte
chemische reacties bij het aanmaken van geneesmiddelen. Zijn
"Alchemia" uit 1606 is in wezen het eerste tekstboek over
scheikunde.
Ook zijn collega Daniel Sennert (1572-1637), hoogleraar benoemd te
Wittenberg in 1602, legde met zijn onderzoekingen mee de basis
voor deze nieuwe chemie.
Al deze enigszins gematigde paracelsisten gebruikten weliswaar
zout voor hun chemische bereidingen, doch bleven vooralsnog de
Hippocratisch-Galenische beginselen der "vier humores" trouw!
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Onze Brusselaar Jan Baptist van Helmont (1573-1644) zal daar
enigszins verandering in brengen. Gediplomeerd arts in 1599, is hij
aanvankelijk wat ontgoocheld door de geneeskunde. Zijn
schurftaandoening brengt hem tot de studie van zwavel- en
kwikverbindingen, die zijn ziekte empirisch genezen hadden.
Hij ontwikkelt de theorie van een algemene archeus in het lichaam en
meerdere lokale archei insiti, die de vertering en andere
orgaanfuncties moesten beheersen.
Niettegenstaande zijn iatrochemische theorieën vaak een magische,
zelfs kabbalistische toer opgingen, werd voor menig onderzoeker
duidelijk dat niet alleen het humorale concept van Galenus een
verklaring bood voor de fysiologische lichaamsprocessen, doch dat
ook andere mechanismen aan de basis konden liggen van onze
fundamentele lichaamsprocessen.
In het buitenland groeide dit besef o.m. bij Theophraste Renaudot
(1584-1653), lijfarts van de Franse koning, die van Richelieu toelating
kreeg om een laboratorium op te richten voor analyse van chemische
substanties en lichaamsvochten.
In Engeland had ene Nicholas Culpeper(1616-1654), bekend om zijn
prachtige design van de monoculaire microscoop, zich toegespitst op
een diepgaande studie van de plantengeneeskunde. Niet alleen gaf
hij een vertaling uit van de Londense Farmacopee, onder de titel "A
physical directory, or a translation of the London Dispensatory" <5),
doch daarenboven verscheen van hem een nieuwe versie van "The
English Physician enlarged" (6), die met zijn meer dan 500 planten
bekend raakte als "Culpeper's Herbal".
Maar ook in eigen land hebben de iatrochemici van zich laten horen:
nadat in 1568 Peter van Coudenberghes vertaling van het
Dispensatorium Pharmacorum van Valerius Cordus te Antwerpen
was uitgegeven, werd het kort nadien in het Frans en in het Latijn
uitgegeven te Lyon.
Bewerkingen van dit boek, o.m. door Matthias de l'Obel, werden
gedurende bijna 100 jaar uitgegeven, tussen 1590 en 1682, o.m. ook

<5)

Uitgegeven in 1649.

(6>

Uitgegevenini653.
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meerdere keren in het Nederlands onder de titel "Leytsman en
<7)

Sondervorstp.91.

Onderwijser der Medicijnen"(7).
Doch niet alleen de scheikundige mechanismen van ons lichaam en
van haar ziekteprocessen trok de aandacht, ook de fysische
structuren en mechanismen lagen aan de basis van een gewijzigd
denkbeeld.
Eén van de geestelijke vaders van dit denkbeeld is de NoordNederlander Isaac Beeckman (1588-1637). Beeckman had zich als
geneesheer al jaren beziggehouden met natuurwetenschappelijke
fenomenen, m.n. toetste hij de antieke atomistische theorieën van
Democritus en Epicurus aan de nieuwe fysische gegevens van
astronomen en mathematici. Het resultaat was een zgn. "kinetisch
corpuscularisme" waarbij individuele deeltjes volgens welbepaalde

(8)

Blay&Nicolaïdisp.80.

patronen bewegen, met name in het ijle(8>.
Beeckmans ideeën hebben Descartes, na hun ontmoeting in Breda
in 1618, dermate beïnvloed dat Descartes er een groot deel van zijn

(9)

Gepubliceerd in 1644.

(10)

Gepubliceerd in de 30-er jaren

van de 17e eeuw.

"Principiae philosophiae" op gaat baseren<9).
Tezamen met de "Dialogo" en "Discorsi" van Galileo Galilei(10> legden
deze ideeën de basis voor de wetenschappelijke onderbouwing van
de zgn. iatrofysische richting.
Net als de ideeën van Paracelsus en Vesalius aan de Europese
universiteiten moeilijk ingang vonden, hadden ook de opvolgers van
de iatrofysische

richting, die een cartesiaans

denkpatroon

hanteerden, het aan diezelfde universiteiten bijzonder moeilijk. In
Leuven werd Arnold Guelinckx door de contrareformatorische
bewindslieden sterk tegengewerkt, wanneer hij met name de
experimentele methoden van Francis Bacon of René Descartes wilde
introduceren. Uiteindelijk diende hij zelfs uit te wijken naar het
in)

buitenland(11).
Sondervorstp.105.

Nog meer in de filosofische en theologische sfeer speelde zich de
discussie af die betrekking had tot de voortplanting.
Lang vóór Reinier de Graaf had onze landgenoot Volcher Coiter
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(1534-1576) zich reeds met de anatomie van de eierstokken, met
name van het corpus luteum beziggehouden.
Het foetale skelet werd door hem als één der eersten tot in detail
beschreven. In zijn spoor verrichtte Fabrizzi di Acquapendente
eveneens diepgaand onderzoek naar de structuur en het ontstaan van
de menselijke foetus. Zijn leerling William Harvey heeft zich dan ook,
na het verschijnen van zijn beroemde "De Motu Cordis", toegelegd op
de vraag hoe weefsels zich tijdens de foetale evolutie konden
ontwikkelen tot organen met uiteenlopende functies.
Zijn zgn. differentiatie - theorie lag mee aan de basis van de
onderzoekingen van de Leidse school, o.m. van Sylvius' leerlingen
Jan Swammerdam (1637-1680) en Reinier de Graaf (1641 -1673).
De eerste had zich weliswaar tegen Harvey gekant, door te stellen dat
alle organen reeds volledig in aanleg waren in het onbevruchte ei (de
zgn. pre-formatie - theorie), doch het geeft toch weer dat ook op het
gebied van de voortplanting onze Lage Landen, met name het
Calvinistische Noorden, een voortrekkersrol heeft vervuld in het
langzaam ontmantelen van de oeroude Galenische
voortplantingsprincipes.
Hiermede wordt ook de merkwaardige vaststelling duidelijk dat
naarmate het protestantse noorden zich afzette tegen de gevestigde
religieuze waarden van het katholieke zuiden, zij ook het makkelijkst
het nieuwe spoor van een Harvey of een Descartes konden gaan
bewandelen wanneer het om vernieuwende ideeën ging in de
fysiologie of de geneeskunde.
De Leidse school, doch in haar zog ook de diverse Athenea Illustra in
de grote steden van de Republiek, waren niet alleen in de ban van de
Hervormde theologie, doch volgden evenzeer de medische
vernieuwingen van de paracelsisten en cartesianen op de voet.
Dit is o.m. duidelijk met betrekking tot de aderlating, één der meest
toegepaste behandelingsmethoden tijdens heel het Ancien Régime.
Daar waar in het Noorden hiervoor enige terughoudendheid in acht
werd genomen na Harvey's ontdekking van de circulatie, werd in het
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Zuiden de aderlating tot laat in de 17

eeuw nog verdedigd en

aangeprezen, onder meer door de Bruggeling Robert Benedikt
Maes, in zijn "Dispuyt tussen de oude ende nieuwe schrijvers om het
gebruyck van het aderlaten, alwaer Cartesius probeert met
argumenten de grote abuizen, die daegelijckse door de laetinghe
voortcomen..." aan te tonen; en

hij, Robert

Maes,

"de

nootsaeckelijckheit van de selve" bevestigt "ende alle de argumenten
van Cartesius weerlegt", een dissertatie, die nota bene uitgegeven
werdin1695!! (12) .
<12)

VanHee p.111.
Omgekeerd werd in het Zuiden, in het verlengde van de
Contrareformatie, meer de nadruk gelegd op de piëteit en de devotie,

<13)

Men denke maar aan het beeld

van de "Christus - genezer".

de goddelijke genezingskracht

<13)

, de gelatenheid bij ernstige

epidemieën, niet in het minst van de pest, doch ook de zuiverheid en
de hygiëne.
Representatief hierbij is dat meerdere werkjes over hygiëne en
gezonde voeding met name in de Zuidelijke Nederlanden verschijnen
in de eerste helft van de 17de eeuw. Ik denk hierbij o.m. aan het
"Dieteticon" van Ludovico Nuhez, aan het gebruik van aloë,
aangeprezen doorWillem Marcquis, enz., enz.
Doch ook de balneotherapie maakte opgang in het Zuiden o.m. met
het aantonen van de heilkrachtige werking van de bronnen van Spa,
voor het eerst trouwens door de reeds vermelde Jan Baptist van
Helmont in zijn "Supplementum de Spadanis Fontibus" uit 1624.
Omgekeerd raken nu in het Zuiden de via

Spanje aangevoerde

nieuwe geneesmiddelen het snelst op de markt: dit geldt niet in het
minst voor de "cinchona" of Peruviaanse kinabast, die circa 16301640 door de Jezuïeten in Europa wordt ingevoerd en een uitstekend
koortswerend middel blijkt te zijn. Het wordt dan ook in de Londense
Farmacopee opgenomen in 1677.
Ik vermeld ook de ipecacuanha dat als expectorans en als
braakmiddel bij vergiftigingen zal worden gebruikt, doch ook bij

16
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amoebendystenterie blijkt werkzaam te zijn.
Niet in het minst dient hier aan de roemruchte zgn. therapeutische
activiteit van tabak te worden gedacht, dat in de 18de eeuw te pas en te
onpas via rectale weg zal worden geïnsuffleerd!
Een verandering in het medisch denkbeeld dus, dat op enigszins
verschillende wijze tijdens de 80-jarige oorlog in Noord en Zuid haar
beslag heeft gekregen.
Eén element had deze evolutie evenwel gemeen, een langzaam maar
zekere afbraak van het Galenische denkbeeld, achterhaald niet alleen
op anatomisch, doch ook op fysiologisch en levensbeschouwelijk
vlak.
Het is typerend dat tegen het eind van dit besproken centennium
1543-1643, in diverse Europese ianden Academieën werden
opgericht die het nieuwe Vesaliaans - Harveiaanse denkbeeld zouden
uitdragen.
Mede gesteund door koninklijke invloeden, ontstaan aldus in 1662 de
Royal Society of Medicine in Engeland, de Académie Royale des
Sciences in Frankrijk, en de Academia del Cimento in Italië.
Alle zijn het instituten alwaar deze vernieuwende ideeën wortel
kunnen schieten en door een nieuwsoortig "experimenteel"
onderzoek ondersteund kunnen worden.
Ik wil ter illustratie van deze evolutie afsluiten met het fysiologisch
onderzoek van de ademhaling, dat in het tweede jaartal van mijn
uitgekozen centennium, nl. 1643, een definitieve ontplooiing gaat
krijgen.
Inderdaad, in 1643 kunnen twee Italiaanse onderzoekers, nl.
Vincenzo Viviani (1621-1703) en Evangelista Torricelli (1608-1647),
na vele proefnemingen, definitief het bestaan aantonen van de
atmosferische druk. Beiden waren leerlingen van Galileo Galilei
(1564-1642).
De jonge Viviani had toestemming gekregen van paus Urbanus VIII
om de bijna 80 jarige blinde Galilei bij te staan na zijn veroordeling
door de Inquisitie. Hij was het ook die de dood van Galilei op 8 januari
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1642 wereldkundig maakte.

220.

Samen met Torricelli doet Viviani luchtpomp-experimenten, die hen
beiden het bewijs leveren van de zgn. "sprong" of kracht van de lucht.
Robert Boyle bevestigde deze "kracht" van de lucht wanneer hij
aantoont dat vogeltjes in luchtledige kooien niet kunnen overleven.
Met deze gegevens in gedachten raakt de Engelse onderzoeker
Robert Hooke (1635-1702) overtuigd dat, in tegenstelling tot wat
aangenomen werd door Galenus, de longen niet dienen als
kussentjes die het hart moeten afkoelen, maar wel degelijk een
functie hadden, die in relatie stond met de bloedsomloop.
Zijn landgenoot Richard Lower (1631-1702) kon daarenboven
vaststellen dat lucht zich niet in het linker ventrikel gaat vermengen
met het bloed<14). Fundamentele basisbeginselen van Galenus
werden aldus ontkracht, en de medicus Lower stelde dan ook dat de
functie van de longen juist bestaat in de overgang van deze
"levenskracht" van de lucht in het arteriële bloed van het organisme.
Zijn "Tractatus de Corde" uit 1669 vormt de basis van de hele nieuwe
visie op de ademhaling, samen met het in het jaar voordien
gepubliceerde "De respiratione" van ene John Mayow (1641-1679),
die net als Lower in Oxford was afgestudeerd.
Met het aantonen van de atmosferische luchtdruk, hadden Viviani en
Torricelli dan ook rechtstreeks de start gegeven voor het postGalenische denken met betrekking tot de ademhalingsfysiologie.
Het moge duidelijk zijn dat het jaar 1643 een tijdperk afsluit waarin
niet alleen de Vesaliaanse anatomie onomkeerbaar bleek te zijn
geworden, doch waarin ook definitief de basis was gelegd van de
gehele fysiologie van het menselijk lichaam, weze het van het
hartvaatstelsel, de spijsvertering, de voortplanting of de ademhaling.
In al deze onderdelen waren de basisconcepten van Galenus op een
dermate irreversiebele wijze veranderd, dat tijdens dit bedoelde
centennium het 14 eeuwen oude Galenisme progressief doch
onherroepelijk verdrongen is geraakt.
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een/ kwestie/ vcwv hie%&n/*
P.P.A.M. Verhoeven
'Lezing gehouden tijdens het Congres van april 2005 in
Roermond.
Inleiding
In de eerste helft van de negentiende eeuw vonden er
verschuivingen plaats in het medisch denken. Vernieuwingsgezinde
geneeskundigen gingen op zoek naar het 'waarom' in plaats van het
'waartoe' en naar oorzaken in plaats van het doel van
ziekteverschijnselen. Ontwikkelingen in de natuur- en scheikunde
maakten het mogelijk de geneeskunde te funderen op
natuurwetenschappelijke theorieën. Dit gold evenzeer voor de leer
der artsenijmiddelen, de Materia Medica. Van kennis gebaseerd op
overlevering ging men over op kennis van natuurwetenschappelijke
werkingsmechanismen, gebruik makend van nieuwe inzichten in
vooral de scheikunde. Dit had tevens zijn weerslag op de
rangschikking der geneesmiddelen. Van allerlei indelingen
gebaseerd op verschillende inzichten begon men geneesmiddelen
te classificeren met de fysiologie als uitgangspunt.
In 1811 publiceerde de Leidse hoogleraar Ypey een
handboek der Materia Medica geënt op de meest opvallende werking
van artsenijmiddelen in het menselijke lichaam1. Zijn ideeën werden
overgenomen door Johannes van de Water in 1834, in zijn Beknopt
doch zoo veel mogelijk volledig handboek voor de leer der
geneesmiddelen (Materia Medicaf. Naast deze auteurs waren er
nog veel anderen die de fysiologie wel erkenden als het ultieme idee
voor de indeling der artsenijmiddelen, maar even zo velen kwamen
tot de conclusie dat met de toenmalige kennis een op fysiologie
gebaseerde rangschikking van geneesmiddelen onvolledig en
onvolkomen zou zijn.

1

A. Ypey. Handboek der Materia
Medica. Amsterdam, 1811.

J.A. van de Water. Beknopt doch
zoo veel mogelijk
volledig
handboek voor de leer der
geneesmiddelen
(Materia
Medica). Amsterdam, 1834.

3

Fr. Oesterlen. Handbuch der
Heilmittellehre. Tübingen, 1845.

In 1845 bracht de Duitse geneeskundige Friedrich Oesterlen een
nieuw werk, Handbuch der Heilmittellehre, uit, gebaseerd op 4 Fr. Oesterlen. G.L.H. Ellerman
voorgaande, maar volgens nieuwe scheikundige inzichten Handboek der
ingedeeld3. Het boek werd een jaar later in Nederland, door George geneesmiddelleer.
Utrecht/Amsterdam, 1846
Ellerman vertaald, uitgegeven4. Ellerman was verbonden aan de
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's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen (verder te
5

Voor meer achtergronden
aangaande de RKMG zie het
boekwerk onder redactie van
D. de Moulin et al.
's Rijkskweekschool voor
Militaire Geneeskundigen te
Utrecht (1822-1865). Utrecht,
1988.

noemen RKMG), een opleidingsinstituut opgericht om aspirant
militair geneeskundigen theoretisch en praktisch te onderwijzen in
de militaire geneeskunde5. In de hoedanigheid van docent
geneesmiddelleer en verbandleer gaf Ellerman onderwijs aan
militaire geneeskundigen die later hun stempel zouden drukken op
de geneeskunde in Nederland en daarbuiten.
Ellerman

J.L. Beijers etJ. van
Broekhoven. Album Studiosorum
Academiae Rheno-Traiectinae
MDXXXVI-MDCCCLXXXVI.
Ultraiecti apud MDCCCLXXXVI,
p310.

