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VE'RS LAG voor-jCUiLY~ew "t(!,/A vn.he,m;
op 15 evv 16 ~ 2 00 8.
Apr. Guy Gilias
Tot droefenis van de organisatoren vonden (té) weinig leden de weg naar Arnhem. Sommigen
waren verontschuldigd door ziekte of hospitalisatie, voor anderen was de plaats van afspraak
misschien minder geschikt of paste het tijdstip niet helemaal alhoewel de datum vele maanden op
voorhand kenbaar was gemaakt. Was het kille en sombere voorjaar oorzaak van een desinteresse
of viel het programma niet in de smaak? We mochten ons echter wel verheugen op de
aanwezigheid van tal van nieuwe gezichten, waaronder zelfs kersverse nieuwe leden.
De aanwezigen hebben in ieder geval deugd gehad aan een gezellig en rustig weekend, met een
gevarieerd aanbod van zeer leerrijke lezingen, twee super toemaatjes en het bezoek aan een privé
apotheekmuseum om niet snel te vergeten!
De correcte accommodatie in het hotel, fijne drank en spijs droegen bij tot een meer dan zomaar
geslaagd congres. Met een dikke proficiat en dank aan de organisatoren Annette Bierman en Hugo
Van der Meer!
Vooraleer aan de eigenlijke lezingen te beginnen, trakteerde de voorzitster ons op een reeks
plaatjes van het 90-jarige verjaardagsfeest van ons lid mevrouw Tilly Van de Sande-Swart
(Vlissingen) in Middelburg. De bibliotheek van Leiden gaf een presentatie over de collectie boeken
van de familie en tevens genoten we van de uitzonderlijke Dante collectie van Tilly.
(www. bibliotheek. leidenu niv. n1).
Mevrouw drs. e.v. de Bruin (Bergen op Zoom)
beet de spits af met een lezing over "Joodse
apothekers in Amsterdam 1615-1796". Met veel
aandacht werd geluisterd naar het wel en wee
van deze geïsoleerde groep collega's.
De heer M. Elwakil (Leiden) vervolgde met een
merkwaardige lezing over "Nigella sativa - Het
geheim van het zwarte zaad, een oud
therapeuticum voor de moderne genezer". Na
de voorstelling van het boek "Geneeskunde van
de profeet Mohammed" ging hij die weg verder
met gegevens over de Islam, vergelijkingen
tussen jodendom en christendom, het Oude
Testament en de Islam. De introductie van
Nigella en zijn geschiedenis kwamen aan bod,
met tenslotte de talrijke toepassingen van het zaad.
De heer P.A.M. Verhoeven nam de derde lezing voor zijn rekening (in de plaats van G. Gilias) met
een voordracht over geneesmiddelenleer in de 19• eeuw: "Van F. Oesterlen naar G. Ellerman -van
vertaling naar verdeling".
De figuren van Oesterlen (1812-1877) en Ellerman (1817-1849) werden belicht en hun beider
indeling van de materia medica, namelijk de manier van werken gebaseerd op
werkingsmechanisme tegenover de manier van werking op scheikundige eigenschappen. Ze
verdeelden de geneesmiddelen in andere klassen en groepen, maar vonden hier en daar toch
overeenkomst.
U krijgt een duidelijke samenvatting van deze lezing verder in dit Bulletin.
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Een uitgebreid aperitief vloeide draadloos over in
een fijn diner en een aangename, zelfs leerrijke after
dinner.
Mevrouw M. Marssen -Voordouw (Maassluis) gaf op
zondagmorgen als eerste toelichting over "
Pharmacie in de late middeleeuwen in Arnhem". Ze
overhandigde ons bovendien een 50 bladzijden
lijvige tekst over haar onderzoek betreffende de
farmacie in Arnhem.
Ook over deze voordracht kan u meer lezen verder in
dit Bulletin.
Daar college G. Vercruysse zich verontschuldigd had wegens ziekenhuisopname vulde Guy Gilias
zijn tijd op met een verhaal over "Det Leuvense Anatomische Amfitheaters ( 1744 en 1877 )- Zijn ze
met afbraak bedreigd?"
Hij besprak het ontstaan en de verdere evolutie van anatomische amfitheaters om te komen tot de
moeilijke ontstaansgeschiedenis van het eerste Leuvense gebouw, samenlopend met de woelige
geschiedenis van de faculteit geneeskunde van de universiteit van Leuven.
Wegens groei van de universiteit werd een tweede en groter anatomisch amfitheater gebouwd,
maar door de vlucht van de faculteit geneeskunde naar een site buiten Leuven wordt het hele
geneeskundige erfgoed afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
Wat gaat er gebeuren met het eerste historische amfitheater?
De voorzitster gunde ons nog een toemaatje door de heer G. Haan te laten spreken over
"Hydrometers in context - Een perspectief op hydrometers uit Engeland, Frankrijk en Nederland in
de 18° eeuw".
Een uiterst boeiende vergelijking van de verschillende types, waarover U gedetailleerd kan lezen in
dit Bulletin.
Tenslotte lichtte collega A.Bierman een tipje van de sluier over het museumbezoek dat we in de
namiddag zouden genieten. Met aantrekkelijke beelden over "50 jaar verzamelen:
Apothekersmuseum Kisters" nodigde ze ons, in naam van mevrouw Kisters, na de lunch uit voor
een uitgebreid bezoek aan deze collectie. Onze gastvrouw mocht rekenen op een ruime
belangstelling.
Meer over dit museum kan u lezen in de rubriek "Een uitstapje waard".
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CéJ~PTE-'RENVU VELA 'REUNIVN V' tlA'RNE~
LES 15 e;t 16 ~ARS 2008
Pharmaciens Guy Gilias et Ghislain Vercruysse.
Au grand regret des organisateurs, (trap) peu de membres ont pris Ie chemin d'Arnhem. Certains
s'étaient excusés pour cause de maladie ou d'hospitalisation, pour d'autres ni Ie lieu ni Ie temps ne
convenaient malgré la date fixée bien à l'avance. Le printemps sombre et froid était-il la cause du
désintérêt ou Ie programme ? Nous pouvons néanmoins nous réjouir de la présence de visages
nouveaux parmi lesquels de nombreux mem bres récents.
Les participants ont en tout état de cause apprécié un week-end agréable et cal me plein d'un choix
varié de sujets enrichissants sans oublier deux hors programme de qualité et la visite du musée
privé de Pharmacie. Un logement très correct, des repas et boissons bien choisis a contribué à la
réussite. Félicitations et remerciements aux organisateurs A.Bierman et Hugo van der Meer.
Avant de commencer, la présidente nous mantra les images du 90'm anniversaire de notre membre
Tilly Van De Sande (Vlissingen) à Middelburg. La bibliothèque de Leiden présenta la collection de
livres de la familie et surtout la collection de Dante de Tilly. (www.bibliotheek.leindenuniv.nl).
0

En première lecture madame C.V.de Bruin (Bergen
op Zoom) présentait « Pharmaciens juifs à
Amsterdam 1615-1796 ». L'assemblée suivit avec
grand intérêt les heurs et malheurs de ce groupe de
collègues isolés.
Monsieur M. Elwakil (Leiden) lui succéda par un
exposé intéressant sur « Nigella sativa (Nigelle); Ie
secret de la semence noire, ancien remède pour
guérisseur moderne. » Après la présentation de son
livre « Médecine du prophète Mahomet », une
description de l'lslam, une comparaison entre
judaïsme et christianisme , l'Ancien Testament et
l'lslam, vint l'histoire et la présentation du Nigella et
les nombreuses applications de la semence noire.
En troisième lieu vint P.A.M.Verhoeven (remplaçant G.Gilias) décrivant un aspect de la médecine au
1g,me siècle« De F.Oesterlen à G.Ellerman, de traduction à classification ». Les personnages de
Oesterlen ( 812-1877) et de Ellerman (1817-1849) furent décrits ainsi que leur classification de la
materia medica basée sur leur action en opposition à leurs propriétés chimiques. lls classifièrent les
médicaments en d'autres classes et groupes avec parfois des concordances entre les deux
groupes.
Un apéritif prolongé fit passer sans heurt au dîner
et à l'après-dîner agréable et même riche
d'enseignement..
Madame M. Marssen-Voordouw (Maassluis)
entama Ie dimanche matin par:« La Pharmacieà
Arnhem pendant la fin du Moyen-Age. » Elle nous
remit un texte fort de 50 pages sur Ie sujet.
Remplaçant Ie confrère G. Vercruysse,
hospitalisé, G.Gilias vint décrire « Les
amphithééitres anatomiques de Louvain( 1744 et
1877). Vont-ils disparaître ? ». Un premier
bàtiment vit Ie jour au cours de l'existence
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mouvementée de la Faculté de Médecine de l'université de Louvain. A cause de l'extension de
l'université un deuxième amphithéàtre plus large fut nécessaire. Par Ie transfert de la faculté sur un
autre site en dehors de Louvain tout Ie patrimoine historique serait détruit pour faire la place à
d'autres constructions. Que va-t-il advenir du premier bàtiment historique?
La présidente nous fit cadeau d'un exposé hors programme de Monsieur G. Haan.« Hydromètres
dans leur contexte. Vue comparée des hydromètres en France, Angleterre et Pays-Bas au 1gm•
siècle» .. Comparaison fortjudicieuse des différents types.
Pour clöturer la présidente divulgua les points à découvrir lors de la visite de l'après-midi. Par
quelques images attirantes elle nous invita au nom de Madame Kisters à visiter après Ie lunch« 50
ans de collection : Le musée de Pharmacie Kisters ». Notre höte put compter sur un intérêt très
large.

4
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13fZC9EK AAN HET APVTtlEKE'RSlvlUSEU)vt "KISTE'RS"
TE VVV'RWE'RTtl (NL)
Apr. Guy Gilias

apothekersmuseum.

Na een leven lang verzamelen is het eindelijk zover voor
apothekersechtpaar Huub en Marianne Kisters uit Doorwerth (NL).

In een 700 m2 grote kelder onder hun huis hebben zij onlangs
Apothekersmuseum Kisters geopend. Ons lid mevrouw Marianne
Kisters nodigde de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in
Benelux uit voor een bezoek op zondagnamiddag 16 maart, ter
gelegenheid van het najaarscongres in Arnhem.
In het museum zijn onder andere te zien: 172 verschillende
drinktuitjes, handbalansjes, infuuspannen, vijzels, inhalatoren,
kasboeken uit 1800, honderden medicijndoosjes en vele
geschilderde farmaceutische stillevens. Verder staan er in het
museum alle generaties poedervouwmachines, 40 jaar
reclamemateriaal van groothandels en industrie, 43 verschillende
gapers (in de jaren '70 door Zwitsal uitgegeven) en oude
apotheekinrichtingen uit Amsterdam, Doorwerth, Roermond en
een apotheekopstand uit 1870, inclusief alle 550 originele potten, afkomstig uit het Tsjechische
Brno.
De hele tentoonstelling is de oogst van 50 jaar lang alles verzamelen dat de maken heeft met het
apothekersvak.
Urenlang hebben we met veel interesse genoten van het bestuderen van deze overweldigende
collectie, zoals uit de volgende foto's mag blijken.
Het Museum is alleen op afspraak te bezoeken.
Adres: Van der Molenallee 14, Doorwerth.
Tel: 0031 (0)26 3275957
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JAARVERSLAG 2006 -2007
Apr. Guy Demunck
Het najaarscongres vond plaats te Hasselt op 21 en 22 oktober 2006 in het Best Western Hassotel
en viel samen met de "Jeneverfeesten" in de stad, een gelegenheid om het in de lezingen
uitgebreid over deze geestrijke drank te hebben. 45 Deelnemers schreven zich in.
Het congres startte - in tegenstelling tot wat gebruikelijk is - met de Algemene Vergadering, met als
belangrijkste punt op de agenda de verkiezing van een vernieuwd bestuur.
Apr Guy Gilias, die gedurende 10 jaar de Kring als voorzitter heeft geleid gaf de fakkel door aan
Annette Bierman, die aanvaardde.
De Algemene Vergadering gaf bij unanieme stemming haar goedkeuring aan volgende mandaten:

Voorzitter:
Secretaris:
Redacteur:
Assessoren:

Annette Bierman
GuyDeMunck
GuyGilias
Christian De Backer
Hugoleupe

Ondervoorzitter:
Penningmeester:
PR-congressen:
Afgevaardigde ISHP:

Ghislain Vercruysse
Hugo Van der Meer
Katia Van Gelder-Vermeulen
Charles Libert

Voor zijn lange staat van verdienste werd apr Guy Gilias benoemd tot erelid van de Kring.
Op zondagvoormiddag brachten we een geleid (privé) bezoek aan het Nationaal Jenevermuseum.
Het congres werd afgesloten met een vrije namiddag voor bezoek aan de stad- en jeneverfeesten.