George Lievin Henri Ellerman werd op 15 april 1817 geboren
te Ouderkerk aan den Amstel. Op 18-jarige leeftijd werd hij
ingeschreven als kwekeling aan de RKMG te Utrecht, waar hij tevens
als student aan de Hogeschool werd ingeschreven6. Na vier jaar
verliet hij de RKMG en diende als Officier van Gezondheid (OG) der
3e klasse in diverse garnizoenen, waaronder in Antwerpen in 1840. In
datzelfde jaar kreeg hij toestemming tot promotie aan de Universiteit
van Leiden en promoveerde magna cum laude tot medicinae doctor
op 3 juni 1841 met het proefschrift Dissertatio inauguralis sistens
observationes anatomico pathologicas, ad morbos encephali et
medullae spinalis pertinentes. Nadat hij nog gedurende enkele jaren
had gediend in het garnizoen bij Maastricht werd Ellerman in 1843
aangesteld als docent voor de Materia Medica en verbandleer aan
de RKMG.
Sedert 1845 behoorde Ellerman tot de redacteuren van het
Nederlandsch Lancet. Dit tijdschrift was opgericht in 1838 door A.G.
van Onsenoort (OG-1) en voortgezet onder redactie van S.
Alexander, toenmalig chef van de RKMG, in de periode 1842-1844.
Het tijdschrift werd na diens dood in 1844 tijdelijk voortgezet door J.B.
Dompeling. In 1845 werd de redactie overgenomen door F.C.
Donders, G.L.H. Ellerman en J.H.Jansen, alledrie OG en leraren aan
de RKMG te Utrecht. Deze nieuwe redactie hechtte veel waarde aan
het volgen van zowel de praktische geneeskunde

als de

wetenschappelijke ontwikkeling van de geneeskunde. Het tijdschrift
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werd met vaste hand door de redactie geredigeerd, waarbij in
veel artikelen aandacht werd besteed aan het scheikundige en
microscopische onderzoek der ziekten. Het verschijnen van dit
vernieuwde tijdschrift was een waardevolle gebeurtenis voor de
Nederlandse geneeskunde7.
Naast zijn werk voor Het Nederlandsch Lancet vertaalde
Ellerman enkele werken uit het Duits in het Nederlands,
waaronder het Handbuch der Heilmittellehre van Fr. Oesterlen
dat in 1846 in het Nederlands werd uitgebracht, en het Handbuch
der Pathologie und Therapie8 van CA. Wunderlich dat in 1849 in
het Nederlands uitkwam. Ellerman had een zwakke gezondheid,
hij leed onder andere aan reuma en een oogziekte. Op 29 mei
1849 overleed hij aan de gevolgen van tuberculose.
Ellerman onderwees in de periode van 1843 tot aan zijn
dood in 1849 geneesmiddelleer aan de RKMG. Hij volgde in
1843 G.A.F. Quarin Willemier op, die in de jaren 1834 tot 1842
met het onderwijs in de geneesmiddelleer belast was geweest.
Later, in de periode 1853-1868 zou Quarin Willemier het
onderwijs in de Materia Medica opnieuw gaan geven. Quarin
Willemier gebruikte in de periode 1834-42 de boeken van J.A.
van de Water9 en H. de Vriese10 voor zijn onderwijs in de
geneesmiddelleer; van 1853-68 de boeken van Pereira11 en
Oesterlen.
De vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is hoe de
geneesmiddelleer die Ellerman onderwees er daadwerkelijk
uitzag. Het is aannemelijk dat hij onderwees volgens het
handboek van Oesterlen. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden beschikken we over een dictaat van het onderwijs
van Ellerman van één van zijn leerlingen, A.W.J. Zubli, die de
teksten van de lessen van Ellerman heeft opgeschreven12.
Abraham Wilhelmus Johannes Zubli werd ingeschreven aan de

7

Voor meer informatie over Het
Nederlandsch Lancet, zie C.C.
Deprat. De Geschiedenis van de
Nederlandsche Geneeskundige
Tijdschriften van 1680-1857.
Amsterdam, 1927, p 228-43.

C.R.A. Wunderlich. Handbuch
der Pathologie und Therapie.
Stuttgart, 1849.

J.A. van de Water. Beknopt
doch zoo veel mogelijk volledig
handboek voor de leer der
geneesmiddelen (Materia
Medica). Amsterdam, 1834.
10

W.H. de Vriese. Handboek
voor de kennis der
Geneesmiddelen, ten behoeve
van beoefenaars der genees-,
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RKMG in 1843, en behaalde in 1847 het examen voor OG der 3 Klasse
(Landmacht). In 1854 en 1864 werd hij bevorderd in de respectievelijke
rangen van OG der 2e en 1 e klasse. Wanneer de vergelijking wordt
gemaakt tussen het dictaat van Zubli en het boek van Oesterlen kunnen
we zien in hoeverre Ellerman de methode van Oesterlen overnam, met
name waar het ging om de classificatie van geneesmiddelen.
Geneesmiddelleer
In zijn onderwijs omschreef Ellerman geneesmiddelen als volgt:
"Scheikundige geneesmiddelen welke door opneming in de
levende dierlijke bewerktuiging, veelal eene scheikundige
werkingen uitoeffenen en meer bepaald onder de naam van
artsenijmiddelen (medicamenta) welker kennis, bereiding, wijze
van aanwending en werking het onderwerp uitmaken van de
eigenlijk

gezegde

leer

der geneesmiddelen,

of

artsenijmiddelleer terwijl de voorraad dezer middelen onderden
naam van materies medica kan begrepen worden"
Uit dit citaat blijkt de waarde die Ellerman hechtte aan de scheikunde
voor de geneesmiddelleer, omdat door vorderingen in de scheikunde de
stoffen die verantwoordelijk

waren voor de werking van een

geneesmiddel, bepaald konden worden. Wel erkende Ellerman in de
inleiding van zijn onderwijs dat de geneesmiddelleer 'wat de kennis van
de werkzaamheid en kracht van de artsenijmiddelen betreft zij nog zeer
onvolkomen is en voor het grootste gedeelte op zwakke grondslagen
berust'. De kennis van geneesmiddelen kon volgens Ellerman verkregen
worden 'door proeven op gezonde dieren die veel overeenkomsten met
de mens vertonen, proeven op het gezonde menselijke lichaam,
vergelijkingen op basis van overeenkomst in fysische eigenschappen te
maken tussen onbekende en al wel bekende artsenijmiddelen,
scheikundige ontleding van artsenijmiddelen en onderzoek naar hun
werkzame bestanddelen, en toediening van artsenijmiddelen aan
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zieken'. Ook in hier blijkt weer de waarde die Ellerman hechtte aan de
scheikundige

en

natuurkundige

eigenschappen

van

geneesmiddelen, evenals de kennis die verkregen was

de
door

experimenten. Ellerman was van mening dat men voor de juiste kennis
en aanwending van geneesmiddelen bekend moest zijn met de
'benaming, oorsprong en afkomst, natuurkundige eigenschappen,
scheikundige

eigenschappen, fysiologische

eigenschappen,

geneeskundige werking, en de wijze van toediening van de middelen'.
Indeling van geneesmiddelen
Ellerman gaf in de inleiding tot zijn onderwijs ook de overwegingen weer
die hij had ten aanzien van de rangschikking van geneesmiddelen:
"Men heeft altijd getracht de geneesmiddelen volgens
bepaalde beginselen in klassen te rangschikken, waarbij men
verschillende grondslagen van wetenschappelijke verdeling
had aangenomen, welke hoofdzakelijk onder twee afdelingen
gebracht konden worden. Het betrof grondslagen die berusten
op de werking, door de geneesmiddelen op de levende wezens
werd uitgeoefend; of grondslagen die steunen op de natuur- en
scheikundige eigenschappen van geneesmiddelen."

Ellerman maakte in zijn geneesmiddelleer een afweging tussen
fysiologische werking enerzijds en scheikundige eigenschappen van
stoffen anderzijds. In zijn inleiding beschouwde hij 'een verdeling
gegrond op de kennis van de werking van geneesmiddelen voorzeker als
de meeste wenselijke en doelmatigste, omdat de geneesmiddelleer
voornamelijk deze kennis ook ten doel heeft, indien deze werking niet
nog even onvolkomen bekend was en van zoveel omstandigheden
afhankelijk'. Daarom beschouwde Ellerman een rangschikking van
geneesmiddelen alléén gebaseerd op de werking van deze middelen als
te wankel om een goede wetenschappelijke indeling op te baseren.
Anderzijds beschouwde Ellerman de rangschikking op basis van
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natuur- en scheikundige eigenschappen van geneesmiddelen als een
meer natuurlijke en zuiver wetenschappelijke verdeling, zoals blijkt uit
het volgende citaat:
"De tweede wijze van verdeeling op de natuur- en
scheikundige eigenschappen der artsenijmiddelen gegrond,
is eene meer natuurlijke en zo meer zuiver wetenschappelijke.
Zij beschouwt de artsenijmiddelen als natuur voortbrengselen
uit de drie rijken van de natuur afkomstig en rangschikt
dezelve volgens hunnen overeenkomstige kenmerken in
groepen. Deze wijze van rangschikking hoewel ook voor den
geneesheer van het grootste belang is echter in hare
toepassing minder doeltreffend dewijl de invloed der
artsenijmiddelen op het menschelijk lighaam zeer geheel uit
het oog verloren wordt."
Ook hieruit blijkt wat voor belangrijke rol Ellerman toekende aan de
scheikunde als basis voor de geneesmiddelleer, omdat hij deze wijze
van indelen betitelde als 'eene meer natuurlijke en zo meer zuiver
wetenschappelijke'. Echter,

het nadeel van deze wijze van

rangschikking was dat deze in haar toepassing minder doeltreffend
was omdat de werking van geneesmiddelen op het lichaam niet in
ogenschouw werd genomen.
Ellerman concludeerde dan ook een in alle opzichten voldoende
enkelvoudige verdeling op basis van de toenmalige kennis der
wetenschap niet mogelijk was. Hij besloot dan ook tot een gemengde
scheikundig-fysiologische indeling, omdat een dergelijke indeling de
voordelen van beide grondslagen in zich verenigde:
"Uit het voorgaande kunnen wij besluiten, dat bij den
tegenwoordige stand der wetenschap eene in alle deelen
voldoende verdeeling der artsenijmiddelen onmogelijk is, het
geen sommige schrijvers aan eene goede verdeeling
wanhoopende gevoerd heeft tot het aannemen eener
alphabetische volgorde, welke echter nimmer als
wetenschappelijke grondslag kan aangenomen worden. Eene
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zooveel mogelijk op beider vroeger genoemde grondslagen
berustende verdeeling zoude volgens mijn inzien de minst
ondoelmatige zijn." (...) "Deze chemisch-physiologische
verdeeling is dus eene gemengde en juist om die reden zeer
onvolkomen. De menigvuldige voordeelen echter welk zij ons
en de toepassing belooft hebben mij genoopt haar hoe
getrokken ook aan alle andere de voorkeur te geven."

In Tabel 1 is weergegeven hoe de rangschikking van geneesmiddelen
van EDerman eruit zag. Hij rangschikte de geneesmiddelen in veertien
klassen. Deze klassen werden gevormd op basis van drie principes.
Ten eerste waren er de klassen waarvan de stoffen overeenkomst in
fysiologische

werking én scheikundige

samenstelling vertoonden

( k l a s s e l , II, III, IV, VI, VIII en IX).
Klasse
I
Mucilagenosa
Pingeria

III
IV

Sacherina
Amara

V

Adstringentia

ifl

Acida

Vil

Acria

kflll Volatilia

lil!

II

Orde
Pura
Amara
Vegetabilia
Animalia

Klasse
IX

Recinosa

X

Narcotica

:•

:

Orde
Gummi recinosa
Resino adherea
Pura
Amara
Acria

FiïïîïïwliP

'

Pura
Amara
Acria
Adherae
Mineralia
Vegetabilia
Pura
Diuretica
Emetica
Drastica
Adherio-oleosa
Empyreumatica-oleosa
Oleosa-adherio anemalia
Spirituosa

Chlorica

Een voorbeeld hiervan is de klasse der mucilagenosa.

Tabel 1 :
V e r d e l i n g
van
geneesmiddelen volgens
G.L.H. Ellerman. In wit zijn de
klassen weergegeven die
s t o f f e n b e v a t t e n die
overeenkomst vertoonden in
fysiologische werking en in
scheikundige samenstelling.
In lichtgrijs de klassen met
stof f e n met
alleen
overeenkomst
in
fysiologische werking en in
donkergrijs de overige
klassen waarin de stoffen zijn
gegroepeerd op basis van
hun
scheikundige
eigenschappen.

In deze klasse

van geneesmiddelen stond 'een slijmig beginsel principium mucosum
op den voorgrond, hetgeen onder de meeste van scheikundige vormen
en de planten voor komt'. De eigenschappen van de mucilagenosa

die

hiermee samenhingen werden omschreven als:

"Zij beschermen de dierlijke weefsels tegen de inwerken
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van scherpe prikkelende zelfstandigheden, waarschijnlijk
door middel van het bloedvatenstelsel in de afscheidingen
voorkomenden verminderen zij de prikkelende inwerking der
secreta op den slijmvlies vlakte der uitwendige organen, en
bezitten over het algemeen zeer voedende eigenschappen."
Klasse V, VII en X bevatten allen stoffen die alleen
overeenkomst vertoonden in fysiologische werking. Een
voorbeeld hiervan is de klasse der aria:
"Deze middelen hoewel onder dezelfde klasse
gerangschikt

bevatten verschillende

scheikundige

bestanddeelen, waaraan zij hunne overeenkomstige
eigenschappen te danken hebben, (...) Plaatselijk
veroorzaken zij eenen meer of min hevige prikkeling welke
zelfs tot ontsteking met alle hare gevolgen kan stijgen. Deze
werking openbaart zich in de verschillende weefsels en
organen door de aan deze eigenaardige verschijnselen van
vermeerderde afscheiding van prikkeling en van ontsteking"
De overige klassen (XI t/m XIV) waren gegroepeerd op grond van hun
scheikundige eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is de klasse der
Ametallica:

in deze klassen bevinden zich stoffen

met als

overeenkomst dat ze verbindingen zijn met jood broom, chloor, zwavel,
kool of fosfor, elementen behorende tot respectievelijk de halogenen en
metalloïden.
Van Oesterlen naar Ellerman
Oesterlen deelde in zijn Handbuch der Heilmittellehre geneesmiddelen
in alterantia, tonica-roborantia, excitantia, acria, cerebro-spinantia,
vergiftigde

stoffen, nutrientia en diaebetica, en

natuurkundige

invloeden in. In strikte zin bevatten alleen de eerste vijf klassen
geneesmiddelen. Met deze slechts vijf klassen geneesmiddelen is de
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indeling van Oesterlen veel grover dan die van Ellerman (veertien
klassen), want Oesterlen vat grote groepen samen op basis van
scheikundige eigenschappen alléén.
Om een antwoord te geven op de gestelde onderzoeksvraag zal
dit artikel zich beperken tot het voorbeeld van Oesteriens klasse der
Tonica-roborantia. Deze klasse bevatte de versterkende middelen.
Tonica (pluralis wan tonicum) zijn toniserende middelen: versterkende,
lichaam- en geest herstellende geneesmiddelen, welke zijn te
onderscheiden in hart-, maag-, bloed-, darm-, nerveuze, vasculaire
tonica et cetera, al naar gelang hun specifieke werking. Roborantia
(Latijn: roborare = versterken) zijn tevens versterkende
geneesmiddelen. Beide benamingen worden gebruikt.
In Tabel 2 is weergegeven hoe Oesterlen (1845) de tonicaroborantia in zeven groepen onderverdeelde.
Groep

1

Oesterlen

Oesterlen

Oesterlen

Oesterlen

1845

1845

(Ellerman)

(Ellerman)

(Latijn)

(Duits)

1846

1846

Amara

(Latijn)

(Nederlands)

Amara pura s. simplicia

Zuiver-bittere tonica

Bittere àtherisch-

Amara excitantia

Bittere aetherisch-

ölige Tonica

s. aromatica

olieachtige tonica

Amara resolventia

Bittere oplossende

Amara mucilagenosa

Bittere gom- en

Einfach bittere
Tonica

2

Amara excitantia

3

Amara resolventia

Resolvirende

4

Amara

Bittere Gummi-

bittere Tonica
mucilaginosa

tonica

und

zetmeelhoudende

Amylumhaltige

tonica

Tonica
5

Tonica

Tanninhaltige

adstringentia

Tonica

Tonica adstringentia

Alkaloïden en looistofbevattende tonica

Tabel 2:
Verdeling van geneesmiddelen
bij Oesterlen in 7 klassen (zowel
originele Duitse versie als
Nederlandse vertaling van
Ellerman)

Uit deze tabel blijkt dat Ellerman in de vertaling (1846) van het boek
van Oesterlen in ieder geval exact dezelfde indeling hanteerde. In de
volgende analyse wordt voor drie groepen uit Oesteriens klasse der
tonica-roborantia (amara resolventia, amara mucilaginosa en tonica
adstringentia) bepaald hoe Ellerman de stoffen in deze groepen
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rangschikte in zijn onderwijs (dictaat Zubli).
Amara resolventia
Onder de amara resolventia rekende Oesterlen zes stoffen: Herba et
radix taraxaci (Kruid en wortel van de paardebloem), Radix cichorii
(Cichoreiwortel), Herba fumariae (Duivenkervelkruid), Fel tauri
(Ossengal), Radix rhei (Rabarberwortel) en Aloë. Tabel 3 geeft weer
hoe Ellerman de stoffen uit de Oesterlens klasse der tonica-roborantia
en diens groep der amara resolventia rangschikte in zijn
geneesmiddelleer.
Tabel 3:

Oesterlen

Verdeling van de stoffen in
Oesterlens klasse der tonicaroborantia en groep der

amara

resolventia

bij

Ellerman in verschillende
klassen en groepen.