eHet nieuwe bestuur vergaderde op 20 januari te Antwerpen.
Naast de voorbereiding van het voorjaars- en najaarscongres, werd beslist alle Bulletins te laten
digitaliseren en te bekijken of de Apothekerskalender alsnog door de Kring kan worden
uitgegeven.
Ook werd een eerste rondvraag gedaan over de nota "Updating and Upgrading Pharmacy History"
van de ISHP. De Kring zal hierover een schriftelijke vraag tot commentaar ontvangen vanwege de
ISHP en hierop antwoorden na haar bestuursvergadering van juli.
eHet voorjaarscongres ging door te Deventer in het Mercure hotel op 21 en 22 april 2007 met
veertig deelnemers.
Er werden zeven lezingen gehouden, waarvan een door een laatstejaarsstudente die haar scriptie
over Digitalis als geneesmiddel voorbracht. Is dit een eerste stap in de aanbreng van verjonging in
de Kring?
Na de middaglunch werd per bus een geleid bezoek gebracht aan de stad Deventer en de Waag.
eop 14 juli vergaderde het bestuur andermaal te Antwerpen. De navraag naar interesse voor de
Apothekerskalender leverde geen resultaat op. Hiermede stopt deze jarenlange traditie bij gebrek
aan belangstelling voor een dergelijk product zowel in Nederland als in Vlaanderen.
De digitalisering van de Bulletins op DVD zal tegen het najaarscongres beëindigd zijn. Het budget
van de penningmeester laat toe aan elk lid een exemplaar te overhandigen. Er worden 200 stuks
aangemaakt.
De nota over de toekomstvisie van de ISHP werd grondig besproken en de conclusies worden via
onze afgevaardigde, Charles Libert, overgemaakt aan het bestuur van ISHP ter discussie op het
Congres van de Internationale te Sevilla van 17 tot 22 september 2007.
eDe Kring telde in 2006162 betalende leden en donateurs.
e1n 2007 ontvielen ons twee ereleden: Pierre Julien (14.03.07) en Bernard Mattelaer(0S.07.07)
Apr Guy De Munck
Secretaris
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RAPP<DRT VES ACTIVITÉS 2006-2007
Farmaciens Guy Demunck et Ghislain Vercruysse
- La réunion d'automne eut lieu à Hasselt les 21 et 22 octobre 2006 au Best Western
Hassotel et tombait au moment des « Fêtes du Genièvre » de la ville, ce qui fut !'occasion d'amples
communications sur ce spiritueux. Quarante cinq participants s'inscrivirent.
Contrairement
aux usages la réunion débuta par l'Assemblée Générale avec l'élection du nouveau comité comme
point principal de l'ordre du jour. Guy Gilias, président depuis 1O ans, passait Ie flambeau à
A.Bierman qui accepta. L'Assemblée Générale votait unanimement les mandats suivants:

Présidente :
Secrétaire:
Rédacteur:
Assesseurs:

Annette Bierman
Guy De Munck
GuyGilias
Christian De Backer
Hugo Leupe

Vice-président :
Trésorier:
PR- congres :
Délégué:

Ghislain Vercruysse
Hugo Van der Meer
Katia van Gelder-Vermeulen
Charles Libert

Guy Gilias est nommé Membre d'Honneur en considération de ses longs états de service.
Une visite privée du Musée du Genièvre était prévue Ie dimanche matin. La réunion s'est clöturée par
une après-midi libre pour permettre de visiter la ville et participer aux têtes du Genièvre.
•

•

•

•
•

Le nouveau comité se réunit à Anvers Ie 20 janvier 2007. Après concertation sur les réunions
de printemps et d'automne il fut décidé de digitaliser tous les Bulletins et de considérer la
demande éventuelle de l'impression d'un Calendrier Pharmaceutique. On fit un tour
d'horizon concernant la note « Updating and upgrading Pharmacy » transmise par la
ISHP.Le Cercle recevra une demande de commentaire et répondra après la réunion de
juillet.
La réunion de printemps était fixée à Deventer, Hotel Mercure, les 21 et 22 avril 2007.
Quarante participants étaient présents. Il y eut sept exposés dont un d'une étudiante en
dernière année présentant son mémoire sur la digitale en thérapie. Est-ce un pas vers Ie
rajeunissement ? Une visite guidée en bus nous conduisit !'après-midi vers la ville de
Deventer et son Poids Public.
Une fois de plus Ie comité se réunit à Anvers, Ie 14 juillet 2007. Aucun intérêt ne s'est montré
pour l'impression du Calendrier Pharmaceutique. Ainsi s'éteint une longue tradition par
manque d'intérêt pour ce genre de produit aussi bien en Flandre qu'au Pays-Bas. La
digitalisation des Bulletins sur DVD sera terminée pour Ie congrès d'automne. Le budget du
trésorier permet un exemplaire par membre. Deux cent ont été gravés. La note sur la vision
d'avenir de la ISHP fut longuement débattue et les conclusions remises au comité par
l'entremise de notre délégué Charles Libert pour être considérée lors du Congrès
International de Séville en septembre( 17-22).
Le Cercle comptait 162 membres et donateurs en 2006.
Deux membres d'honneur sont décédés en 2007. Pierre Julien Ie 14/3/07 et Bernard
Mattelaer Ie 8/7/07.
Guy De Munck, pharmacien.
Secrétaire
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VAN VESTERLEN NAAR ELLERMAN
- va,n; v0V't~ VlCUiLY v e r ~ Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Arnhem op 15 en 16 maart 2008.

P.P.A.M. Verhoeven
Inleiding
1

In een eerdere publicatie werd beschreven hoe de geneeskunde in de eerste helft van de
negentiende eeuw een transitie onderging van kennis gebaseerd op overlevering naar kennis
gebaseerd op natuurwetenschappelijke principes en experiment. Er werd daarbij vooral gebruik
gemaakt van nieuwe inzichten in de scheikunde en fysiologie. Ook werd beschreven wie dr. G.L.H.
Ellerman was en hoe hij in zijn onderwijs in de artsenijmiddelleer aan 's:Rijks Kweekschool voor
Militair Geneeskundigen (RKMG) (Figuur 1) het Handboek van Friedrich Osterlen (Oesterlen) voor
1
onderwijs in de artsenijmiddelleer gebruikte •
In het voorliggende artikel wordt verder ingegaan op
Ellermans onderwijs in de geneesmiddelleer. Er wordt
een vergelijking gemaakt tussen het Handboek van
Oesterlen en een dictaat van het onderwijs van Ellerman.
Het doel hiervan is de vraag te beantwoorden óf en
waarom Ellerman in zijn onderwijs afweek van het door
hem vertaalde Handboek van Oesterlen. Deze primaire
- onderzoeksvraag wordt ondersteund door twee
secundaire vragen: 1) Wat waren de beweegredenen en
uitgangspunten van Oesterlen en Ellerman bij het
opstellen van hun geneesmiddelleer? en: 2) Hoe week
...__--~~~~=~-~~=~__, Ellerman af van Oesterlen?
's-Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen
te Utrecht, Nederland
Universiteit van Tiibingen, Duitsland
Het tijdsbestek waarin Oesterlen zijn Handboek
uitgaf en Ellerman onderwees aan de RKMG maakt dit
onderzoek eveneens interessant. Ellerman gaf les in de
artsenijmiddelleer en verbandleer aan de RKMG van
1843 tot aan zijn vroege dood in 1849. In 1845 bracht
Oesterlen
in Duitsland het Handbuch der Heilmittellehre
2
uit • Dit boek werd in 1846, door Ellerman in het
Nederlands vertaald, in Nederland uitgegeven 3 • Ook
staat ons een dictaat ter beschikking uit 1845 van het
onderwijs van Ellerman in de artsenijmiddelleer aan de
RKMG van de hand van A.W.J. Zubli, een van de
kwekelingen aan de RKMG 4 • Zo hebben we de
beschikking over drie bronnen van geneesmiddelleer, met Oesterlen als primaire bron. De
verschillen, overeenkomsten en uiteenzettingen in deze werken zouden een helder inzicht kunnen
geven in de ideeën van Ellerman over de geneesmiddelleer.
Om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden, worden hieronder de inleidingen in de
Materia Medica van beide auteurs nader onderzocht, de definities vergeleken en een nadere
analyse gemaakt van een aantal middelen.
Oesterlen

Friedrich Oesterlen was een Duits geneesheer. Hij werd op 22 maart 1812 geboren in
Murrhardt. Van 1830 tot 1834 studeerde hij geneeskunde in Tübingen (Figuur 2), waarna hij in
1835 studiereizen maakte naar Wenen, Würzburg en Parijs. Daarna streek hij weer neer in zijn
geboortestad Murrhardt. Nadat hij in 1843 was aangesteld als privaatdocent in Tübingen, werd hij
al snel tot professor benoemd. Van 1846 tot 1849 was hij hoogleraar in de inwendige geneeskunde
in kliniek van Dorpat; hij gaf deze aanstelling echter op na een conflict over een niet aan hem
toegekende vakantie. Vervolgens praktiseerde hij in Heidelberg tot 1853, waar hij ook
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privaatdocent was. Na een verblijf van nog eens vier jaar in Stuttgart vertrok hij in 1858 naar
Zwitserland, alwaar hij in Zürich en Glarus praktiseerde. In 1870 keerde hij terug naar Stuttgart,
waar hij op 19 maart 1877 stierf.
Oesterlen is gedurende zijn hele carrière actief geweest op wetenschappelijk gebied. Al
vroeg in zijn loopbaan werden betrekkingen met Carl August Wunderlich zichtbaar. Toen
Wunderlich in 1842 zijn tijdschrift Archiv für physiologische Hei/kunde uitbracht, kwam Oesterlen in
de eerste jaargang met vier publicaties en in de tweede jaargang nog eens met twee publicaties 5 •
Buiten het vele werk dat Oesterlen heeft gepubliceerd, variërend van Medicinische Logik,
Handbuch der Hygiene für den Einze/nen wie für eine Bevölkerung en het Zeitschrift für Hygiene,
medicinische
Statistik und Sanitätspolizei, hield Oesterlen zich voornamelijk bezig met fysiologisch
67
onderzoek ' ' 8 • In 1845 bracht hij zijn grootste werk uit, het Handbuch der Heilmittellehre, dat
9
vervolgens in zeven drukken verscheen tot 1861 •
Definities van artsenijmiddelleer

In de definities die Oesterlen en Ellerman gaven voor de geneesmiddelleer wordt een
verschil in benadering zichtbaar. Oesterlen definieerde in zijn Handboek de leer der
geneesmiddelen als volgt:
'De leer welke zich met de geneesmiddelen in de nauwere zin des woords
bezig houdt, wordt eigenlijke of geneeskundige geneesmiddelleer (liever
artsenijmiddelleer), pharmacologia, ook materia medica, genoemd. Zij omvat alles
wat betrekking heeft tot de werking der stoffen en invloeden, die therapeutisch
worden aangewend, benevens de regelen voor de wijze van aanwending. Zij moet
leren, hoe en in welke ziekelijke toestanden elke stof met voordeel kan worden
gebezigd.'
De geneesmiddelleer bestond volgens Oesterlen uit de volgende delen:
1.

Farmacognosie

2.

Farmacie

3.

Geneeskundige farmacologie en therapie (farmacodynamie)
a.

Algemene geneesmiddelleer

b.

Bijzondere geneesmiddelleer

Oesterlen beschouwde de geneesmiddelleer in ruimere zin zoals hierboven beschreven, in engere
zin echter beperkte hij de geneesmiddelleer tot de farmacodynamie: zijn handboek bleef beperkt
tot de algemene en bijzondere geneesmiddelleer.
Omdat volgens Oesterlen 'de meeste leren der geneesmiddelen meer te doen hadden met
geloven en menen, dan met zien en bewijzen', en geen enkel ander boek voldeed aan zijn eisen,
stelde hij zelf zijn Handboek samen. Het moest volgens hem voldoen aan de toenmalige eisen van
de wetenschap, nauwkeurig ingedeeld worden, een volledig overzicht bevatten van alle stoffen en
bereidingen en ook eenvoudig te raadplegen zijn. Oesterlen hechtte minder belang aan het
natuurhistorische deel van de geneesmiddelleer; hij wilde zich beperken tot de 'werkingen en
therapeutische aanwending van het geneesmiddel'.

10
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Oesterlen maakte de vergelijking tussen geneesmiddelleer en ziektekunde: hij hoopte dat
de 'scheikunde eenzelfde ontwikkeling ging brengen aan de geneesmiddelleer als de
ontleedkunde dat aan de ziektekunde gedaan had'. Hierin lag de essentie van het nieuwe denken
over de leer der geneesmiddelen in de eerste helft van de negentiende eeuw, omdat Oesterlen
inzag dat 'kennisoverdracht op basis van overlevering moest veranderen in kennis op basis van
natuurwetenschappelijke bewijsvorming en experiment'.

Ellerman

Ook Ellerman onderscheidde drie delen in de artsenijmiddelleer:
1. Farmacognosie (pharmacognosia): 'kennis van de artsenijmiddelen der
natuurrijken en hun natuurlijke geschiedenis, met hun natuur- en
scheikundige eigenschappen';
2. Farmacie (pharmacia): 'kennis van de bereiding en samenstelling der
artsenij middelen';
3. Farmacodynamica (pharmacodynamia): 'kennis van de werking der
artsenijmiddelen op het levende dierlijke organisme, als ook de gift, vorm en
wijze van toediening'.
Hij beschouwde de artsenijbereidkunde (farmacie) echter als een afzonderlijke tak van de
wetenschap, waardoor voor hem alleen de farmacognosie en de farmacodynamica deel uit
1
maakten van zijn artsenijmiddelleer •
Inhoudelijk erkende Ellerman dat de artsenijmiddelleer, wat de 'kennis van de
werkzaamheid en kracht van de artsenijmiddelen' betrof, nog niet volledig was en 'voor het grootste
gedeelte op zwakke grondslagen berustte'. Meer dan Oesterlen hechtte hij bijzondere waarde aan
de scheikunde als basis voor de geneesmiddelleer, omdat de stoffen, die verantwoordelijk waren
voor de werking van een geneesmiddel eindelijk bepaald konden worden door de vooruitgang in de
scheikunde. De kennis van geneesmiddelen kon volgens Ellerman verkregen worden door
experimenten op dieren en op het lichaam van gezonde en zieke personen, door vergelijkingen te
maken tussen bekende en onbekende artsenijmiddelen op basis van overeenkomst in fysische
eigenschappen, door scheikundige ontleding van artsenijmiddelen en onderzoek naar hun
werkzame bestanddelen. Evenals Oesterlen hechtte hij waarde aan het experiment als bewijs voor
natuurwetenschappelijke theorieën.
Classificaties van artsenijmiddellen