Ellerman

KLASSE

Groep

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Stof
Herba et radix taraxaci

Groep

KLASSE

Salina

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

AMARA

Radix cichorii

Salina

TONICA-ROBORANTIA

AMARA

Amara resolventia

Herba fumariae

Salina

AMARA

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Fel tauri

Salina

AMARA

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Radix rhei

Drastica

ACRIA

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Aloë

Drastica

ACRIA

De eerste vier stoffen werden door Ellerman ingedeeld in de groep der
salina, omdat deze middelen behalve bittere extractiefstoffen
voornamelijk kalium- en natrium zouten bevatten. Zij oefenden een
zacht prikkelende werking uit op de slijmvliezen en de slijmklieren. In
grote giften werkten zij zeer prikkelend op de mucosa en spierwand van
het darmkanaal.
De laatste twee stoffen, rabarberwortel en aloë, werden door
Ellerman echter geplaatst in de klasse van de acria en in de groep van
de drastica. Ellerman week hier af van de klasse der amara omdat de
stoffen in de klasse der acria een veel heftiger en uitgesproken werking
hadden dan die in de klasse der amara. Daarnaast verschilden ze ook
in scheikundige samenstelling van de amara omdat ze niet uit kaliumen natriumzouten, maar uit organische zuren en andere scherpe
stoffen bestonden, naast bittere extractiefstoffen, harsen, scherpe
etherische oliën of kamferachtige stoffen en kleurstoffen. Hoewel
gedeeltelijk overeenkomend in therapeutische toepassing (bevorderen
van afscheiding, laxantia/evacuantia), hadden de stoffen in de klasse
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der acria een breder toepassingsspectrum dan die in de klasse der
amara: als diuretica, derivantia, bij dyscrasiën, chronische ontsteking
en tonische zweren.
Ellerman maakte dus in Oesterlens klasse der tonica-roborantia
en diens groep der amara resolventia dus zowel onderscheid naar
fysiologische werking als naar de scheikundige samenstelling van de
geneesmiddelen en deelde de middelen in twee verschillende klassen
(amaraen acria) en groepen (salinaen drastica) in.

Amara mucilagenosa
Een ander voorbeeld uit Oesterlens klasse der tonica-roborantia van is
de groep der bittere gom- en zetmeelhoudende tonica, de amara
mucilagenosa. Bij Oesterlen bestond deze groep uit Radix Colombo
(Kolumbo-wortel), Lichen Isiandicus (IJslandse mos), Lichen
parietinus (Parietinus mos), Variolaria amara (Bittere pokmos), Herba
polygalae amarae (Kruid van de Polygala amara) en Herba & flores
galeopsidis (Kruid en bloemen van de Galeopsis grandiflora).
Tabel 4:

Oesterlen

Ellerman

KLASSE

Groep

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Groep

KLASSE

Radix Colombo

Mucilaginosa

AMARA

Mucilaginosa

AMARA

Pura

AMARA

Stof

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Lichen Isiandicus

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Lichen parietinus

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Variolaria amara

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Herba polygalae amarae

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Herba, flores galeopsidis

Verdeling van de stoffen in
Oesterlens klasse der tonicaroborantia en groep der
amara mucilagenosa
bij
Ellerman in verschillende
groepen.

Tabel 4 geeft weer hoe Ellerman de stoffen uit de Oesterlens klasse der
tonica-roborantia en diens groep der amara mucilagenosa rangschikte
in zijn geneesmiddelleer.
Ellerman rangschikte de Kolumbo-wortel, het IJslandse mos en
het kruid en wortel van de Polygala amara allen in de klasse der amara,
maar maakte onderscheid naar verschillende groepen (mucilagenosa
en pura). Hij plaatste de Kolumbowortel en het IJslandse mos onder de
groep mucilagenosa omdat deze twee middelen naast bittere
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extractiefstoffen vooral mengsels van plantenslijm en gom bevatten,
zodat zij als nutrientia en zacht prikkelende amara werkten. In het
algemeen verminderden zij de afscheiding van de slijmvliezen.
Het Polygala amara kruid werd door Ellerman ondergebracht in
de groep van de Pura, omdat in dit middel de bittere stof
(polygamarinum) overheerste en niet het gom, slijm of zetmeel. Deze
stof had een duidelijk samentrekkende en prikkelende werking op de
slijmvliezen en werd om die reden specifiek toegepast bij overmatige
slijmafscheiding in de luchtwegen. Omdat de fysiologische werking van
het Polygala amara kruid overeenkwam met de werking van de
Kolumbo-wortel en het IJslandse mos, werd het middel door Ellerman
wel in dezelfde klasse (amara) geplaatst, maar in een andere groep
(pura) op grond van een verschil in scheikundige samenstelling der
stoffen.
In dit voorbeeld kwamen het Parietinus mos, Bittere pokmos en
het kruid en bloemen van de Galeopsis grandiflora uit Oesterlens
klasse der tonica-roborantia en diens groep van amara mucilagenosa
niet terug in Ellermans geneesmiddelleer.
Amara
mucilaginosa

Tabel 5:
Obsolete of onbelangrijke
middelen uit Oesterlens
Handboek
der
Geneesmiddelleer met
bijbehorende opmerkingen.
Deze middelen worden niet
teruggevonden in Ellermans
geneesmiddelleer.

Tonica
adstringentia

Lichen
parietanus

"Vroeger therapeutisch gebruikt
als de IJslandsche mos"
"Geringe werking"
Variolaria amara "Wordt door sommigen gebruikt"
"Aanwending vooral op
Herba, flores
eene kwakzalverachtige wijze"
galeopsidis
"In elk geval onbelangrijk"
China nova
"Worden tegenwoordig
nergens gebruikt"
Cortex
"Werd vroeger als zamentrekkend tonicum gebezigd"
alcornoco
"Werd tot heden toe slechts
weinig aangewend"
Berberinum
"Andere ligter verkrijgbare bittere
middelen bewijzen dezelfde dienst"

In Tabel 5 staan deze stoffen met daarbij de opmerkingen die Oesterlen
in zijn handboek over deze stoffen maakte. Deze opmerkingen
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varieerden van "Geringe werking", "Wordt door sommigen gebruikt" en
"Aanwending vooral op eene kwakzalverachtige wijze". Hieruit kan
afgeleid worden dat Ellerman op basis van deze kennis de middelen
niet meer heeft opgenomen in zijn geneesmiddelleer, daar het obsolete
of onbelangrijke stoffen betrof. Omdat Ellerman wilde dat zijn leer in de
eerste plaats een goede praktische toepassing zou krijgen, was voor
deze middelen in elk geval geen plaats meer.

Tonica adstringentia
Het derde en laatste voorbeeld betreft de alkaloïden en looistof
bevattende tonica (tonica adstringentia). Deze groep bestond bij
Oesterlen uit Cortex Peruvianus (Kinabast), China nova (Onechte
kinabast), Cortex alcornoco (Alcornoco-bast), Cortex salicis
(Wilgenbast), Phlorrhizinum (Phlorrhizine) en Berberinum (Berberine).

Oesterlen
KLASSE
TONICA-ROBORANTIA
TON ICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA

Ellerman
Groep
Tonica adstringentia

Stof

Groep

Cortex peruvianus

Tonica adstringentia

China nova

Tonica adstringentia

Cortex alcomoco

Aetherae

Tonica adstringentia

Cortex salicis

Amara

Tonica adstringentia

Phlorrhizinum

Aetherae

Tonica adstringentia

Berterinum

KLASSE
ADSTRINGENTIA

ADSTRINGENTIA
ADSTRINGENTIA

Tabel 6:
Verdeling van de stoffen in
Oesterlens klasse der tonicaroborantia en groep der
tonica adstringentia
bij
Ellerman in verschillende
groepen.

Tabel 6 geeft weer hoe Ellerman de stoffen uit de Oesterlens klasse der
tonica-roborantia en groep der tonica adstringentia rangschikte in zijn
geneesmiddelleer.
Hier deelde Ellerman drie stoffen in de klasse der adstringentia
in, maar maakte onderscheid in groepen tussen de kinabast en het
phlorrhizine enerzijds en de wilgenbast anderzijds. De wilgenbast werd
in de groep van de amara ingedeeld, omdat dit middel bittere
contractiestoffen (salicine) bevatte en géén vluchtige etherische
beginselen, zoals de middelen in de groep der aetherae. De wilgenbast
had naast samentrekkende, ook bittere tonische eigenschappen. Wat
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betreft de fysiologische werking kwam de wilgenbast dus grotendeels
wel overeen met de andere stoffen in de klasse der adstringentia, maar
de scheikundige samenstelling was afwijkend en dus maakte Ellerman
in de klasse van de adstringentia onderscheid in twee verschillende
groepen (amaraen aetherae).
Ook uit Oesterlens groep der tonica adstringentia kwamen een
drietal stoffen niet terug in Ellermans geneesmiddelleer: Onechte
kinabast, Alcornocobast en Berberine. In Tabel 5 staan de bedenkingen
die Oesterlen al had bij deze middelen in zijn handboek als "Worden
tegenwoordig nergens gebruikt" en "Andere ligter verkrijgbare bittere
middelen bewijzen dezelfde dienst". Ook hier kan geconcludeerd
worden dat deze opmerkingen van Oesterlen aanleiding waren voor
Ellerman deze middelen niet meer op te nemen in zijn
geneesmiddelleer.

Conclusie
Ellerman gebruikte in zijn onderwijs aan de RKMG het
Handboek van Oesterlen als^basis, maar bracht in de door hem
onderwezen geneesmiddellèer een bijzonder nauwkeurige en
consistente verfijning aan. Hij rangschikte de geneesmiddelen op
grond van fysiologische eigenschappen en keek bij onvoldoende
kennis van de fysiologie naar overeenkomstige natuur- en
scheikundige eigenschappen. In de klassen bracht hij een
onderverdeling aan op grond van scheikundige eigenschappen van de
artsenijmiddelen. Door Oesterlen als onbelangrijk of obsoleet
beschouwde middelen werden door Ellerman niet meer opgenomen in
zijn geneesmiddelleer.
Met deze geneesmiddelleer was Ellerman in de eerste helft van
de negentiende eeuw vooruitstrevend, omdat hij als een van de eersten
het fysiologische uitgangspunt consistent hanteerde als basis voor zijn
verdeling van geneesmiddelen. Zijn geneesmiddelleer was zowel zeer
goed praktisch bruikbaar aan het ziekbed als natuurwetenschappelijk
goed onderbouwd.

34
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Joodse/ ap&thekery IAV h}ed>erlcLv\Â/}
Kethe^lvvvaAveeYX/iitiidyie/*
C.V. de Bruin

* Lezing tijdens het congres van april 2005 in Roermond.
Waarom een aparte studie maken van joodse apothekers zal
menigeen zich afvragen. Zij zijn toch Nederlanders, die hier examen
hebben afgelegd en tot apotheker zijn bevorderd.
Zo is het nu, maar zo is het niet altijd geweest.
- Enkele zijn in de zeventiende eeuw van elders gekomen. De meeste
zijn inderdaad in Nederland geboren. Hun ouders en voorouders zijn
echter ongeveer 400 jaar geleden en later uit hun toenmalige
woongebieden gevlucht voor de daar heersende regimes.
- De eerste twee eeuwen van hun verblijf in ons land hebben zij het
verre van gemakkelijk gehad. Zij werden door de overheid getolereerd,
maar niet door alle Nederlanders geaccepteerd. Joodse apothekers
hebben lang moeten wachten alvorens zij dezelfde rechten kregen als
de overige apothekers.
Ten gevolge van de economische situatie in het land en het grote aantal
apothekers was de eerste helft van de 19e eeuw nog niet echt
rooskleurig voor hen. Pas daarna werd het beter en verwierven zij
langzaam maar zeker goede posities binnen de apothekerswereld.
- In 1941 werd daaraan een abrupt einde gemaakt door een vreemde
machthebber, die ons land had bezet. Zij werden gedwongen hun werk
neer te leggen en het land te verlaten.
In de loop der jaren zijn joden uit vele beroepsgroepen in kaart
gebracht. Tijdens een tentoonstelling in 1994 in het Joods Historisch
Museum te Amsterdam werden vele joodse ondernemers en ondernemingen belicht. Onder hen bevond zich geen enkele geen apotheker 1 ).
Een reden om na te gaan wie zij waren, wat ze van hun beroep hebben
gemaakt en wat zij voor Nederland en in het bijzonder de farmacie
hebben betekend.
De vestiging van joden in Europa, in het bijzonder in Nederland. 2)
3)
Reeds in het begin van onze jaartelling woonden er joden buiten
Palestina. De verwoesting van de tweede tempel omstreeks het jaar 65
betekende het einde van de tweede autonome joodse staat. Na de
nederlaag van Bar Kochba omstreeks 135 verlieten velen het land. Een
aantal ging richting het oosten met name Babyion. Anderen gingen
westwaarts naar landen rond de Middellandse zee. Zo kwamen zij in
de vroege Middeleeuwen in Italië^ en Spanje. Vandaar ging het
landinwaarts.
Zij behielden overal hun eigen taal, cultuur en rechtsvorm, waardoor
onderlinge contacten mogelijk bleven.
Vele landsbestuurders maakten van hun diensten gebruik en stonden
toe, dat joden zich in hun nabijheid huisvestten. Het meest sprekend is
het Iberische schiereiland, dat in de V eeuw door de Arabieren was
veroverd. Voor de joodse gemeenschap was daar een goed klimaat om
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zich te ontplooien. Cultuur, wetenschappen en economie bloeiden.
Velen waren rijken hoogopgeleid.
In Duitsland woonden reeds sinds de Romeinse tijd joden. Langs de
Rijn en de Donau ontstonden welvarende handelscentra, o.m. in
Keulen, Worms en Spier.
In dezelfde tijd trof men hen in Frankrijk en Italië aan.
In het gebied van het huidige Nederland zijn eerst in de 13e eeuw en 14e
eeuw joden gesignaleerd. Het ging om kleine aantallen, hoofdzakelijk
in het zuiden en oosten van het land, en hun verblijf was van tijdelijke
aard.
Aan het eind van de 9e eeuw keerde het tij. De invloed van de Kerk van
Rome op de machthebbers van de Europese landen nam toe. Dit werd
het eerst voelbaar in Duitsland, waar in 1096 de Kruistochten
begonnen. De positie van de joden verslechterde in de daarop
volgende eeuwen sterk. De bescherming van de staatshoofden viel
langzaam maar zeker weg. Uiteindelijk werden zij verbannen uit vele
steden. Men vertrok richting Polen en Rusland. In Frankrijk deden zich
soortgelijke situaties voor.
Tegen het einde van de 14e eeuw heroverden christelijke vorsten het
Iberische schiereiland. Bij de instelling van de Inquisitie in 1472 werden
gelden en eigendommen van joden gevorderd. Zij werden voor de keus
gesteld: zich bekeren tot het christendom of ter dood gebracht worden.
Een aantal liet zich bekeren, de zg. marranen. Anderen zochten een
goed heenkomen naar landen rond de Middellandse Zee en Portugal.
In 1492 waren zij uit Spanje verdwenen. Ook in Portugal kreeg men te
maken met de Inquisitie. Portugese joden vertrokken onder meer naar
de zuidelijke Nederlanden.
De pestepidemie, die omstreeks 1350 in de Nederlanden heerste,
werd toegeschreven aan joden. Dit leidde ertoe, dat zij ook uit dit
gebied moesten verdwijnen.
In 1546 verordende Karel V, dat in Nederland geen joden mochten
wonen.
Onder leiding van prins Willem van Oranje kwam ons gebied in opstand
tegen Spanje en de heersende invloed van de Kerk op de politiek. Na
het afzweren van de landheer ontstond de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Op dat moment waren hier nagenoeg geen joden.
Bij de Unie van Utrecht werd in 1579 vastgelegd, dat "ieder vrij zal zijn in
zijn religie". Dit betekende voor hen dat zij hier niet vervolgd zouden
worden wegens hun godsdienst.
Toen Antwerpen in 1585 door de Spanjaarden werd ingenomen,
trokken vele, daar wonende, joden naar het noorden om zich onder
meer te vestigen in de havensteden Middelburg, Rotterdam en vooral
Amsterdam. Zij waren van Portugese afkomst.
Uit documenten blijkt, dat omstreeks 1630 de eerste Hoogduitse joden
in Amsterdam kwamen. Zij waren minder ontwikkeld en minder
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kapitaalkrachtig.
Na 1638 kwamen ook joden uit Polen en Lithouwen naar Amsterdam. Zij
waren straatarm en sloten zich aan bij de Hoogduitse gemeente.
In steden en dorpen aan het oosten van Nederland vestigden zich
eveneens Duitse en Poolse joden. Zij waren echter niet overal welkom
en werden in diverse steden niet toegelaten. Op andere plaatsen,
waaronder Leeuwarden, werd hun instroom aan banden gelegd 4).
De zoektocht naar joodse apothekers.
Alvorens tot een onderzoek over te kunnen gaan, moet eerst worden
bepaald over welke periode het zal gaan. Besloten is bij het begin van
hun vestiging in Nederland, dus 1600, te beginnen en te eindigen bij het
jaar, waarin zij gedwongen werden hun werk neer te leggen, d.w.z.
1941.
Voor het opsporen zijn twee bronnen beschikbaar en wel de
Biografische Index van Nederlandse apothekers 5) en de jaargangen
van het Pharmaceutisch Weekblad van 1864 tot 2000 6).
Het selectiecriterium is de achternaam. Specifiek joodse namen zoals
Cohen, Levie, en Polak vormen geen probleem. Twijfel ontstaat bij de
gebruikelijke Nederlandse achternamen, bijvoorbeeld de Jong, de
Groot en de Vries. Daarachter kan ook een joodse apotheker schuil
gaan. De wetenschap, dat joden in 1811 soms hun plaats van geboorte
of herkomst dan wel hun beroep als achternaam hebben aangenomen,
biedt enig soelaas. Het gedenkboek "In Memoriam" 7) geeft een goed
beeld van de achternamen kunnen voorkomen.
Namen van joden, afkomstig uit Portugal kunnen extra problemen
opleveren. Zij zijn vaak samengesteld zoals Henriques de Castro. Soms
zijn daar ter verfraaiing delen aan toegevoegd. Deze zijn niet altijd door
de ambtenaren van de burgerlijke stand overgenomen. Een voorbeeld
hiervan uit de biografische index is Laguna, B. Lopes de Leao, geboren
en overleden in Amsterdam 8). Bij de gegevens van de burgerlijke stand
was hij onder deze naam niet te vinden. Uiteindelijk is een
overlijdensakte gevonden van Baruch Lopes de Leao. De akte toonde
behalve de naam ook het beroep van de overledene, nl. apotheker.
Daarmee was het bewijs rond, dat deze man de gezochte persoon was 9).
Ook voornamen zijn niet altijd specifiek joods. Nederlandse voornamen
werden vaak aan kinderen gegeven om hen minder op te laten vallen.
Verwarrend is het, wanneer iemand tijdens zijn leven zijn initialen
onofficieel heeft gewijzigd, zoals Eliazer de Metz. Bij de vermelding van
zijn bevordering tot apotheker in het PW ziet men: E. de Metz 10a). In de
ledenlijsten van de NMP staat E.B. de Metz 10b). Bewezen moet
worden, dat het om één en dezelfde persoon gaat. Door zijn weg in
Nederland te volgen en de gegevens bij de gemeenten, waar hij heeft
verbleven 10c en d), te vergelijken met de gegevens in het PW is gelukt.
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De "B" blijkt te staan voor Benedictus", de voornaam van zijn vader.
Vermoedelijk heeft de Metz dit gedaan omdat er nog een apotheker E.
de Metz was in Nederland.
Tenslotte mag niet worden vergeten, dat iemand een jood is, wanneer
haar/zijn moeder een jodin is 11). De vader doet er niet toe. Dit
betekent, dat dit bij iedere gevonden apotheker moet worden
gecontroleerd. Het heeft tot gevolg, dat onder meer apotheker Hetty
Heirsch 12), dochter van Joseph Heirsch, apotheker en voormalig
directeur van de OPG 13a), niet in de lijst van joodse apothekers kan
worden opgenomen. Joseph was gehuwd met een niet-joodse vrouw
(13b).
Op deze wijze zijn tot op heden 120 collegae gevonden.
Volgens de Biografische Index moeten er nog enkele zijn geweest. Het
gaat hierbij om apothekers, die examen hebben gedaan in de periode
1796-1867. Naar hen wordt nog gezocht.
Dan volgt de vraag wat te doen met al die apothekers. Natuurlijk kan
men apothekers uit de 17e eeuw niet vergelijken met apothekers uit de
20e eeuw. Daarom zijn zij ingedeeld in 3 perioden en wel door te
selecteren op examendata: resp. 1600-1795,1796-1877 en 1878-1941
Periode 1600-1795
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat vóór het jaar 1600
geen joodse apothekers in Nederland woonachtig waren. In de loop
van de 1T eeuw komt daar verandering in.
In 1931 heeft dr. D. E. Cohen een artikel gepubliceerd, getiteld "De
vroegere Amsterdamse Joodse Apothekers" 14). Hij kwam tot de
conclusie, dat er in de periode 1711-1795 13 apothekers in de
hoofdstad zijn geweest, die het diploma hebben verworven, dat
noodzakelijk was om zich officieel in deze stad te mogen vestigen.
De vraag rijst nu of er vóór 1795 ook in andere steden apothekers
gevestigd waren.
Uit de op dit moment beschikbare gegevens, ni. a. de namen van de
apothekers van vóór 1818 uit de Biografische Index, b. het gegeven, dat
de Portugese joden veelal goed opgeleid waren en zich in eerste
instantie voornamelijk gevestigd hebben in Middelburg, Rotterdam en
Amsterdam, c. 10 van de 13 apothekers, die door Cohen zijn gevonden,
afkomstig waren uit Spanje/Portugal, slechts 2 uit Duitsland, cq. Polen
en 1 uit Italië, d. er waren volgens Beem vóór 1800 geen joodse
apothekers in Leeuwarden 15) en e. het percentage joden in de
provinciehoofdsteden, Amsterdam en Rotterdam in 1809 16) (afb.1),
kan worden afgeleid, dat het antwoord op de vraag zeer waarschijnlijk
"nee" is.
Voorlopig wordt hiervan uitgegaan.
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Jaar 1809
Stad
Amsterdam
Arnhem
Assen
Den Bosch
Den Haag
Groningen
Haarlem
Leeuwarden
Maastricht
Middelburg
Rotterdam
Utrecht
Zwolle