Oesterlen beschreef uitvoerig hoe een classificatie gebaseerd kon worden op
overeenkomstige eigenschappen van middelen: natuurhistorisch, scheikundig, therapeutisch of
fysiologisch. De natuurhistorische indeling voldeed echter niet aan de behoefte van de geneesheer
of farmacoloog. De therapeutische werking van stoffen was te zeer afhankelijk van individuele
omstandigheden. De scheikundige classificatie was beter dan de twee eerder genoemde, maar op
deze wijze konden stoffen met dezelfde scheikundige bestanddelen samengevoegd worden, terwijl
ze een verschillende werking hadden. Ook zouden stoffen met dezelfde werking, maar
verschillende scheikundige bestanddelen, volgens deze indeling van elkaar gescheiden worden.
Daarom was voor Oesterlen de enige juiste richtlijn voor een goede farmacologische indeling dan
ook een indeling op grond van fysiologische effecten. Hij bedoelde daarmee niet dat de
natuurhistorische en scheikundige eigenschappen onbelangrijk waren, maar dat de kennis van de
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werking van het middel van veel belangrijker was voor de geneesheer om de patiënt het meest
efficiënt te kunnen behandelen. De kennis van de fysiologie vertoonde indertijd evenwel nog te veel
hiaten om een complete classificatie hierop te baseren. Oesterlen zag zich hierdoor genoodzaakt
vaak terug te vallen op natuurhistorische- en/of scheikundige kenmerken als basis voor zijn
rangschikking.
Ellerman maakte dezelfde afweging als Oesterlen voor de basis van zijn artsenijmiddelleer:
gebaseerd op natuur- en scheikundige eigenschappen of op fysiologische werking van stoffen.
Een indeling die was gebaseerd op de werking van de stoffen was voor hem de meest wenselijke.
Omdat de kennis van de fysiologie echter nog talloze lacunes vertoonde en de werking van
geneesmiddelen van veel omstandigheden afhankelijk was, concludeerde Ellerman dat een
indeling uitsluitend gebaseerd op werking een te smalle wetenschappelijke basis zou hebben. Een
rangschikking op basis van natuur- en scheikundige eigenschappen van geneesmiddelen werd
door Ellerman daarom gezien als een meer natuurlijke en zuiver wetenschappelijke indeling. Het
nadeel van deze wijze van indelen was echter dat deze in haar toepassing minder effectief was,
omdat de werking van geneesmiddelen op het lichaam niet (volledig) in ogenschouw werd
genomen. Ellerman kwam dan ook tot de slotconclusie dat een in alle opzichten voldoende
(enkelvoudige) indeling op basis van de toenmalige kennis der wetenschap eenvoudigweg niet
mogelijk was. Hij besloot dan ook tot een gemengde scheikundig-fysiologische indeling, omdat
'deze indeling de voordelen van beide grondslagen in zich verenigde'. De scheikundige
eigenschappen wogen in zijn indeling echter veel zwaarder, omdat deze wetenschappelijk beter te
verantwoorden waren.
Figuur 3
Scheikundige veranderingen

•
•
•
•
•

•
•
•

Alterantia
Tonica/Roborantia
Acria
Cerebro-spinantia
Excitantia
(Y ergiftigde stoffen)

Nutrientia/ diaetetica
(Imponderabilia)

.- :
... :
•

•

Alterantia
Tonica-roboran ria
(Nutrientia en diaetetica)

Excitantia
Acria
Cerebrospinantia

Functionele veranderingen

Indeling in acht klassen volgens Oester/en; van deze acht klassen 11!aren er zes samen te vatten in tJJJee grote groepen: één groep
met klassen 1wz middelen die bekende scheikundige veranderingen teweeg brachten in het JJ!e~fsel ivaar ze mee in aanraking
k1JJat11en (,4lterantia, Tonica/ robora12tia en Ntttriè'titia&diaetetica), en de f]}Jeede groep met middelen die waren
geclassificeerd op basis va12 ht1n functionele ]}Jerking (Excitantia, Ac1ia en Cerehrospinantia). De vergiftigde stoffen en
nat!lttrkundige invloeden (imponderabilia) 1JJerden niet heschott1JJd als a1tsenijmiddelen in de engere zin van het ivoord
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Indelingen

Oesterlen deelde de geneesmiddelen in acht klassen in (zie Figuur 3). Deze acht klassen
waren samen te voegen tot twee grote groepen:

1) In de eerste groep bevonden zich middelen die voornamelijk veranderingen
aanbrachten in de scheikundige samenstelling van de weefsels waarmee zij in
aanraking kwamen, in de samenstelling van het bloed en in de [weefsel]voeding- en
afscheidingsprocessen. De veranderingen in de functie van de stelsels waarop zij
werkten, werden beschouwd als een gevolg van deze veranderingen in de weefsels. Tot
deze eerste groep behoorden de Alterantia, Tonica/roborantia (en Nutriëntia).
2) De middelen uit de tweede groep veroorzaakten hoofdzakelijk
veranderingen in functie, vooral die van het zenuwstelsel en de bloedsomloop, zowel
van de direct met de middelen in aanraking gekomen als van andere delen van het
lichaam. Ongetwijfeld brachten zij ook veranderingen aan in de scheikundige
samenstelling, echter deze veranderingen waren onvoldoende bekend. Tot deze groep
behoorden de Excitantia, Acria en Cerebrospinantia.
Figuur 4
De Vergiften en Imponderabilia (fysische
1) Mucilaginosa
8) Volatilia
invloeden) werden buiten beschouwing
2) Pingeria
9) Resinosa
gelaten. Van de Nutriëntia & diaetetica werd
3) Saccharina
10) Narcotica
slecht een klein deel als geneesmiddel
beschouwd. Ellerman plaatste de
11) Ametallica
4) Amara
artsenijmiddelen in veertien klassen (Figuur
12) Alcalina
5) Adstringentia
4). In zeven van de klassen (klasse 1, 2, 3, 4,
Acida
13) Salia neutra et media
6)
6, 8 en 9) waren de middelen gerangschikt
14) Metallica
7) Acóae
volgens een 'gelijkaardig voorheerschend
werkzaam beginsel'. In drie klassen (klasse
Indeling in klassen in Ellermans artsen!Jmidde!!eer
5, 7 en 1O) werden middelen ingedeeld die
geen overeenkomstige scheikundige kenmerken hadden en dus louter werden samengevoegd op
grond van hun overeenkomstige fysiologische werking. De overige vier klassen (klasse 11, 12, 13
en 14) werden ingedeeld op grond van overige overeenkomstige scheikundige kenmerken.
Van Oesterlen naar Ellerman

Oesterlen deelde drie uit vijf klassen in op grond van werking (Excitantia, Acria en
Cerebrospinantia). Ellerman deelde drie uit veertien klassen in op grond van werking van de
middelen. Uit de klasse Acria van Oesterlen werd een groot deel ook bij de Acriae (Ellerman)
ingedeeld; dit gold ook voor de Cerebrospinantia (Oesterlen) in de klasse de Narcotica (Ellerman).
Bij de andere klassen van Oesterlen (Alterantia, Tonica/roborantia (en Diaetetica)) werden de
middelen over meerdere klassen verspreid ingedeeld. In Figuur 5 wordt (als voorbeeld) grafisch
weergegeven in welke klassen van Ellermans indeling de stoffen uit Oesterlens klasse Alterantia
en Acria werden geplaatst.
In deze figuur valt een aantal dingen op:
§

De klasse Acria van Oesterlen komt voor een groot deel {64%) overeen met de klasse
Acriaevan Ellerman;

§

De klasse Alterantia van Oesterlen is gelijkmatiger over meer klassen verdeeld bij
Ellerman;

§

Er is een aanzienlijk aantal (26%) stoffen uit Oesterlens klasse Acria dat bij Ellerman niet
terugkomt.
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Figuur 5

Acria

Alterantia

0%

20%
D Mucinaginosa
• Volatilia
CIAmetallica
CIMetallica

40%

80%

60%

• Acida

• Acria

• Resinosa
• Alcalina
• nietaanw

DNarcotica

100%

lilSalia neutra et media

Grafische }/)eergave van de plaats van middelen uit de klassen van Oester/en (y-as) in de klassen van Ellerman. Deze grafiek
is tot standgekomen door van elk geneesmiddel dat }/Jas opgenomen in Oester/en 's Handboek te bepalen 1vaar deze stof }/Jas
ondergebracht in het betreffende dictaat van Ellerman. Op dey-as staan klassen van Oester/en, op de x-as hetpercentage (%)
1vaari11 de middelen uit de klasse Acria en de klasse Alterantia van Oester/en in verschillende klassen in Ellermans
artsenjjmiddelleer temgk}/)amen.

14

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 58 Nr 115 2008

Alterantia
Deze middelen werden door Oesterlen als volgt gedefinieerd:

'Zij veroorzaken, ten minste bij langdurig gebruik, eene eigenaardige
bloedsmenging en veranderingen (alterationes) in (weefsel-]voeding en afscheiding,
welke meer of minder van den physiologischen toestand afwijken en aan het
organismus min of meer vreemd zijn.'
§

Eigenlijke metalen en hunne verbindingen

§

Vaste alcaliën, aarden en hunne verbindingen

§

Halve metalen, zoutvormende ligchamen, metalloïden

§

Zuren

Alle stoffen in deze groep veroorzaakten een gelijke soort werking. Zij werden met name
inwendig toegediend als laxantia, absorbentia, emetica, evacuantia, resolventia en
antispasmodica.

De indeling die Ellerman aanbracht in klassen was nagenoeg gelijk aan de indeling die
Oesterlen aanbracht in de groepen (Figuur6). Er waren een paar uitzonderingen:
§

Baryta (Zwaaraarde): Over de werking waren Oesterlen en Ellerman het eens:
'lokaal in grote giften prikkelend, inwendig in kleine giften de afscheidingen van de
slijmvliezen bevorderend, inwendig in grote giften vergiftiging teweeg brengend en
verlamming van het hart en der ademhalingspieren tot stand brengend'. Ellerman
echter deelde haar in onder de Salia (chlorica), omdat zij een verbinding was van
chloor met barium.

§

Alumen (Aluinaarde): Ook hier was de beschreven werking gelijk, maar op grond van
de scheikundige samenstelling (zwavelzure aluinaarde, potasch en water) werd het
door Ellerman onder de Salia (sulphura) geschaard.

§

Het Oxygenium werd door Ellerman niet overgenomen. De zuurstof maakte wel
onderdeel uit van een aantal middelen, maar werd niet door hem als apart
artsenij middel erkend.
Figuur 6

Ellerman

Oesterlen
Klasse

Groep

Overeenkomst

Alterantia

Eigenlijke metalen

100%

Vaste alcaliën

71%

Metalloïda

88%

Zuren

100%

Klasse

Metallica
Alcalina
Ametallica
Acida
Salia neutria et media

Klasse der Alterantia van Oester/en ingedeeld bjj Ellerman in verschillende klassen
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Acria
De stoffen dezer klasse oefenen bij voorkeur eene plaatselijke, zeer hevige werking
uit en veroorzaken ligtelijk bloedsophooping en exsudatieve ontsteking, ja zelfs plaatselijke
versterving. De verwijderde werking doelt voornamelijk op de zenuwmiddelpunten en de
afscheidingen. Zij stellen dus eenen overgang daar, gedeeltelijk tot de voorgaande,
gedeeltelijk tot de volgende klasse.'
Aldus Oesterlen in zijn definitie van de klasse Acria. Hij plaatste de middelen in deze klasse
bij elkaar omdat deze stoffen allemaal een heftig prikkelende werking uitoefenden, waardoor
plaatselijk erytheem en ontsteking kon ontstaan of zelfs necrose. Naast lokale toepassingen richtte
de werking zich hoofdzakelijk op het zenuwstelsel en de afscheidingen. De middelen van de klasse
Acria werden ingedeeld in de volgende groepen:

§

Acria excitantia et aromatica

§

Acria nauseosa et cerebro-spinantia

§

Acria drastica

§

Acria vegetabilia

§

Acria animalia

§

(Phosphorus)

Ellerman deelde in de klasse Acriae de middelen in vanwege hun overeenkomstige
werking. Ze bevatten verschillende scheikundig werkzame stoffen, waaraan zij deze te danken
hadden: kristalliseerbare, ten dele alkaloïde stoffen, organische zuren, scherpe en bittere
extractiestoffen, scherpe etherische oliën of kamferachtige stoffen en (scherpe) harsen. Van de 61
middelen die Oesterlen onder deze klasse schaarde, deelde Ellerman er 39 (64%) in onder Acriae,
6 (î 0%) middelen deelde hij in andere klassen in (respectievelijk Resinosa, Mucilaginosa, Volatilia
en Narcotica) en î 6 (26%) middelen nam hij niet op. In het algemeen kan gesteld worden over de
geneesmiddelen die Ellerman niet meer opnam in zijn artsenijmiddelleer dat dit óf middelen waren
die in het buitenland waren beschreven dan wel gebruikt, óf die in onbruik waren geraakt. De zes
middelen die Ellerman anders classificeerde betroffen:
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§

Baccae cubebae (Kubeben-peper): Ellerman deelde deze in bij de Resinosa op
grond de aanwezigheid van hars.