Aantal
inwoners

Aantal
joden

Percentage
joden

212.413
52.238
7.142
12.627
46.278
29.256
25.417
15.500
21.449
47.557
69.554
45.334
15.919

21.444
332
84
155
1.871
516
166
433
207
245
2113
383
343

10
0.6
1.2
1.3
4.5
1.8
0.7
2.8
0.95
0.5
3
0.8
2

Naar het schijnt was hun vestiging in de periode 1600-1632 zonder
problemen. In het jaar 1632 kwam daarin verandering door de keur,
waarbij de joden van alle poorternering werden uitgesloten.
Waarschijnlijk waren toch enkele beroepen toegestaan, waaronder
mogelijk ook dat van apotheker.
Bij de pestepidemie van 1635 bleek, dat er voor het zorgvuldig
gereedmaken van recepten degelijke waarborgen moesten komen. Er
werden eisen gesteld aan het beroep. Men moest, alvorens zich als
apotheker te kunnen vestigen, drie jaar als leerling hebben gewerkt en
vervolgens zijn proeven in de simplicia en de compositoria met goed
gevolg hebben afgelegd.
In 1638 werd een nieuwe keur van kracht. Deze bepaalde, dat "er een
afzonderlijk gilde van apothekers wezen zal". Of dit gilde ook
daadwerkelijk heeft bestaan is tot nu toe onduidelijk. Een feit is, dat
joden uitgesloten waren van de gilden.
Nu het kennelijk de bedoeling was een apothekersgilde op te richten,
werd de keur van 1632 ook voor hen van toepassing. Zij stoorden zich
hieraan in het geheel niet 14).
Het betekende echter wel, dat zij geen bevoegdheid hadden om
leerlingen op te leiden. Dus kon er geen enkele erkende joodse
apotheker komen. Een ander gevolg van de keur was, dat er geen
controle meer op hen werd uitgeoefend door de inspectores. Het aantal
niet erkende apothekers kon daardoor snel toenemen 14).
Beide aspecten verontrustten de niet-joodse apothekers in hoge mate.
Zij trachtten zich te ontdoen van de mededinging van de joodse
apothekers door bij de Magistraat een rekest in te dienen, waarin zij een
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en ander meldden.Tevens beschuldigden zij de Joodse doctoren ervan,
dat deze hun patiënten met recepten naar joodse apothekers stuurden.
Voor deze argumenten waren de burgemeesters gevoelig. Daarop
besloten deze op 1 februari 1667, dat joodse apothekers geen
geneesmiddelen meer mochten leveren aan christenen 17).
Op den duur kon een aantal van hen zich toch niet met de situatie
verenigen. Zij voelden zich onvolwaardig en achterstaand bij de
erkende apothekers. In 1705 verzocht Joseph Abraham Charleville
aan de inspectores collegii medici of zijn zoon Philip als knecht bij een
christen apotheker kon worden ingeschreven. Er kwam geen antwoord.
Philip werkte desalniettemin drie jaar als leerling bij meester
Cronenburg. Daarna vroeg hij hoe hij verder moest. Het collegium
antwoordde ook nu niet, waarop Philip zich vestigde als apotheker en
een apothekerswinkel oprichtte in een kelder bij de Portugese Joodse
kerk. Er volgden geen maatregelen 14).
Teneinde een einde te maken aan alle problemen werd op 15 januari
1711 een nieuwe keur afgekondigd voor joodse apothekers, waarbij
onder meer joodse en christen apothekers in rechten en plichten gelijk
werden gesteld. Hiermee kwam een einde aan een ruim 40 jaar
slepende kwestie (17).
Philip Charleville meldde zich aan voor de proeven, slaagde op 17
maart 1711, ontving op 14 juni zijn penning en op 30 juni zijn
meesterdiploma. Voor het laatste mocht hij wel fl. 15.12 betalen 14).
De reeds gevestigde doch niet erkende apothekers, werden verplicht
alsnog examen te doen. Op 31 maart 1711 werden 4 apothekers
opgeroepen. Twee van hen, Jacob de Castro en Mordechay Abeneca,
ontvingen het gewenste diploma 14).
Hiermee was een mijlpaal bereikt: de toelating van joden als apothekers
was een feit geworden.
In de periode 1711-1795 hebben uiteindelijk tenminste 15 joodse
apothekers in Amsterdam gewerkt.
Eén van hen was David Cohen, geboren in Italië. Hij verkreeg na zijn
examen in 1778 het poorterschap van de stad, evenwel met de
restrictie, dat dit niet overdraagbaar was aan zijn nakomelingen 18).
Henrique Gomes Soares was in bezit van een bewijs, dat hij op 4 mei
1718 in Coimbra was geëxamineerd en reeds 4 jaar eigenaar was
geweest van een winkel in Lissabon. Dit werd ontoereikend geacht voor
Amsterdam. Hij moest zich opnieuw als knecht laten inschrijven.
Uiteindelijk heeft hij op 7 september 1728 zijn meesterdiploma
ontvangen. Onder de naam "Henrique'Vindt men hem niet terug in
Amsterdam. Hij was een marraan, die in Nederland is teruggekeerd tot
het jodendom en zijn joodse voornaam Elisa weer heeft aangenomen.
Hij was gevestigd in de Muiderstraat 19).
Periode 1796-1877
In januari 1795 nam het Franse leger bezit van de Republiek der
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Verenigde Nederlanden. De Bataafse Republiek werd een feit. Dit
betekende een keerpunt in de geschiedenis van de joden in Nederland.
Op 5 augustus 1796 werd middels een decreet van de Nationale
Vergadering Kerk en Staat van elkaar gescheiden. Na vele debatten
van de Nationale Vergadering werd op 2 september 1796 een decreet
uitgevaardigd, waarin de gelijkstelling van de joodse gemeenschap en
Nederlanders werd vastgelegd. Joden verkregen hiermee het recht om
alle beroepen uit te oefenen.
Ondanks de genomen maatregelen verbeterde hun positie niet.
Patriottische gezinde organisaties in Amsterdam weigerden politieke
rechten aan joden. Dit kwam ook elders in Nederland voor.
In 1906 maakte de Bataafse Republiek plaats voor een monarchie.
Lodewijk Napoleon kwam op de troon. Hij riep volledige
rechtsgelijkheid uit voor alle burgers, zonder onderscheid van rang of
geboorte. De koning en de wet verleenden gelijke bescherming aan alle
gezindten 18) 20).
In de jaren 1796-1830 behaalden slechts 8 apothekers hun diploma,
hetgeen weiiicht een gevoig was van de in die tijd heersende armoede.
In de periode 1831-1864 waren dat 15, en slechts één in de periode
1866-1877. Aan dit laatste feit waren mogelijk de geneeskundige
wetten vanThorbecke mede debet.
Medio 1865 hadden de apothekers van Den Haag zich reeds in een
schrijven aan de Eerste Kamer van de Staten Generaal fel gekeerd
tegen de wetten en de Kamer verzocht deze niet aan te nemen. Als
argument hiertoe werd onder meer aangedragen, dat er binnen enige
jaren geen apothekers meer zouden zijn. Om toegelaten te worden tot
het examen van hulpapotheker zou iemand moeten beschikken over
kennis op HBS-niveau en dan nog kende men geen woord latijn en wist
niets van recepteerkunst. Men zou dus alsnog als leerling moeten
worden opgenomen. Daarenboven stond het beroep van apotheker
niet hoog aangeschreven. Het schrijven was mede ondertekend door
collega Duparc 21).
Opvallend is, dat in de periode 1796-1877 vijf apothekers naar
Nederlands Oost Indië zijn vertrokken, waarvan vier als militair
apotheker. Van de overigen vestigden zich één in Leeuwarden (Polack)
en twee in Den Haag (Keijzer en Duparc). De rest vond een bestaan in
Amsterdam.
Jacques Alexander van Lier werd de eerste apotheker, die in de in 1841
geopende apotheek van het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis aan de
Nieuwe Keizersgracht te Amsterdam heeft gewerkt. Men zou hem de
eerste joodse ziekenhuisapotheker kunnen noemen 22).
In 1860 resp. 1872 studeerden twee collega's af, die zich op bijzondere
wijze hebben ingezet voor de farmacie: Jacobus Polak en Herman van
Gelder.
- Herman van Gelder, geboren in Leeuwarden, was als militair
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apotheker in vele plaatsen gestationeerd. Uiteindelijk werd hij
overgeplaatst naar Amsterdam.
Hij was actief op zowel wetenschappelijk als maatschappelijk terrein. In
1880 was hij medeoprichter van departement Leeuwarden van de
NMP en in 1883 van het departement Friesland 23). Op 1 januari 1889
nam hij de leiding van Het Maandblad tegen de Kwakzalverij over.
6 januari 1914 werd ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum een
feestnummer uitgebracht, waaraan, o.a. van der Wielen, Hugenholtz
en Wefers Bettink, een bijdrage hebben geleverd. Van Gelder was een
idealist en een onvermoeibare strijder tegen alles, wat in strijd was met
een wetenschappelijke en , wat van Gelder vond, een reële uitoefening
van de geneeskunst en de farmacie 23). De redactie van het
maandblad is tot zijn overlijden in zijn handen gebleven.
Tot driemaal toe was hij oprichter van een tijdschrift: de Farmaceut, het
Weekblad voor Farmacie en het Maandblad voor apothekers. Alle drie
hebben maar korte tijd bestaan. Van mei tot september 1896 was hij
tijdelijk hoofdredacteur van het PW en in 1901 maakte hij deel uit van
de commissie, die het blad een andere en thans nog steeds
herkenbare vorm gaf 23).
Minstens even bekend als van Gelder was Jacobus Polak. Zijn
voorouders waren eveneens afkomstig uit Leeuwarden en hebben
gezorgd voor een waar apothekersgeslacht. (Afb.2)
Stamvader Joseph Mordechaj Polack was vermoedelijk drogist. Hij
werd in 1759 lid van het koop-mansgilde van Leeuwarden en een jaar
later burger van die stad 24). Zijn zoon Philip Joseph was apotheker.
Tot zijn nakomelingen behoorden 7 apothekers, die allen geboren zijn
en zich gevestigd hebben in de hoofdstad.
Jacobus behaalde, na de klinische school beëindigd te hebben op 19
september 1856, op 5 mei 1860 het diploma van stadsapotheker 25).
Afb.3 toont zijn curriculum vitae 26).
Als apotheker trad hij al snel op de voorgrond. In 1863 overleed zijn
vader. Hij nam de apotheek over.
JACOBUS POLAK
Geboren
Overleden
Ouders
Getrouwd
Raad
Partij
Beroep
Gezindheid
Inkomen
Functies
Afb.3