§

Radix sarsaparillae (Sarsaparilla-wortel): Bij Ellerman ingedeeld in de klasse der
Mucilaginosa op grond van het aanwezige plantenslijm.

§

Het Lignum sassafras (Sassafras-hout) bevatte een scherpe etherische olie en werd
vooral ingezet als scherp opwekkend middel. Op basis van zijn scheikundige
eigenschappen werd het door Ellerman ingedeeld bij de Volatilia (aethereo-oleosa).

§

De Folia rhodondendri chrysanthii (Siberische sneeuwroos), Stipites dulcamarae
(Bitterzoet) en Folia rhois toxicodendri (Vergiftigde sumak) werden door Ellerman in
de klasse Narcotica (groep: acria) geplaatst. Over deze stoffen zei Ellerman dat ze
zich van de andere Narcotica onderscheidden door hun vluchtige, scherpe
bestanddelen, met hun verdovende werking op hersenen en ruggenmerg en
prikkelende, lokale ontsteking verwekkende werking. Het waren volgens hem in
onbruik geraakte Narcotica, die meer op Acria leken.
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Ellerman voegde ten opzichte van Oesterlen ook een aantal stoffen toe aan zijn klasse
Acriae (Figuur 7), op basis van werking en/of scheikundige eigenschappen. De stoffen die
Ellerman onder de Acriae schaarde, waren door Oesterlen eerder in verschillende klassen
ingedeeld, op basis van de volgens Oesterlen primaire werking. Hij deelde ze overigens wel
in groepen met scherpe kenmerken in.
De Radix rhei (Rabarber) en Aloë (Aloë) vallen bij Oesterlen onder de klasse
Tonica/roborantia op basis van hun prikkelende, tonusbevorderende werking. Ellerman plaatste
deze middelen echter op basis van deze werking en het aanwezige rabarberzuur en aloëzuur
onder de Acriae. Zo ook het Indigo, dat volgens Oesterlen een indifferente kleurstof was, maar
volgens Ellerman een werking als die van de Acriae heeft: 'eenen prikkelenden en zelfs
ontstekingsachtigen toestand der spijsverteeringswerktuigen met al deszelfs gevolgen'. De Radix
et turiones asparagi (Aspergies) werden op basis van hun (diuretische) werking ingedeeld bij de
Acriae (diuretica).
Figuur 7

Ell erman

Oesterlen
Stof

Klasse

Groep

Cerebro-spinantia

Acria

Cerebro-spinantia

Acria
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Acria

Cerebro-spinantia
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!Tonica • roborantia
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Excitantia
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Excitantia
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Excitantia

Specerijachtige, scherpe aetherisch-olieachtige

Excitantia

Specerijachtige, scherpe aetherisch-olieachtige

Excitantia

Specerijachtige, scherpe aetherisch-olieachtige

Excitantia
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Nutrientia en diaetetica

Indifferente kleurstoffen
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Mucilaginosa

Radix Hellebori nz~ri
Radix He/Jehori a/hi s. Veratn·
Semen Sabadillae
Verairinum
Semen staphidis a,~riae
Radix s. h11l!J11s et semen Colchici
Radix Rhei
Aloé·
Semen Phe!!andrii aquatica
Radix lridisf!orentinae
Radix l)rethri
Radix Ziniheris
Radix etflores Arnicae
Boletus laricis
Indz~o
Radix et et turiones Aspara,~i

Groep

Klasse

Drastica

Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae
Acriae

Drastica
Drastica
Drastica
Drastica
Pura
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Drastica
Pura
Drastica
Pura
Pura
Pura
Pura
Pura
Diuretica

Toegevoegde geneesmiddelen aan de klasse van Amae van E!!erman komen uit andere klassen bij Oester/en

Samenvatting
Uit de wijze waarop Oesterlen zijn geneesmiddelleer indeelde, bleek de nadruk die hij legde
op de werking, waarbij hij secundair keek naar de scheikundige kenmerken van de middelen. In zijn
onderwijs baseerde Ellerman zijn artsenijmiddelleer primair op scheikundige eigenschappen en
keek secundair naar de werking van de middelen. Hierdoor is er sprake van indelingen van de
artsenijmiddelen in verschillende klassen. Groepen van Oesterlen komen veelal overeen met
klassen van Ellerman. De klassen die beide auteurs indelen naar overeenkomstige
werkingsprincipes komen grotendeels overeen. Naast een andere indeling liet Ellerman middelen
weg omdat deze alleen in het buitenland gebruikt werden of in onbruik waren geraakt. Soms
voegde aan klassen Ellerman middelen toe op basis van werking en/of scheikundige
eigenschappen.

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 58 Nr 115 2008

17

Conclusie
Ellerman baseerde zijn onderwijs grotendeels op het Handboek van Oesterlen, maar week
af in de indeling van stoffen, omdat hij een indeling op basis van scheikundige kenmerken als het
meest zuiver natuurwetenschappelijk beschouwde. Waar mogelijk hield hij rekening met de
fysiologische werking van de middelen voor de indeling van zijn geneesmiddelleer.
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VE SCtlAALVERVELING VAN VE tlYVROlvlETER
~ b-ew[J~ LAi\! Fvcink-Y[J'!v ei,,rui, 18° ee«M.J
Lezing tijdens het congres van de Kring te Arnhem op 15 en î 6 oktober 2008
Drs. Ing. G.M. Haan
Inleiding
Niet onderricht in het vakgebied der farmacie, of omliggende disciplines, besef ik mij dat ik wellicht
een wat vreemde eend in de bijt ben in het bulletin van de Kring voor de Geschiedenis der
Pharmacie in de BeNeLux. Alvorens over te gaan op het verhaal, zal ik mijzelf daarom kort
introduceren. Mijn naam is Gideon Haan, en ben geboren op een mooie lentedag in 1980. Mijn
interesses hebben altijd gelegen op de snijvlakken van natuur, wetenschap, techniek en
geschiedenis. Deze onderwerpen komen ook terug in de studies die ik heb gevolgd; Laboratorium,
Informatica en Automatisering (LIA) en daarop volgend mijn academische studie Wijsbegeerte
van de Wetenschap, Technologie en Samenleving (WWTS).
Mijn afstudeeronderwerp van deze laatste is in deze de link tussen mijn studie en de Kring voor
de Geschiedenis der Pharmacie. Het afstudeeronderzoek omvatte namelijk een analyse van de
hydrometer zoals deze onder meer door apothekers werd gebruikt, in een drietal landen in de 18"
eeuw; Nederland, Frankrijk en Engeland. Binnen deze landen waren in totaal negen contexten
geïdentificeerd, waar dit artikel een deel van één van die onderwerpen is. In de onderzoeksfase
van mijn afstuderen kwam ik in contact met mevrouw Bierman, uw gewaardeerde voorzitter, en al
spoedig was ik uitgenodigd om aan de voorjaarsconferentie in Deventer deel te nemen. Tot mijn
grote genoegen werd ik het jaar daarop weer uitgenodigd voor de voorjaarsconferentie te Arnhem,
alwaar ik werd benaderd door de heer Gilias om een artikel in te zenden omtrent dit onderwerp.
Ik zal u eerlijk zeggen dat het niet meeviel om vanuit mijn scriptie een artikel te destilleren dat
enerzijds recht doet aan de vele facetten die de hydrometer kent, en anderzijds een aansluiting
hebben op de farmacie. Ik hoop u echter na het lezen van dit artikel hiervan te hebben overtuigd. En
mocht u interesse hebben in meer informatie omtrent mijn afstudeerscriptie, dan vind u hiervoor
aan het einde van dit artikel de desbetreffende gegevens.