Amsterdam 1 januari 1840
Amsterdam 25 mei 1915
Zadok Philip Polak, apotheker en Malko Tall
Witten (Dtsl.) 10 oktober 1882 met Sara Hanf, Witten 25 juni 1860Den Haag 4 juli 1936,
dochter van Salomon Hanf, bankier, en Friederieke Marx
Raadslid 1892-1911
Liberaal
Apotheker en scheikundige
Nederlandsch Israëlitisch
fl. 4800 (1907)
Lid van de Geneeskundige Raad van Noord Holland; lid van het
Burgerlijk Armbestuur;
erelid van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie
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In 1865 trad de wet van Thorbecke in werking. Jacobus nam zitting in
de Geneeskundige Raad voor Noord Holland 27a). Bijna gelijktijdig
aanvaarde hij de benoeming tot lid van de Commissies voor het
afnemen van de praktische examens van apothekers en voor de
artsexamens. Tot op hoge leeftijd bleef hij zitting hebben in deze
commissies. In 1878 werd hem het hoogleraarschap in de farmacie
aangeboden hetgeen hij niet heeft geaccepteerd 27b).
Hij zag het nut van een pensioen- en ondersteuningsfonds voor
apothekersassistenten en nam zitting in het bestuur van de daartoe in
het leven geroepen commissie 28c). In oktober 1882 had hij
reeds zitting in het Hoofdbestuur van de NMP en wel als secretaris. Hij
was een strijder voor de belangen van de farmacie, hetgeen naar voren
is gekomen uit diverse brieven, die aan de regering waren geadresseerd.
Hij had grote belangstelling voor laboratoriumonderzoek. In 1894
verscheen een artikel over het steriliseren van geneesmiddelen in de
apotheek. Hierin werd een drietal methoden vergeleken, waarvan één
was geïntroduceerd in het hygiënisch laboratorium van de universiteit
van Amsterdam 29).
In 1901 verkocht hij zijn apotheek aan Simon Elze, doch het
laboratorium bleef hij behouden 30).
In 1892 werd hij gekozen tot lid van de gemeenteraad van Amsterdam.
Hij nam zitting in commissies, die een raakvlak hadden met hygiëne,
onder meer in de commissie van bijstand in het beheer van de
gemeentewaterleiding 31 ). In 1894 werd hij voorgedragen als lid van de
gezondheidscommissie 32).
Hij vond het niet rechtvaardig, dat het hoofd van de administratie van de
stadsreinigingsdienst minder verdiende dan het hoofd van de
administratie op het stadhuis. In eerste instantie kreeg hij nul op het
rekest. Kennelijk vonden andere raadslieden, dat er verschillen
moesten blijven 33).
Hij was in 1899 voorstander van de komst van een lector in de pediatrie
aan de universiteit 34). In 1904 steunde hij het verzoek van Medicinae
Studiosorum Societas inzake de wederbezetting van de leerstoel in de
geschiedenis der geneeskunde aan de gemeente-universiteit op
krachtige wijze. Het mocht op dat moment niet baten. Er waren andere
prioriteiten 35).
Dit is slechts een kleine selectie van de vele zaken, die zijn aandacht
hebben getrokken.
Hij was een begaafd apotheker met begrip voor zijn medemensen,
ongeacht rang of stand.
Periode 1878-1941
In deze periode zijn de joden dusdanig geïntegreerd en geaccepteerd
in Nederland, dat alle beroepen zonder belemmeringen voor hen
bereikbaar zijn.
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In het jaar 1878 werd de opleiding tot apotheker universitair en werden
vrouwen tot de universiteit toegelaten.Nog circa 40 jaar bleef het voor
studenten met "slechts" een vooropleiding H.B.S. onmogelijk om de
doctorstitel te behalen. Stelden zij de afronding van hun studie met een
doctoraat op prijs, dan moest dit in het buitenland geschieden. In 1923
vond gelijkstelling van HBS-ers en gymnasiasten plaats.
In deze periode zijn de meeste joodse apothekers opgeleid. Waren het
er in de periode 1795-1877 25, in de periode 1877-1941 (slechts 74
jaar) studeerden 80 apothekers af.
Joodse studenten waren actief binnen de ANPSV. Zeven van hen en
hebben bestuursfuncties bekleed 36).
De eerste vrouwelijke apotheker studeerde af. Het was Charlotte
Jacobs. Dat was zó bijzonder, dat hierover in het "Journal de Pharmacie
d'Anvers" een artikel is verschenen 37).
Estella Kleerekoper was de eerste vrouwelijke apotheker, die is
gepromoveerd 38).
Twee apothekers zijn hoogleraar geworden: Leopold van Itallie in
Leiden en Isaak Maurits Kolthoff in Minnesota (USA) 39). Emile van
Itallie, militair apotheker, werd na zijn vertrek uit het leger, privaat
docent levensmiddelenleer aan de universiteit van Amsterdam 40).
Hendrik Cohen werd in 1932 in Leiden privaatdocent in de
geschiedenis van de farmacie 41 ).
Anderen hadden naast hun apotheek een farmaceutisch
productiebedrijf. Een bekende is Martijn Lansberg in Rotterdam. Zijn
bedrijf heeft tot laat in de 20e eeuw bestaan.
Zina Horowitz, geboren in Borgerhout, is in 1914 met haar ouders naar
Nederland gevlucht. In 1921 werd zij te Amsterdam tot apotheker
bevorderd. Zij was de laatste apotheker, die in het Nederlands
Israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam heeft gewerkt 42)
Jacob de Vries bleek een uitermate goed zakenman. Hij was de
oprichter van de Lairesse-apotheek en mede-eigenaar van de
Sumatra- en de Suriname-apotheek. Toen de OPG omstreeks 1910
dreigde failliet te gaan wegens financiële problemen én een grote
brand, die het magazijn in Utrecht verwoestte, kwam er een interimbestuur om orde op zake te stellen. Daarin had de Vries zitting. Tevens
was hij commissaris van de NV de Bijenkorf en de Hema 43).
Velen waren actief binnen de diverse departementen van de NMP.
Victor van Itallie bekleedde gedurende een periode van ruim 20 jaar
een functie in het hoofdbestuur van de NMP. Hij werd keer op keer
herkozen.
Niet alle apothekers hebben het beroep uitgeoefend. Isaac Stibbe zag
het in zijn tijd kennelijk als apotheker niet zitten en werd leraar MO
Staatswetenschappen aan de Rijks HBS te Utrecht 44).
Doctor Jacob Pinkhof had uiteindelijk meer belangstelling voor het
beroep van zijn vader, de bekende Herman Pinkhof. Hij heeft alsnog in
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1924 artsexamen gedaan.
Ondanks de crisistijd in de jaren dertig, waarin vele apothekers
afstudeerden, hebben alle in deze periode afgestudeerde Joodse
apothekers een job gevonden. Het is opvallend, dat toen voor het eerst
in Noord Brabant joodse apothekers verschenen. Henriette Troostwijk
in Waalwijk, Herman Gersons, in Den Bosch en Ruben Kleinkramer in
Woensel.
In Limburg, Groningen en Drente zijn tot 1941 geen joodse apothekers
gevestigd geweest.
Dit was slechts een topje van een ijsberg. Het is de bedoeling deze
ijsberg nader te verkennen, opdat de gegevens voor de toekomst
bewaard blijven.
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STAMBOOM APOTHEKERS POLA(C)K

Joseph Mordechai Polack
1739 Lwd. 03.08.1765 Lwd.
Lid koopmansgilde

Philip Joseph Polack
1765 Lwd. 23.06.1810 Asd.
Apotheker, 2e Weesperstraat

Joseph Philip Polack
bs.01.08.1793 Asd.-(1830-1834) Asd.
Apotheker

Zadok Philip Polak
Marcus Philip Polak
1801 Asd. 05.07.1863 Asd.
20.10.1806 Asd. 22.10.1873 Asd
Apotheker
Apotheker

Jacobus (Zadok) Polak
Isaac (J.M.) Polak
01.01.1840 Asd. 25.05.1915
Asd. 31.07.1843 Asd. 30.10.1924 Zandvoort
05.07.1839 Asd. 13.09.1900 Asd.
Apotheker
Militair apotheker
Apotheker,
Eduard Polak

Martijn Isaak Polak
17.06.1878 Asd. 14.07.1957 Asd.
Apotheker

Afb. 2

CV. de Bruin
Holleweg 89
NL-4623 XB Bergen op Zoom
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Gifbeker voor GuXMxM^m&cle/Saitó-Amour
'Wie zou die plaats (van Zijne Heiligheid) ten koste van zijn hele vermogen
willen kopen en, eenmaal gekocht, met zwaard en vergif willen verdedigen ?
Erasmus Lof der Zotheid. Utrecht:Spectrum, 1969:124-133.

A.M.G. Rutten
Het met vergif uit de weg ruimen van een gehate tegenstander is door
de eeuwen heen een geliefde strijdmethode geweest, die verreweg de
voorkeur genoot boven het gebruik van het zwaard. In de dertiende
eeuw komt het 'stille wapen' zo frekwent in beeld dat men bij ieder
sterfgeval wel twijfelt of er geen gifbeker in spel is: een echte
vergiftigingsepidemie die ook waarneembaar is in begin 17e eeuw. Het
arsenaal aan gifmiddelen was rijk genoeg en met plantaardige
middelen als aconitum-, colchicum-, veratrum-, hyoscyamus-,
mandragora-, helleborus- en conium soorten, die soms opium of
chelidonium kregen bijgemengd om braken en heftige krampen wat te
verdoezelen, kon men goed uit de voeten. Wilde men zich oriënteren
dan waren er o.a. de boeken van Nikander (rond 250 v.C), Wahshiya (9e
e.), Petrus de Abano (13e e.), magister Santés de Ardoynis (15e e.) en de
gifmengers blijken uitstekend op de hoogte te zijn van de toxicologische
eigenschappen.
Onderstaand artikel gaat over het uitschakelen in de 13e eeuw van de
magister van de Parijse universiteit, die door de dominicanen als een
lastpost werd beschouwd.
Proloog
De universiteiten hebben in de 13e eeuw hun definitieve gestalte
gekregen. Die van Parijs kan zeker wel tot voorbeeld strekken. Ze werd
in 1200 opgericht met 'lettres patentes'van koning Filips II Auguste
(1165-1223) en omvatte kunsten, wijsbegeerte en theologie, later
rechtsgeleerdheid en geneeskunde. Sorbonne was de aanduiding van
de faculteit theologie. Rond 1720, verscheen er een grote botanische
tuin langs de Jardin des Plantes van de grote botanist Antoine de
Jussieu. In het onderwijs kende men drie trappen van leerlingen:
baccalaureaten, licentiaten en meester of doctor, wat door paus
Gregorius IX schijnt te zijn ingevoerd Het hoofd was de Capital
Scholarium, later Rector genoemd. Bij het onderwijs aan de universiteit
bezetten de wereldgeestelijken en de bedelmonniken (mendicanten)
ieder een stoel of leerplaats.Twee mendicantenorden, dominicanen en
franciscanen, hadden een college waar niet-ingeschreven studenten
(hospites) lessen konden volgen zonder betaling. Daarmee niet
tevreden stelden dezen als eis een tweede leerstoel theologie.Maar de
universiteit verbood dat twee leerstoelen door kloosterlingen werden
bezet en op deze wijze de wereldlijke geestelijken zouden verdringen.
Een vurig bestrijder van de eisen van de predikheren was de rector van
de universiteit Guillaume de Saint Amour. Hij was geboren c.1202 en
werd rond 1238 in een brief van paus Gregoriis IX aangeduid als
Kerkelijk Magister in de Kunsten. In 1250 krijgt hij de titel van pauselijk
erekapelaan en een leerstoel als Magister Regens in de theologie aan
de Universiteit van Parijs. In datzelfde jaar eist paus Innocentius IV
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meerdere leerstoelen op voor de bedelorden van franciscanen en
dominicanen (mendicanten).

Het conflict 1252-1257
Al spoedig raakt Guillaume verwikkeld in wat genoemd wordt de
mendicantenstrijd , als spreker, schrijver en later als leider van de
tegenstanders van de bedelorden. In zijn werk Liber de periculis
novissimorum temporum (1256) concludeert hij dat de leefwijze der
mendicanten geen bijbelse basis heeft, gevaarlijk is en tot destructie
van de Kerk zal voeren. De dominicanen gaven de strijd niet op en
verzochten paus Innocentius IV 'herstelling van hun rechten'. De
Heilige Vader gaf aan de bisschop van Evreux de volmacht om ieder die
weigerde aan het verlangen van de dominicanen te voldoen in de ban te
doen. In 1256 werd Guillaume zijn magisterambt en titel van pauselijke
kapelaan ontnomen. De universiteit protesteerde en de dominicanen
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Deze gebood het universiteitsbestuur opnieuw de domincanen alle
leerstoelen te geven die ze verlangden. Prompt gingen rector en leden
van de universiteit in staking en deelden mee dat ze, nu ze van de
universiteit waren verdwenen, zich niet meer druk maakten om een
pauselijk bevel. De paus was razend en gaf opdracht aan de
bisschoppen van Orléans en Augerre iedereen die de dominicanen niet
wilde aannemen hun waardigheden en bedieningen af te nemen, maar
de Franse koning belette de uitvoering van het pauselijke bevel. Het
universiteitsbestuur, moe geworden van het geharrewar, besloot toe te
laten dat de dominicanen onder bepaalde voorwaarden
twee
leerstoelen zouden mogen hebben, maar dan gescheiden van de
gemeenschap van leraren en leerlingen. Dat verdrag zou de rust op de
universiteit hebben hersteld ware het niet dat de paus, die zich
geschaad voelde in zijn pauselijke waardigheid, eiste dat alles in oude
toestand werd hersteld en de koning vermaande daartoe zijn hulp te
bieden. Als grootste nagels aan zijn doodskist beschouwde hij de
lastposten in het bestuur van de universiteit.
Het was de paus intussen gelukt twee medestanders van Guillaume,
Magister Odo van Douai en Chrétien de Beauvais, van hem los te
weken en in te palmen.. Het liefste had hij hen van al hun waardigheden
ontheven en het land uitgejaagd. Maar van deze opzet kwam niets
terecht. Guillaume werd door de dominicanen aangeklaagd vanwege
zijn magnum opus, waarover ook de paus zeer gebelgd was. Om de
paus te overtuigen van de waarheid van zijn boek werd in 1254 een reis
gemaakt naar Anagni. Aanvankelijk leek het dat hij de paus kon
overtuigen. Zodra hij echter was vertrokken stuurde die hem een brief
na waarbij hij hem verbood nog in Frankrijk te komen of in het openbaar
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te leren of prediken. De universiteit werd gelast de dominicanen zonder
tegenspraak aan te nemen, een opdracht die geweigerd werd. De paus
gaf de strijd echter niet op en liet weer nieuwe bevelschriften vol zware
straffen en bedreigingen tegen de ongehoorzame leden der universiteit
afkondigen, waardoor uiteindelijk het bestuur ertoe gebracht werd de
bedelmonniken in hun gezelschap op te nemen.
Na de dood van Alexander had de universiteit wat rust In 1262-1265
opent Guillaume echter opnieuw de aanval op de bedelorden met zijn
boek Collectiones catholicae dat bij paus Clemens IV in oktober 1266
veel irritatie opwekt en openbaar werd verbrand. Hij besluit grof
geschut in te zetten en roept de hulp in van Thomas van Aquino,
Bonaventura en Thomas van York, waar Guillaume nauwelijks tegen
opgewassen is. Ook bij de dominicanen bracht de actie van Guillaume
zoveel ontzetting en wraakgevoelens dat men besloot hem voorgoed
het zwijgen op te leggen.
Executie
Op een donderdagmiddag in september 1272 meldde een bij een
naburig klooster ingetreden lekenbroeder (conversi of donatï) zich aan
de poort van het dominicaner klooster, waar hem een onderhoud was
toegestaan. Om zo min mogelijk de aandacht te trekken had de prior
het gesprek niet in het klooster St.-Jacques gepland, maar maakte
gebruik van de gastvrijheid van het zusterklooster in Prouille. De
monnik was klein, zijn te lange soutane wapperde om zijn magere
benen; een sjofel figuur maar waakzaam. Zijn kraalogen zwenkten
onrustig door de kamer zonder de provoost ook maar aan te kijken.
"En hoever bent u gevorderd, broeder Isidorus ?"
"Eerwaarde Vader ik heb alles geregeld zoals u mij hebt opgedragen"
"En waardoor verdwijnt deze ketter ?"
"Weet onze Heilige Vader Clemens IV van het plan ?"
De prior kreeg een hoog rode kleur en ontweek het antwoord
"Gaat u nu maar door met uw uitleg"
"Ik heb hier een pot met miraculeus vergif dat ik kocht bij Marie Delhaille
en zij is uiterst bekwaam in het samenstellen van dodelijke
medicamenten. Het is in een beker wijn nagenoeg niet te proeven. Een
geringe hoeveelheid voert binnen een uur tot de dood....En om zijn
belezenheid te tonen citeert hij Juvenalis: Aconit drinkt men niet uit
aarden kruiden, alleen wie een edelstenen beker naar de mond
brengt... "
De prior gaf geërgerd een teken dat het onderhoud beëindigd was
"Maar Uwe Doorluchtigheid...."
"Had u nog vragen ?"
"Ik zou graag de beloofde 20 dukaten ontvangen als voorschot zoals
mij is toegezegd."
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"U krijgt 15 dukaten"
De broeder vertrok en trof voorbereidingen voor een reis naar het dorp
Saint Amour.
Guillaume was intussen in Rome gevangen gezet. Hij simuleert zich te
onderwerpen aan de pauselijke dwang en gaat na invrijheidstelling nog
korte tijd in Macon prediken. Daarna trekt hij zich terug in zijn
geboorteplaats Saint Amour in het graafschap Bourgondië.
Hij voelt zich eenzaam en ziet ieder bezoek als een welkome
afwisseling. Wanneer op 13 september 1272 de broeder zich aanmeldt
wordt hij dan ook hartelijk ontvangen en op de dis genodigd. Er wordt
gedronken en gelachen, maar de dukaten branden Isidorus in zijn zak.
Zodra hij de kans ziet voltooit hij zijn plan. Spoedig wordt de gastheer
onwel, hij valt en wordt door de broeder op bed geholpen. Daarna
verdwijnt deze schielijk, steelt het paard van Guillaume en vertrekt in
galop. Maar hij zou zijn hand overspelen. Onderweg fantaseert hij over
welke onderscheidingen hij wel van de paus zal ontvangen, welke
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medebroeders en het volk. Vlak bij het dorp Balanod schrikt het paard
door een overstekende slang en werpt de berijder uit het zadel. De
broeder komt zo ongelukkig terecht dat hij zijn nek breekt. De geldbuidel
rolt in de afgrond.
SUMMARY
William of Saint-Amour: Victim of the poison cup
This article deals with a poisoning case in the médiéval conflict between
the mendicants (beggar clergy) and secular clergy at the University of
Paris. The thirteenth century is often associated with a poisoning
epidemie. The number of reported cases of criminal poisoning actually
remained fairly constant throughout the century. Poisoning is the
easiest form of murder to get away with since it could be done in such
secrecy and because its proof relied mainly on circumstantial évidence.
In 1272 the provost of discontented Dominicans conspired in the
mendicants conflict to commit the ultimate crime the assassination of
his opponent, the regent theologian William of Saint-Amour of the Paris
University.
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MEVISCHE ZOKGEN VOÖK HET KAKTUIZEHKLOOSTEK
TE ZELEM 3U VIEST TUSSEN 1748 EN 1754:
APOTUEKEK, VOKTEK, CUIKUKGIJNS,VE'RPLEGEKS
EN PAAKVENMEESTEKS. *
Prof. Dr. Christian De Backer.
* Lezing gehouden tijdens het Congres in Lille op 2 oktober 2004
Over de kartuizerorde in verband met de farmaciegeschiedenis
alleen, kon ik reeds enige bijdragen publiceren en terloops wijzen
op het belang van de rekeningen van de kerkelijke instellingen
als bron voor de geschiedenis van de geneeskundige
wetenschappen1. Enkele jaren terug kon ik samen met de
collegae Lemli en Lievens in interdisciplinair werkverband
onbekende medische recepten uit het Leuvense
kartuizerklooster bestuderen en publiceren die op
laatmiddeleeuwse bronnen terug gaan en in de Koninklijke
Bibliotheek Albert I te Brussel bewaard worden2.
Onlangs verkreeg ik een gedeeltelijke transcriptie van een
rekeningboek van het kartuizerklooster te Zelem bij Diest dat
dateert uit het midden van de 18de eeuw3. Ik kon gebruik maken
van deze tekst, welbepaald van het deel dat betrekking heeft op
de periode die loopt van 1 december 1748 tot januari 1754. Dit
deel vormt de 48 eerste folio's van het rekeningboek. Daaruit
heb ik de medico-farmaceutische gegevens geput die hier nu
zullen volgen.
De kartuizersorde, een der strengste contemplatieve orden,
werd tijdens het Oostenrijks bewind in de Zuidelijke Nederlanden
afgeschaft door de zogenaamde keizer-koster Jozef II, die het
vooral gemunt had op de zogenaamde dode-handsgoederen,
met andere woorden, het steeds groeiende bezit van deze voor
hem sociaal nutteloze contemplatieve kloosters. De stijgende
rijkdom van de kloosters (door schenkingen van onroerend goed
of renten, 'doten', een soort van bruidschat bij de intreden)
onttrokken naar zijn mening aan de maatschappij (de levende
hand) teveel goederen die niet meer in haar sociale en
economische ontwikkeling konden worden gebruikt4. Deze
politiek was niet gericht tegen het geloof op zichzelf, doch wou
hoofdzakelijk de lekenoverheid een overwicht bezorgen op de
privilegies en de immuniteiten van de clerus die uit de
middeleeuwen stamden. Thans bezit de kartuizerorde nog alleen
enkele kloosters in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Engeland,
Slovenië en de Verenigde Staten van Amerika5.
Voor wat betreft de muntwaarden die in de rekeningen
voorkomen, hebben we te maken met Brabantse gulden,
onderverdeeld in stuivers en penningen of deniers (zie Bijlage).
Ter oriëntatie, voor wat de waarde van deze bedragen betreft,
kunnen we alleen maar prijzen opgeven van allerlei
verbruiksgoederen die we met de huidige kunnen vergelijken.

C. De Backer, "De apotekers van de
kartuize St.-Maartens-Bosch bij
Geraardsbergen", in: Farmaceutisch
Tijdschrift voor België 54 ( 1977) pp. 181 184. Eveneens in: Bulletin van de Kring
voor Geschiedenis van de Pharmacie in
Benelux (1978) 56, pp. 31-34. ID., "Les
apothicaires de la chartreuse flamande du
Bois-Saint-Martin", in: Cistercienser
Chronik 87 (1980) pp. 28-31. C. De
Backer & V. Klee, "Le vinum medicatum
(1702) du chartreux Antoine Basel. Sa
formule conservée dans les annales de la
chartreuse alsacienne de Molsheim
récemment retrouvées à la chartreuse de
Pleterje (Yougoslavie), in: Collectanea
Cartusiensia 2. Analecta Cartusiana 82:2
(Salzburg, 1980)pp. 45-58. ID., "Gérard
d'Attenhoven, apothicaire liégeois de la
fin du XlVe siècle", in: Revue d'Histoire
de la Pharmacie 70 (1982) pp. 107-108.
ID., Het receptenboek van de Keulse
kartuizer Joannes Trevirensis (eind 16de
eeuw).
Scripta. Mediaeval and
Renaissance Texts and Studies 9
(Brussel, Emirel, 1983) 106 pp. ID.,
"Een receptverzameling van de Keulse
Kartuizerprior Joannes Trevirensis uit
het eind van de 16de eeuw", in: W.
Schâfke (Hrsg.,), Die Kölner Kartause urn
15 00: e in e Re is e in uns ere
Vergangenheit. Aufsatzband
(Köln,
Kölnisches Stadtmuseum, 1991) pp. 196198. ID., "Henric Brant, apotecaris te
Arnhem (1355 tot circa 1422) in:
Pharmaceutisch
Weekblad
voor
Nederland 131 (1996) pp. 412-413,
alsook in: Arnhem de Genoegelijkste 171 (1997) pp. 37-40.
ID., "Een
Middelnederlands allegorisch recept uit
het Kartuizerklooster te Leuven" in:
Farmaleuven-info 21-1(1998) pp. 25-27,
eveneens in: Oost-Brabant XXXV- 3
(1998) pp. 94-98
2

C. De Backer, J. Lemli & R. Lievens
"Middelnederlandse medische recepten
uit een handschrift van de kartuize te
Leuven gekopieerd in het begin van de
16de eeuw" in: Bulletin van de Kring van
de Geschiedenis van de Pharmacie in
Benelux nr. 94 (1998), pp. 3-13 (met
opmerkingen in de twee volgende
nummers van het Bulletin).
Rijksarchief Hasselt,
Kartuizers
Zelem, Grooten rekeninghboeck van het
clooster der heeren carthuijsers in
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Zeelhem begoust in het jaer [...]
1747[...]. Met dank aan archeoloog
Francis Timmermans. Voor literatuur
over dit klooster verwijs ik naar Fr.
Hendrickx, éd., De kartuizers en hun
klooster te Zelem. Tentoonstelling ter
gelegenheid van het negende eeuwfeest
van de Orde 1084-1984. Diest Stedelijk
Museum 30 juni-30 september 1984
(Diest, 1984).
4

G De Schepper, La réorganisation des
paroisses et la suppression des couvents
dans les Pays-Bas autrichiens sous le
règne de Joseph II (Louvain, 1942) p.
101.
Een belangrijke bron voor de
geschiedenis van de kartuizerorde zijn de
meer dan tweehonderd boekdelen
verschenen in de reeks Analecta
Cartusiana uitgegeven door prof. dr.
James Hogg, Katholieke Universiteit
Salzburg.

We noteerden o.a. de namen Van
Pruijssen, Celliers, Joannes Cox,
Thenaerts.

54 I

Maar laten we het adagium omnis comparatio claudicat niet
vergeten! Peper is thans niet meer peperduur en de prijs van het
toen ambachtelijk turf steken zal wel niet meer te vergelijken zijn
met die van nu.
De Apotheker.
De kartuizersorde van Zelem moest voor zijn zieke paters en
broeders bij een apotheker terecht die de recepten uitvoerde
dewelke de geneesheer van de kartuizer had voorgeschreven. In
tegenstelling met de dokter die met de kartuizersorde contractueel
was verbonden was dit niet het geval met de apotheker. Voortgezet
onderzoek moet uitwijzen wie in de loop der jaren de andere
apothekers waren die aan de kartuizers van Zelem medicamenten
leverden. Voor de korte periode die wij hier behandelen was dat
apotheker Franciscus Libens uit Diest. In de rekeningen zien we
achtereenvolgende posten verschijnen: in november 1748 wordt
betaald aen de apoteker Liebens tot Diest sijn specificatie van
medicamenten 't sedert lesten octobre 1745 tot en met 22
november 1748 85-0-0 [85 pond, nul stuivers, nul deniers]. Op 15
augustus 1749: betaelt aen mon[sieu]r Libens appotheker voor
medecijnen 14-14-0. Op 29 september 1749: betaelt voor
medecijnen voor p[ater] prior en p[ater] procurator 2-10-3. Op 2
januari 1751 betaelt aen mon[sieu]r Libens voor geleverde
medecijnen 34-5-0. Op 31 october 1752 betaelt aen Francis
Libens voor geleverde medicijnen 18-2-0. Voor de volgende post
wordt de leverancier niet met name genoemd; wij gaan er echter
van uit dat deze ook de apotheker Libens is: 22 october 1752
betaelt vooreen flesken medecijnen voorp[ater]prior 1-0-0. Op 8
januari 1753 betaelt aen Francis Libens voor geleverde
medecijnen 54-17-2. Hierna meteen gevolgd door: 11 januari
[1753] betaelt voor twee fleskens melis. Het is de enige post in de
rekeningen waarin een geneesmiddel wordt gespecificeerd Met
melis is mélisse, citroenkruid (Melissa officinalis L.) bedoeld.
Bekend is het Eau de mélisse van de Karmelieten-Discalsen uit
Parijs. F.L.M. Dorvault zegt in zijn welbekend werk L'officine ou
répertoire général de Pharmacie pratique dat citroenkruid als
infuus gebruikt, zenuwsterkend, wondenhelend en krampstillend
is. Voor de rest komen in de rekeningen nog twee met name
genoemde specerijen of kruiden voor: anijs en amandelen, en dit
waarschijnlijk eerder als culinaire ingrediënten dan als
geneesmiddel gebruikt. Wie dit voor deze posten precies leverde
weten we niet, hoogst waarschijnlijk de verschillende wel met
name bekende kruideniers-leveranciers van de kartuize6. Libens
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komt buiten zijn functie als apotheker nog eens in de rekeningen
voor in de juridische functie van sterfman7.
Over de persoon van apotheker Franciscus Libens die ik in de
Diestse archieven als werkzaam tussen 1707 en 1747 kon
ontdekken, is nog het volgende mee te delen: Libens duikt voor
het eerst in de rekeningen van de stedelijke armentafel of
Heilige-Geesttafel op in 1707 voor geleverde medecijnen bij
ordonnantie8. Deze instelling, die noch in Duitsland of in Frankrijk
bestond, was in feite de voorloper van ons huidige OCMW of
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. In 1710-1711
komt Libens daar een tweede keer voor9. In de jaren 1713-1714,
1715-1717 en 1717-1719 zet hij zijn leveringen voort10. In de
rekening van 1719-1721 wordt hij voor de eerste keer ook
schepen Libens genoemd en levert medecijnen voor het vrij
groot bedrag van 234 gulden11. Hieruit blijkt dat hij naast zijn
beroep en apotheker van de H. Geest (ook armenapotheker
genoemd) nog een functie uitoefende in het stadsbestuur, een
politieke cumul die wij bij apothekers in de loop van de
geschiedenis overal relatief veel zullen aantreffen. In de daarop
volgende boekjaren 1721-1723 en 1725-1729 zien we zijn
leveringen doorgaan en wordt hij telkens schepen Libens
genoemd12. In de volgende armendisrekening die op de jaren
1731 tot 1736 betrekking heeft, vinden we Libens onder de
benoeming van zijn nieuwe functie als burgemeester van Diest
en als leverancier van medecijnen terug. Waarschijnlijk is hij kort
na 1733 burgemeester geworden13. In juni 1739 oefende hij de
functie van burgemeester nogmaals uit daar hij alzo in de
rekeningen van 1736-1739 wordt vermeld bij een post voor
geleverde medicamenten14. In de haardtelling van 1747 schijnt
Libens' glorietijd voorbij en wordt hij eigenaardig genoeg vrij laag
geschat voor 15 gulden en 20 stuivers en daarbij nog bestempeld
als een tweederangsapoteker, een gerengen apoteker van clijne
neringe (een geringe apotheker van kleine nering)! Hij was
getrouwd maar had geen kinderen. In zijn huis aan de
Beverstraat had hij drie haardsteden. Dit waren open haarden of
stoven die voor verwarming en de keuken werden gebruikt. Hun
aantal in een huis werd in de volkstelling, eigenlijk dus letterlijk de
haardtelling, als een symbool en meter van welzijn gezien.
Apotheker Libens' buren waren een slechten vischwijcker en een
bakker backende voor loon (een derderangs visverkoper en een
niet onafhankelijke bakker die voor loon werkte)15.
Medicamenten werden aan de kartuizers niet alleen door de
apotheker geleverd. We zullen hieronder zien dat de geneesheer

Betaelt voor het relief, gedaan in den
souverijnen Leenhof tot Brussel over een
half bunder
landt
tot
Zelck
voortkomenden van wijlen Lowies
Jacobs, is voor sterfman
gestelt
Franciscus Libens 41-12-0. Een sterfman
is een aangewezen leenman, bij wiens
dood 'sterfkoop' (=overgangsrecht bij
overlijden) zal moeten betaald worden
aan de leenheer door de geestelijke
instellingen aan dewelke lenen waren
gegeven.
Stadsarchief Diest (=SAD) 1600
rekening H. Geesttafel), f.46v.
9

SAD 1604, f. 61r : Aen Francis Libens
voor geleverde
medecijnen
bij
specificatie.
'° SAD 1608, f. lOlv ; SAD 1610, f. 95v ;
SAD 1612, f. 102v.
" SAD 1614, f. 91 v.
12

SAD 1616, f. 102v ; SAD 1620, f. 178r
; SAD 1622, f. 185r.

SAD 1626, p. 186.

SAD 1628, p. 225.

SAD31B,p.81.
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SAD, Dossier Sint-Annendaal, Hs met
als titel Geschiedenis van het klooster
van Sint Annendael binnen Diest, p. 75.
Het manuscript is afkomstig van het
Dominicanenklooster te Tienen
(aanwinst 1958).

In SAD, Ilde afdeling nr. 6.

van de kartuizersorde bij gelegenheid ook medicamenten leverde
en zo eigenlijk in de ogen van de toenmalige Diestse apothekers
cumulerend was. Maar deze concurrentie gold ook nog voor
anderen.
De kartuizers lieten zich ook medicamenten bezorgen door de
grauwzusters van Diest. In de rekeningen komt op 26 april 1752
voor: betaelt aen de grouwzusters van Diest voor medecijnen 13
gulden en 1 stuiver en dit voor de periode van 2 april 1749 tot 18
februari 1750. Deze zusters waren de zogenaamde celzusters te
Diest, ook grauwzusters van Sint-Annendaal genoemd. Van hun
apotheek wordt in een recent handschrift (echter zonder
bronvermelding) reeds melding gemaakt in 1592 en betekende
een goede bron van inkomsten voor het klooster16.
Een notariële akte d.d. 4.4.1687 bewaard in verband met de
"Franse contributie" uit 1684, een belasting door de Fransen
opgelegd aan het begijnhof en de celzusters van Sint-Annendaal
die zich hieraan wouden onttrekken, illustreert de concurentie met
de apothekers. Hierin staat o.a.: Daerenboven dese supplianten
sijn voorsten in hun clooster van een seer goede apoteckerije
gereputeert wordende voor de beste vande stadt ende de welcke
nyet alleenlijck en dient voor d'ondersaeten vant' zelve clooster
maar oock soo vertieren ende debiteren sijn hun droegen ende
apoteckerijen op het begijnhoff, ende door de geheele stadt aen
een yder die sijn geldt daer gelieft te besteden. Dese apoteque
streckt tot groote prejudicie vande lastdraegende apoteckers
deser stadt. In 1687 was men er zich in Diest toch bewust van dat
de celzusters zich door vrije verkoop van geneesmiddelen
verrijkten ten nadele van de stedelijke lekenapothekers17. In Diest
had men overigens ook nog de apotheek van het Groot Gasthuis
der zusters Augustinessen van het Sint-Elisabethgasthuis.
De dokter.
Onder de naam doctor (of docteur) die overal in de 18de eeuwse
rekeningen voorkomt zijn meestal L.M.'s of licentiaten in de
medicijnen bedoeld. Minder voorkomend zijn ze M.D.'s of doctores
in de medicijnen, deze letters zijnde afkortingen van academische
titels die zij meestal achter hun naam schreven.
De kartuize van Zelem had een geneesheer in dienst genomen die
met hen door een jaarlijks contract verbonden was. Hij verkreeg
daarvoor jaarlijks 12 gulden. Dit was tijdens het Oud Regime een
normaal voorkomende gewoonte. Laten we ook het algemene
voorbeeld van de stadsdokters niet vergeten die door het
stadsbestuur voor een bepaalde termijn, meestal voor één jaar en
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voor een vast bedrag in dienst werden genomen.
Dokter Lousberghen komt in de rekeningen voor onder de
rubriek "voor de knechten en de pensioenen". Met de AncienRégime-term pesioenen werden de honoraria bedoeld van
personen die in contractueel dienstverband stonden bij een
instelling (meestal de stad). Op 14 november 1748 staat: Doctor
Lousberghen twee jaeren gagie verv[alt] 6 octobre 1747 et 1748
24-0-0; In de rekening van het boekjaar 1750-1751: betaeltaen
mijn heer Lousberghen doctoor sijn jaerlijcksche gasie oock
eenigh geleverde medicijnen pro october 1749 16-16-0. Einde
october 1750: mijn heer Lousberghen doctoor annue 12
gul[den]sgagie debet 6october 1750. Op 30 juli 1751 betaeltaen
den selven sijn gagie pro 6 october 1750 12-0-0, alsook: betaelt
aen den selven voor geleverde medecijnen 1-0-0. In de rekening
van 2 december 1751 tot 9 december 1752: mijn heer
Lousberghen den doctoor annue 12 g[ulden]s restfat] 6 october
1751. Betaelt aen den selven voor sijn jaerlijcksche pro 6 october
12-0-0.
Meester Paulus Lousbergh (ook Loesbergh, Loosberge etc),
M.L. komen wij van 1726 tot 1747 ononderbroken tegen in de
Diestse stadsrekeningen als stadsdokter. Zijn naam wordt er
door de ambtenaren in verschillende grafieën geschreven18. De
eerste vermelding is weer te vinden in het stedelijk resolutieboek
waar hij op 15 october 1726 een rekwest indiende met de
bedoeling een der drie stadsdokters te worden. Hij verklaart
hierbij ook te zullen bewijzen dat hij zijn vast verblijf heeft in de
stad (bereikbaarheid ten allen tijde was vereist!). Het
stadsbestuur accepteert het rekwest en beslist dat hij na verloop
van een half jaar dienst zal worden betaald. De normale
uitbetalingen gebeurden normaal pas na één jaar dienst. Op 2
juni 1730 vinden we nog een verwijzing: hij zal hij de knecht uit de
herberg De Pellicaen, Anthoon van Beets, geboortig van
Loxberghen onder Haelen, in de gevangenis van de Beverpoort
visiteren en hem de nodige medicijnen geven19. In 1741 diende hij
samen met zijn collegae meester Jacobus Loyens M.L. en
meester Paulus Tielens L.M., eveneens stadsdokters, een
rekwest in om vrijdom te verkrijgen inzake stadsaccijnsen
(stedelijke belastingen op het verbruik van bepaalde
consumptiegoederen zoals wijn en bier)20.

In SAD 412 (stadsrekeningen 17261727) p. 235, wordt hij opgegeven als
stadsdokter onder de naam Nfomen]
Loesberg. Opp. 236 : N. Loesbergh M.L.
Zijn jaarlijks salaris bedraagt 50 gulden.
In SAD 414 (1727-1728) p. 235: P
Lousbergh M.L. In SAD 416 (17281729) p. 237: P. Lousbergen M.L. 75
gulden. In SAD 418 (1729-1730) 237: P
Loesberghen M.L.; SAD 420 (17301731) p. 239: P. Lousberghe M.L. SAD
422 (1731-1732) p. 239: P. Lousberghen.
SAD 438 (1739-1740) p. 177: P.L.
Loosbergen M.L. SAD 441 (1740-1741)
p. 168: PL. Lousberghen ML. SAD 451
(1745-1746) p. 167: P.L. Loosberghe.
SAD 465 (1752-1753) p. 178: Paulus
Leon. Lousbergen. SAD 469 (17541755) p. 201: Paulus
Leonfarjd
Lousbergh. In SAD 484 (1762-1763) p.
224 komt de laatste vermelding voor als
(tweede) stadsdokter.
SAD 9, Resolutieboeck 1712-1749, p.
64 en 121.
20,

De chirurgijns.
De rol der chirurgijns laat zich in een volkse terminologie

Zie de verwijzing naar zijn aanvraag bij
J. Verbeemen, Inventaris van het archief
van de Heren en van het stadsarchief van

uitdrukken als het lijmen van gebroken benen en armen, r van

oiest(Brussel, 1962)nr.2807.
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In Frankrijk werd de eerste groep
chirurgiens de courte robe genoemd, de
tweede groep chirurgiens de longue robe.
Cfr. M. Bariéty et Ch. Coury, Histoire de
la médecine (Paris, 1963) p. 392 en C.
d'Allaines, Histoire de la chirurgie
(Paris, 1967) p. 35ss. Zie verder nog: R.
van Hee (red.) Heelkunde in Vlaanderen
door de eeuwen heen. In de voetsporen
van Yperman (Brussel, 1990).
22

Over de taken van de chirurgijns zie C.
De Backer, "Een verklaring van
geneesheer Joannes Minten uit Diest
voor chirurgijn Jacobus Clercx uit
Lummen in 1665" in: Oost-Brabant
XXXIX-1 (2002) pp. 20-31, alsook ld.,
"Het dodelijk ongeval van Aron
Wijchmans, een arbitrage te Diest uit
1661" in: Oost-Brabant, XXXIX-2
(2002) pp. 71-78.
23

P[etrus ?] Vaes is mogelijk een verwant
(zoon) van de voorgaande.

SAD, Fonds Kerken, kloosters en
kapellen. Cellebroeders nr. 17,16.8.1746
en 31.7.1750.
25

J. Verbeemen, Inventaris...o.c,
2575.

nr.

26

SAD, 10 Resolutieboeck 1749-1784, p.
78.
27

C. De Backer, "Dokters, apothekers en
c h i r u r g i j n s - b a r b i e r s van h e t
Elzenklooster Zichem (1694-1794)" in:
Oost-Brabant XXXV- 3 (1998) pp. 8193.
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Inderdaad beperkte de chirurgijn zich tot het behandelen van de
uitwendige kwalen en in de uitoefening van zijn beroep
onderscheidde de chirurgijn zich door zijn persoonlijke
bekwaamheid en scholing. Deze bekwaamheid ging van het
scheren en aderlaten tot het opereren. Hij trad op in een gradatie
die liep van de barbier-chirurgijn en de meer competent
geschoolde chirurgijn tot de geavanceerde geleerde chirurgijn, die
soms ook auteur van vakboeken was21. In de steden zijn de
vertegenwoordigers van de drie graden weer te vinden. Vele
chirurgijns waren ook in die tijd rondreizende lieden die hun
diensten aanboden. Naast hen bestonden er ook chirurgijnspestmeesters, stadschirurgijns en legerchirurgijns. Ook
bestonden er vrouwelijke chirurgijns zoals wij die te Diest konden
aantreffen in de 16de eeuw22.
In de rekeningen der kartuizers van Zelem worden er 3 chirurgijns
genoemd. Het zijn: Adriaen Vaes uit Lummen; R Vaes23, wellicht
ook uit Lummen en een zekere De Wilde.
De citaten luiden: Aen Adriaen Vaes chirurgijn tot Limmen
[Lummen] sijn specificatie voor cureren, lattingen [=aderlatingen]
etc. Voldaen 27 novembre 1748 80 gulden. Op 22 october 1749
betaelt aen P. Vaes cerusijn voor sijn medecijnen 10-10-0. Op 4
maart 1752 betaelt aen De Wilde voorlaeten ende cureren.
Typisch voor het beroep van de chirurgijn is steeds de
voorkomende term cureren in tegenstelling met de geneesheer
die altijd visiteert. Wanneer er in de bronnen geen
beroepsvermelding voorkomt, maar wel één van die termen, is
vergissing bij de identificatie van hun beroep uitgesloten.
De laatst genoemde chirurgijn De Wilde is te identificeren als
meester Ignatius de Wilde, chirurgijn gevestigd te Diest en er
werkzaam tussen 1744 en 1787. Hij was tussen 1746 en 1750
chirurgijn van de Diestse cellebroeders waar hij tenminste
gedurende één jaar een contract had om hen te scheren24. In 1756
hield hij samen met de geneesheer Jacobus Loyens, licentiaat in
de medicijnen en stadsdokter, een lijkschouwing25. In 1766 kreeg
hij van de stad vrijdom van stadsaccijnsen op wijn en bier wegens
bijzondere verdiensten betoond aan vrouwen in barensnood26. Hij
was dus ook een verdienstelijk chirurgijn-accoucheur of
vroedmeester. In het Elzenklooster te Zichem, een slotklooster
van reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus, was hij ook
werkzaam. Hij wordt er vermeld om zijn aderlaten en zijn
devorerf.
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De Verplegers.
De kartuizerpaters die ernstig en langere tijd ziek waren, en
normaal op de zorgen van de pater infirmarius waren
aangewezen, kregen verzorging van een professionele
verpleger of ziekenbroeder. In het Ancien Régime was dat in
onze streken meestal een cellebroeder, ook een religieus. Deze
broeders die in gemeenschap in een klooster woonden staan
ook bekend onder de naam Alexianen28. Als vrouwelijke
tegenpool hadden zij de zwartzusters die dan zowel mannen als
vrouwen verzorgden. De cellebroeders hielden zich ook bezig
met het verzorgen en het begraven van pestlijders, zelfs met het
verzorgen van krankzinnigen of het colloqueren van
onhandelbaren29.
Te citeren is in de rekeningen op 28 mei 1749: betaeltaen eenen
cellebroeder, p[ater]. procurator sieck sijnde, gedient te hebben.
Deze procurator is te identificeren met pater Dominicus Eraerts
(Everaerts), geboren te Sint-Amands, profes van de kartuizers
van Gent, die procurator was in Zelem ca. 1748-ca. 1749. Hij
overleed te Gent in 1772. Hij werd in zijn officie van econoom
opgevolgd door P. Josephus Blockmans, geprofest in de kartuize
van Brussel en hospes (gast) te Zelem in 1748. Hij was
procurator tot in 175330.
Of de verzorgende cellebroeder uit het klooster te Diest kwam
weten we niet. In elk geval is een eerste vermelding daaromtrent
wel duidelijk: na 27 december 1748 heeft eenen cellebroeder van
Asselt[= Hasselt] alhier siecken gedient waarvoor deze als loon
18-4-0 verkreeg.
We zien ook dat een zekere Peeter Louis siecken gedient heeft
tussen advent 1747 en einde juli 1748 en daarvoor 16-12-2
verkreeg. Pater Van den Goor sieck sijnde werd gedientdoor een
cellebroeder van 18 juli tot 19 november 1752. Op 18 december
1752 werd zijn snuif (pepermuntsnuif ?) ten bedrage van 10
gulden 10 stuivers nog betaald tot op deze datum. Deze monnik
is te identificeren als Augustinus van de Goor geprofest te Zelem
rond 1734. Hij moet overleden zijn rond 18 december 1752 wat
dus ook uit de rekeningen blijkt31.

Ik verwijs hier speciaal naar het recente
werk van P.-J. Niebes, Les Frères cellites
ou alexiens en Belgique. Monasticon
(Bruxelles, Archives générales du
Royaume, 2002) met een historisch
overzicht over de orde en alle
literatuurverwijzingen, o.a. naar het
Diestse Cellebroedersklooster.
29

C. De Backer & I. Verstraeten, "Een
apothekersrekening van Bruggeling Jan
Audeians, gecolloqueerd bij de
Alexianen te Gent ( 1 7 1 2 ) " in:
Oostvlaamse Zanten 72-3 (1997) pp.
142-149 en eveneens in: Bulletin van de
Kring voor Geschiedenis van de
Pharmacie in Benelux nr. 96 (1999) pp.
11-15.

J. De Grauwe, Prosopographia
Cartusiana Belgica (1314-1796). Series
Bio-Bibliographica 1 Analecta
Cartusiana 28. (Gent / Salzburg, 1976)
pp. 94 en 244.
J. De Grauwe & F.
Timmermans,
Prosopographia
Cartusiana Belgica Renovata (13141796). Analecta Cartusiana 154. Eds. J.
Hogg, A. Girard, D. Le Blévec (Salzburg,
1999)I,pp.346,354en415.

J. De Grauwe, Prosopographia...o.c,
p. 65 J. De Grauwe & F. Timmermans,
Prosopographia...o.c, I,p. 344.

De paardenmeeesters.
Ook zieke dieren in dienst van de kartuizers moesten bij
gelegenheid geholpen worden. Uit de context der posten blijkt al
meteen dat het hier om smeden gaat die tevens de kennis
bezaten om aan paarden degelijke geneeskundige zorgen te
verstrekken. Wij mogen zeker niet veronderstellen dat deze hier
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Wij noteerden de namen van Jan N.,
Adriaen N., Philippus Oleviers, Bruno
Jacobs en Jan Huijbrechts die elkaar als
paardenknechten opvolgden en slechts
een bepaalde tijd in de kartuize
verbleven.

Uit de rekeningen blijkt niet dat hij een
paardenmeester of smid was.

60
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optredende lieden sukkels waren in hun vak, maar eerder
aannemen dat zij naast een goede dosis gezond verstand, veel
ervaring bezaten, echte vakmensen waren en mogelijks zelfs ook
over enkele vakboeken beschikten.
De kartuizers bezaten onder hun paarden een zogenaamd
reispeert. Dit paard werd o.a. door de prior en de procurator,
gebruikt om zich naar zakelijke afspraken te begeven. De paarden
van de kartuizers werden verzorgd door een peerdenknechf2. Bij
ziekte kregen de paarden geneeskundige zorgen van o.a.
Amoldus van Schaffen, een peerdemeester of peerdesmet, maar
eigenlijk hoefsmid; verder de niet bij name genoemde
paardenmeesters uit Scherpenheuvel en Halen die eveneens
peerdesmitoi hoefsmitweróen genoemd, doordat zij eveneens en
in eerste instantie de hoeven met hoefijzers besloegen. De eerste
vermelding in de rekening van 1748-1749 luidt: betaelt aen den
hoefsmit Amoldus van Schaffen [...] tot 2 juli 1748. Item sijn gagie
van peerden beslaegen tot lesten décembre 1748. In dezelfde
periode wordt hij vermeld als Van Schaffen onsen hoefsmit. De
eerste drie vermeldingen voor het cureren van het reispeert
(zonder opgave van de persoon die deze zorgen dispenseerde)
dateren uit het boekjaar 1750-1751 en werden respectievelijk
betaald met 2-1-2, 2-12-2 en 2-2-0 Brabantse gulden, stuivers en
deniers. Aansluitend op de laatste post werd er 1 gulden 11
stuivers betaald voor het cureren van het veulen en het reispeert.
Op 6 januari 1750 werden aan Merten van Schaffen éénmalig 43
gulden 14 stuivers betaald voor het naeghelen en beslaeghen der
peerden. De beide Van Schaffens treden naast elkaar op, maar
Merten zelf cureert de paarden niet. Tussen 18 februari 1750 en 4
december 1751 werden de kosten genoteerd van het beslagen
van een paard en ook van een aderlating van hetzelfde dier: het
selfste bloedt te laeten 0-17-2. Op 4 februari 1751 wordt Amoldus
van Schaffen betaald voor het beslagen van de paarden, voor de
levering van nagels en enige reparatiewerken voor 14-17-0. Op 23
september 1751 betaalden de kartuizers aan Peeter Jacobs 5
gulden 10 stuivers voor het doen snijden van ons veulen en oock
voor eenigh ghelevert stroye33. Dezelfde Arnold van Schaffen,
peerdesmet, wordt op 14 mei 1751 betaald voor eenighe
geleverde naeghelen ende eyserwerck ook voor het beslaegen
van twee peerden. Op 22 december 1752 lezen we: betaelt aen de
peerdemeester van Scherpenheuvel voor het cureren van ons
jonck peert en op 26 december 1752: betaelt aen de
peerdemeester tot Haelen voor ons peert te cureren 1-15-0. Met
name genoemde medicamentatie voor de paarden alsook de
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andere dieren van de kartuizers komt in de door ons bestudeerde
rekeningen niet voor34. We weten alleen dat er in 1747-1748 met
name telkens 2 potten traerf5 om hetpeerts getuygh te smeiren
werden aangekocht voor 1 -16-036.
Bijlage I. Enkele prijzen van verbruiksgoederen en diensten ter
vergelijking.
Belangstellenden vragen ons steeds wat de prijzen die in onze bijdragen
worden gegeven, eigenlijk waard zijn op de dag van heden. Een manier om dit
te achterhalen is prijsvergelijking. Vandaar de prijslijst in deze bijlage
gebaseerd op onze hier gebruikte bron. N.B. de waarden verschilden in het
Ancien Régime van plaats tot plaats. We nemen hier de Brabantse plaatselijke
maten en gewichten. Bij sommige goederen geven we meer dan één prijs. 1
pot = 2 pinten = ruim 1 1/3 liter; 1 halster = ongeveer 30 tot 35 liter; 1 pond =
ongeveer 465 gr; 1 el = 0,70 meter; 1 Brabantse gulden = 20 stuivers; 1 stuiver
= 12 deniers (= penningen).
1 zilver zakhorloge 52 gulden Brabants
1 zakhorloge 52 gulden 4 stuivers 0 deniers
2 koperen kandelaars 3-10-0
1 paar lederen laarzen 7-7-0; 9-16-0
12 el wit lijnwaad 8-8-0
1 broek 4-4-0
1 paar kousen 2-16-0; 2-5-2; 1-15-0
10 neusdoeken 9-0-3
60 potten kappers 6-0-0
27 potten kappers 2-14-0
1 pot anijs 0-14-0
3 pond amandelen 1-10-0
6 witte broden 0-6-0
4 pond boter 1-8-0
4 citroenen 2-2-0
1 tonnetje zeep 7-14-0
2 tonnetjes zeep 16-2-0
2 pond Spaanse zeep 0-16-0
3 pond Spaanse zeep 1 -7-0
1 vette koe 31-17-0

1 mager koe 22-8-0; 21 -00; 23-16-0; 18-18-0
1 magere os 34-0-0; 33-12-0
1 rijpaard 51-8-0
1 vet kalf 6-15-0
6 halsters turf 12-6-0
10 halsters turf 17-10-0; 18-4-1 ; 21 -10-0; 25-0-0
5 pond kandijsuiker 2-12-2
1 pond thee 3-10-0
1
/z pond thee 1-13-1
42 pond peperkoek 4-10-0
1 pot Franse brandewijn 0-7-0; 1-11-0
1 pot brandewijn 0-16-0; 0-19-2; 0-11 ; 0-14-0
1 pint brandewijn 0-3-2; 0-3-2
3 pinten brandewijn 1 -2-0
1 ton goed bier 5-12-0
1 ton dubbelbier 7-0-0
1 graafschop voor de hovenier 1-18-0
100 pond nagels 12-0-0
Het vegen van 3 schouwen 0-15-0,0-19-0.

Dit is wel het geval in de rekeningen
van de abdij Terhagen cfr. C. De Backer,
"Geneeskundige zorgen en voeding voor
de cisterciënzerinnenabdij Terhagen in
Axelambacht (Zeeuws-Vlaanderen)
tussen 1499 en 1509" in: Bulletin van de
Kring voor de Geschiedenis van de
Pharmacie in Benelux nr. 100 (2001) pp.
26-44.
35

Voor traen geeft Kilianus in zijn
woordenboek de twee betekenissen op
van walvistraan en brandolie. In dit
laatste geval kan dit alleen maar smout
(roet) of lijnzaadolie zijn. Vermoedlijk
werd deze traan (dus mogelijk levertraan
van walvissen afkomstig) geleverd door
Michael Janssens (zonder opgave van
beroep en woonplaats) die in 1748 voor
brandewijn en 3 pinten traen 5-5-0
gulden aanrekende. Y. Vanhyfte,
'"Boulevard Roger' een brok Oostendse
familiegeschiedenis uit de 'Belle
Epoque" in: Ostendiana V (1986), p 61
heeft het de over apotheker Limbor,
gevestigd aan de Place Léopold, en over
levertraan die wel eens door een
ijslandvaarder doorverkocht werd aan de
apotheker. Uit kabeljauw werd de lever
uitgenomen en op het vissersschip reeds
gekookt. Nadat deze koud was geworden,
werd deze geperst door een stuk textiel en
leverde levertraan op.
De zadelmaker en de gareelmaker van
de kartuizers in 1748-1749 was een
zekere Franciscus van Arenborgh.

Samenvating. Deze bijdrage documenteert de medische zorgen die aan de
paters en broeders van het kartuizerklooster te Zelem bij Diest rond het
midden van de 18de eeuw werden gegeven. De kartuizersorde maakte
contractueel gebruik van zowel een apotheker en geneesheer uit de stad
Diest, chirurgijns uit Lummen en Diest. Voor het verplegen van de zieke oude
monniken werden voornamelijk Cellebroeders (Alexianen) uit Hasselt
aangetrokken en beroep gedaan op eigen personeel. Voor de reis- en
werkpaarden (beslaan, cureren, aderlaten en 'snijden') stonden
paardenmeesters en hoefsmeden uit Scherpenheuvel en Halen ter
beschikking.
Résumé. Cet article documente les soins médicaux dont profitèrent les
moines et frères chartreux de la chartreuse de Zelem lez Diest vers 1750. Les
chartreux s'étaient liés contractuellement avec un apothicaire et un médecin
de la ville de Diest toute proche. Les conventuels âgés et malades étaient
soignés par des religieux Cellites (Alexiens) et du personnel propre à la
chartreuse. Les chirurgiens habitaient Lummen et Diest. Des maréchauxferrants et à la fois vétérinaires, originaires de Mont-Aigu (Scherpenheuvel) et
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de Halen, s'occupaient des chevaux de trait et de voyage.
Summary. The charterhouse of Zelem (Diest, Brabant) employed about 1750 a
pharmacist and a physiscian from the nearby city of Diest. The surgeons came
from Lummen and Diest. Alexian (Cellite) brothers from Hasselt took care of the
ill and old monks. Veterinary surgeons and/or blacksmiths from Montaigu and
Halen cured the horses.

Prof. Dr. Christian De Backer,
Geschiedenis van de Farmacie en van het Geneesmiddel,
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, K.U.Leuven.
Privé: Speureweg 21 9830 St.-Martens-Latem.
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Heksen, heiligen en hallucinogenen
Medische toverkunsten
A.M.G. Rutten
De "groene deliria", de plantaardige stoffen die door hun werking op
het brein hallucinatie oproepen, zijn al eeuwenlang bekend. De bijbel
noemt aluinvruchten of dudaim, de zeloten werden door Claudius
bestreden vanwege het gebruik van hallucinogène paddestoelen en
het West Romeinse Rijk laat een funeste consumptie van
zinsbegoochelende middelen zien.
Tijdens de cultuurhistorische strijd tussen heidendom en ascetisch
christendom in de Middeleeuwen heeft het gebruik van
bedwelmende en hallucinogène middelen in religie en volksgeloof,
in rituelen en magie, zodanige vormen aangenomen dat het leidde
tot een ingrijpen van zowel wereldlijke als geestelijke machthebbers.
Heksen, heiligen, begijnen en benandanti maakten soms een
dankbaar gebruik van medische toverkunsten bij hun streven naar
extase, visioenen en erotische orgieën. Het waren middelen, door de
medische wetenschap aangedragen, die nu niet als medicijn maar
als genotmiddel gingen dienen.
In dit boek wordt beschreven waar het drugsgebruik uiteindelijk tot
leidde, hoe de een verbrand werd, de ander heilig verklaard en hoe
psychoactieve kruiden een rol gingen spelen in de demonologie, het
duivelskookboek, de heksensabbat, in bezweringen en de Inquisitie.
G.G.
Dit memorabel werk, aantrekkelijk geschreven met minutieuze
analyses is verkrijgbaar bij
Erasmus Publishing, Rotterdam, 2005.
Ingenaaid gebrocheerd, 152 pp. Illustr.,
ISBN 90-5235-176-7
Prijs 19,50

Architectuur van Belgische hospitalen
Dit rijk geïllustreerde boek gaat over 53 Belgische hospitalen van de
13e eeuw tot de jaren 1940; historische soms opvallende gebouwen,
sommige nog in dienst zoals Brugmann (Brussel) of gerecycleerd tot
rusthuis, bejaardenhuis of als museumruimte.
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Het baanbrekende werk bevat zeer boeiende bijdragen en is een
gids met prachtige foto's en soms plannen van de hospitalen. Ook de
beschrijvingen van de hospitaalmusea en medische verzamelingen
zijn de aankoop van dit werk meer dan waard.
Voorzitter van het redactiecomité is prof. Robrecht Van Hee.
G.V.
Te bestellen bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Monumenten en Landschappen
Koning Albert ll-laan 19,1210 Brussel
ISBN:90-403-0209-X
Depotnummer: D/2004/3241/123
256 blz. Prijs 45 Euro op bankrekening 091 -2206040-95

Botanique et Pharmacie Botanik und Pharmazie
Régula Willi-Hangartner, Adrien Dolivo

Cette publication de la Société Suisse d'histoire de la pharmacie est
un compte-rendu des actes de la réunion de la SSHP à Lausanne les
28 et 29 septembre 2002.
Pendant des siècles, botanique, médecine et pharmacie ont été
étroitement liées. C'est pourquoi les organisateurs de la réunion ont
choisi de rappeler les relations qui unissaient la botanique à la
pharmacie.
Voici la table de matières :
Jürg Blome : Ein ausgewàhltes Beispiel einer mittelalterlichen
Pflanzenillustration und zugehörigem Text aus dem Ms K2 "Circa
instans" der Basler Universitàtsbibliotek.
Colette Chariot : « La Science Aimable » à Montpellier du XVIe au
XIXe siècle.
Adrien Dolivo : Un voyage d'E.Wilczek en Amérique de Sud (1897)
Karoline Graf : Jacob Constant de Rebecque (1645-1732),
Begründer des ersten botanischen Gartens in Lausanne, Autor des
« Essai de la Pharmacopée des Suisses ».
Frank Leimkugel : Die « Société Botanique de Genève » und ihre
Beziehungen zur institutionalisierten Botanik in Palâstina.
Magnin-Gonze Joëlle: Petit aperçu illustré de l'historique de la
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botanique: Renaissance de la botanique au XVIe siècle.
Moret Jean-Louis : Jean François Gaudin, Rosalie de Constant et la
famille Thomas, trois aspects de la botanique en Pays de Vaud au
XIXe siècle.
Willi-Hangartner Régula : Alois Bettschart (1925-1996), Apotheker
und Botaniker.
G.G.
96 pages, prix CHF 28.
ISBN 3-9522758-2-4
SGGP/SSHP
C/O Schweiz. Apotheker- Verband SAV
Stationsstrasse 12
CH-3097Bern-Liebefeld
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Overlyclew-Vé&èfr
Ons wordt het overlijden meegedeeld van ons lid
mevrouw J.H.J. van Geijn-Colenbrander uit Almelo.
De Kring biedt hierbij zijn gevoelens aan van medeleven.
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18e Symposium "Evolutie van het Wetenschappelijk denken".
Thema: "Hygiëne in de Lage Landen door de eeuwen heen".
Vrijdag 25 november 2005, Universiteit Antwerpen Campus
Drie Eiken Aula 2 (promotiezaal) 10.00 uur tot 16.00 uur.
Organisatie: "Instituut voor de Geschiedenis van de
Geneeskunde en de Natuurwetenschappen" in samenwerking
met "Zuid-Gewina" en de "Belgische Vereniging voor de
geschiedenis van Hospitaal en Zorg".
Programma:
Prof.dr.M. Horstmanshoff (Leiden) : De (on)gezonde leefwereld
in een stedelijke omgeving in de Grieks-Romeinse Oudheid"
Prof.dr. R. Jansen-Sieben (UL en VU Brussel): "leefhygiëne in de
middeleeuwen"
Prof.dr.R. Van Hee (Univ. Antwerpen): "Hygiëne in de 16e eeuw:
een keerpunt?"
Prof.dr.B. Blonde (Univ. Antwerpen) : «huiselijke hygiëne in de
Nieuwe Tijd : een studie van boedelbeschrijvingen in
Antwerpen.»
Prof.dr.K.Veile (Rijksarchief Brussel):"de politieke betekenisvan
het Discours der Hygiënisten in de 19e eeuw"
Prof.dr.RA.Koolmees (Univ. Utrecht): "Het slachten van dieren in
19e eeuws Nederland: implicaties voor de volksgezondheid."
Prof.dr.J.Mainil (Univ.Liège): "l'hygiène médicale et les microbes
au 3ième millénaire: avons-nous vraiment progressé depuis le
19ième siècle?"
Dhr. W. Van Craenenbroeck (Antwerpse Waterwerken) : «
Drinkwatervoorziening : een historische terugblik. »
BOEKEN /LIVRES
Bij Erasmus Publishing zijn verschenen:
- L.A.Quak. G.A. van Rijnberk (1875-1953). Gerant van de
Nederlandse geneeskunde in het interbellum.
Prijs: 27,50 ISBN: 978 90 5235177 5
- A.M.G. Rutten. Magische kruiden in de Antilliaanse folklore.
Etnofarmacologie van het Caribisch gebied.
Prijs: 27.00.ISBN:978905235166X
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- Herdruk boekje Florence Nightingale: "Over ziekenverpleging"
ISBN:9789052351783 Prijs: 27,50
Bij Pharmaceutical Press, c/o Turpin Distribution, Stratton
Business Park, Pegasus Drive. Biggleswade, SG 188TQ, United
Kingdom (e-mail: custerv@turpin-distribution.com):
- "English Delftware Drug Jars"£95.00
ISBN: 085369 643 8 256 pp
- "Making Medicines
A brief history of Pharmacy and
Pharmaceuticals" - £ 24.95
ISBN: 085369 5970 - 328 pp
- "Royal Pharmaceutical Society of Great Britain"
(1841 1991)-£24.95
ISBN:085369 2440 - 464 pp
TENTOONSTELLING
Tot 1 mei 2006 in het Nationaal Museum Verpleging en
Verzorging, Stationsstraat 27, NL- 6671 AW Zetten (e-mail:
museum@zorgportaal.nl - website www.nmvv.nl - tel
0031 (0)488.473390):
"Academische verpleging in de 20ste eeuw Specialisering en
academisering binnen het verpleegkundig beroep".
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
1.
2.
3.

Bijdragen ter publicatie aangeboden dienen bij voorkeur op diskette, cd-rom of per e-mail. Elke tekst
wordt voorzien van een korte titel.
Onder de titel komen de beginletters van de voornamen, gevolgd door de namen van de auteur(s).
Verzocht wordt de bijdrage aan het eind te voorzien van een korte samenvatting in het Frans,
Nederlands of Engels en opgave van naam en adres van de auteur.
Voetnoten worden doorlopend genummerd over het gehele artikel. De literatuuropgave wordt op de
wijze van de Index Medicus' samengesteld en achteraan de tekst geplaatst als in onderstaande
voorbeelden:
a. boeken:

Zuring J. Leven, ziekte en dood in Afrika.
's-Gravenhage : Mouton, 1970:53.
b. tijdschriften: Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester.
Geschiedenis der geneeskunde 1994; 1 (3):26-32.

4.

5.
6.

Voor goede reprodukties wordt gevraagd foto's max. A4-formaat, zo mogelijk op mat papier; grafieken
e.d. op wit papier met zwarte inkt of met inkt jet- of laserprinter geprint, te willen aanleveren.
Ze dienen afzonderlijk genummerd te zijn en gaan vergezeld van onderschriften. Op de achterzijde
van de illustratie wordt de naam van de auteur en de verkorte titel van de bijdrage aangegeven
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten. De bijdragen mogen in dezelfde vorm
elders zijn gepubliceerd.
Auteurs dragen de verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde foto's en reproducties

NOTES POUR LES AUTEURS
1.
2.
3.

Les articles à publier seront de préférence sur disquette, cd-rom ou mail électronique.
Chaque texte sera pourvu d'un titre court.
Sous le titre viendront les initiales des prénoms suivies du nom de l'auteur. Un résumé succint en
français, néerlandais ou anglais est souhaité en fin d'article ainsi que le nom de l'auteur et son adresse.
Les notes seront numérotées sur route la longueur de l'article. Les éléments de bibliographie seront
composés à la manière de l'Index Medicus et placés après le texte. Exemple :
a. livres :
b. revues :

4.

5.
6.

Zuring J. Leven, ziekte en dood in Afrika.
's-Gravenhage : Mouton, 1970:53.
Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester.
Geschiedenis der geneeskunde 1994;1 (3):26-32.

Pour obtenir de bonnes reproductions, il importe d'envoyer les photographies d'un largeur de max.
format A4, si possible sur papier mat; les graphiques et dessins seront à l'encre noire sur papier blanc
ou imprimés par encrage ou laser.
Chaque illustration sera numérotée séparément et munie de légende Au dos de chacune sera indiqué
le nom de l'auteur et le titre de l'article abrégé
La rédaction se réserve lé droit de raccourcir les textes. Les articles pourront être publiés ailleurs sous
la même forme.
Les auteurs portent la responsabilité des photographies et des reproductions.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan bij schriftelijke toestemming
van de auteur(s) en volledige bronvermelding.
Toute réproduction totale ou partielle doit obligatoirement porter l'accord d'écrivain et la mention
de la source.

KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX
CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE
Opgericht 18 april 1950 Fondé le 18 avril 1950

Bestuur- Bureau
Voorzitter - Président : GILIAS Guy, Milsestraat 33, B-3053 Haasrode
Redactie - Rédaction
Tel. 0032(0)16 40 22 04 Fax 0032(0)16 40 21 80 e-mail: apo.gilias@.tiscali.be
Secretaris - Secrétaire: VERCRUYSSE Ghislain, Vanderveldenlaan 24, B-1652 Alsemberg
Tel/Fax 0032(0)2 380 78 44 e-mail: vercruysse.proost(a),yucom.be
Penningmeester Trésorier: VAN DER MEER Hugo, Kleistraat 7, NL-8121 RG Olst
Tel/fax 0031(0)570 561 349 e-mail: hvdmeer@,daxis.nl

Assessoren - Assesseurs:
BIERMAN Annette, Rotterdamse Rijweg 138 A, NL-3042 AS Rotterdam
Tel: 0031(0)10 415 71 36 - e-mail: aibmail@.euronet.nl
Prof.dr. DE BACKER Christian, Speureweg 21, B-9830 St.Martens-Latem
Tel. 0032(0)9 28100 38
DE MUNCK Guy, Residentie De Ijsfabriek, Kronenburgstraat 27 bus 322,
2000 Antwerpen
Tel. 0032(0)3 248 09 99 - e-mail: edm@.kava.be
LEUPE, Hugo, Holdestraat 2-bus3/l, B-8760 Meulebeke
Tel. 0032(0)51 72 67 11 Fax 0032(0)51 48 88 89 e-mail: h.leupe@,tiscali.be
LIBERT Charles, E217 - Résidence Planche Epinoy, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-59170 Croix
Tel 0033(0)32 83 38 770 e-mail : libert.chamart(a),numericable.fr
VAN GELDER VERMEULEN Katia, De Sparren 3, NL-1251 SG Laren
Tel. 0031(0)35 531 76 61 - Fax: 0031(0)35 531 76 63 e-mail:kgelder@xs4all.nl
Ereleden Membres d'Honneur :
Dr.L.J. VANDEWIELE (t), Destelbergen (1960) - Lic.P. JULIEN, Paris (1970) Prof. Dr. A.
HEYNDRICKX, Gent (1975) Prof. G. SONNEDECKER, Madison (1975) Dr.D.A. WITTOP KONING (t),
Amsterdam (1975) Prof. Dr. W. SCHNEIDER, Braunschweig (1981) E.L.AHLRICHS (t), Nieuwegein
(1989) Prof.Dr. K. ZALAI, Budapest (1990) Prof. Dr. W.-D. MULLER-JAHNCKE, Heidelberg (1995)
Prof. Dr.M. del Carmen FRANCES, Madrid (1995) Dr.F. LEDERMANN, Bern (1995) B. MATTELAER,
Kortrijk (1996) Prof. Dr. H.A. BOSMAN-JELGERSMA, Oegstgeest (1998) Prof. Dr. Ch. DE BACKER,
St.Martens-Latem (2000) J. VAN GELDER (t), Laren (2000)
Periodiek Bulletin Jaargang 54,N°109 2de semester 2005.
Uitgever: apr. Guy Gilias, Milsestraat 33 B-3053 Haasrode
ISSN 1370-7515
Contributie 30 €/jaar - année/13 €/nummer-numéro
Steunend lid/membre donateur: 50 €
Nederland: Giro 19.74.912 • IBAN: NL29PSTB0001974912

België: 330-0734122-80
•

SWIFT: PSTBNL21

'