1.

Cartier in Baumé's Éléments

In de zevende druk van Éléments de Pharmacie Théorique et Pratique door Antoine Baumé uit
1797, beschuldigt de auteur ene Jean François Cartier openlijk van vervalsing betreffende de
uitvinding van diens hydrometer. Baumé's Éléments ... was een populair en gerespecteerd boek in
het Frankrijk aan het einde van de 18" waarin hij zijn invloedrijke visie op de basis van het
apothekersvak uiteenzette. Cartier daarentegen was een obscure, doch kundige, metaaldraaier.
Maar tevens stond Cartier in de belangstelling van onder meer Antoine Lavoisier bij de Académie
des Sciences Royales.
Op 23 juli 1768 presenteerde Cartier, een metaaldraaier uit Parijs, zijn hydrometer aan de
Académie des Sciences Royales. Op dat moment was Lavoisier nog volop bezig met zijn
onderzoekingen aan zijn hydrometer. Diezelfde dag dat Cartier langs kwam, kregen Antoine
Lavoisier en een collega van hem, Mathurin Brisson, de opdracht om Cartier's hydrometer te
bestuderen. Dit onderzoek leverde op 13 en 31 augustus van datzelfde jaar een rapport op
1
genaamd 'Rapport sur l'aréomètre de Cartier'. In dit rapport waren beide heren aanvankelijk, dat
wil zeggen op 13 augustus, niet positief. Wat Cartier namelijk had geprobeerd, was om zijn
hydrometer geschikt te maken voor zowel wijnen als sterke drank, en alles wat daar qua
alcoholpercentage tussenin zat. Een probleem dat hierbij kwam kijken was dat de nek van de
hydrometer voor dit brede spectrum aan alcoholpercentages erg lang moest zijn om zowel de
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maximale als de minimale waarde weer te kunnen geven op dezelfde schaal. De wijze waarop
Cartier dit probleem probeerde te verhelpen is echter weer een verhaal op zich, en valt buiten het
doel van dit artikel. Wat hierin echter van belang is, is dat Cartier's hydrometer na een aantal
wijzigingen toch de goedkeuring kreeg van Lavoisier en Brisson. En bijgevolg één der populairste
soorten hydrometers werd in Frankrijk om het alcoholpercentage van vluchtige vloeistoffen te
bepalen in dienst van het equivalent van de Franse belastingdienst in de 18° eeuw; de Ferme
2
Générale •
Expliciete bronnen over de beweegredenen van Cartier om zijn hydrometer aan de
Académie des Sciences Royales te presenteren zijn door mij niet gevonden. Echter suggereren
sommige bronnen dat Cartier geïnteresseerd was in de acceptatie van zijn hydrometer door de
Académie des Sciences Royales om commerciële redenen naar de Ferme Générale toe. Het is
daarom mogelijk dat, voordat Cartier's hydrometer een succes werd, Cartier wilde dat zijn
hydrometer de goedkeuring zou krijgen van de Académie des Sciences Royales. Getuige het feit
dat Lavoisier en Brisson de opdracht kregen om Cartier's hydrometer te onderzoeken.
3

Baumé geeft in deze beschuldiging aan dat hij op 1O mei 1769 een lezing had gegeven op 'de
4
Académie' • Deze lezing was een samenvatting van de onderzoeken die hij had uitgevoerd met een
door hem ontworpen hydrometer, en die al in de tweede druk van zijn Eléments ... uit 1769 was
verschenen. Baumé claimt hierin dat hij deze hydrometer voor zowel de handel als de natuurkunde
6
had ontworpen 5 en dat hij al ruim voor die tijd bezig was met het experimenteren ermee • Dat hij de
hydrometer specifiek voor zowel de handel als de natuurkunde had ontworpen houdt in dat hij zich
richtte op een andere discipline dan dat bijvoorbeeld Antoine Laurent Lavoisier dat deed in dezelfde
periode. Dit is te stellen aan de hand van Baumé's activiteiten als apotheker en industrieel; het
onderzoek moest in dienst staan van direct praktische toepassingen.
Baumé's aanval op Cartier kwam voor het eerst naar voren in het tijdschrift 'l'Avant 7
Coureur' van 16 september 1771. Hierin eiste Baumé een openlijke rectificatie van Cartier om
diens uitvinding van de hydrometer. Helaas was ik niet in staat om dit exacte artikel te achterhalen.
8
In plaats daarvan baseer ik me op de zevende editie van Baumé's invloedrijke boek Éléments uit
1797. In de zevende editie van zijn boek schreef Baumé dat hij nog altijd geen openlijke rectificatie
had gekregen van Cartier. Het enige dat hem nog restte was om de lezer te overtuigen van zijn gelijk
door zijn bewijsgrond te presenteren, aldus Baumé 9 •

2.

De bewijslast

Baumé legde uit dat Cartier een metaaldraaier bij een goudsmederij was die de taak van Baumé
had gekregen om een twintigtal metalen hydrometers te vervaardigen naar zijn specificaties. Als
eerste bewijsvoering voor de aanloop naar de beschuldiging van vervalsing door Cartier, zei
Baumé nog de kwitanties te hebben van de leveringen. Omdat Cartier belast was met deze
opdracht, was hij door Baumé volledig ingelicht over de exacte bouw en werking van zijn
hydrometer.
Baumé redeneerde in deze als volgt. Als Cartier middels de Ferme Générale van het instrument
niet meer had gewild dan ervan te profiteren, had Baumé het geen probleem gevonden. Immers; hij
had zijn instrument in zijn Éléments openbaar gemaakt waardoor het niet hém meer toebehoorde,
maar het publiek 10, aldus Baumé. Het ging hem om de eer van de ontdekking, waarvan Baumé vond
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dat noch het publiek, noch Cartier het recht had dat van hem weg te nemen. Maar Cartier had zijn
hydrometer aan de Académie des Sciences Royales gepresenteerd alsof het zijn eigen vinding
was. Hierop vervolgde Baumé door te stellen dat Cartier bijna geloofwaardig was door te stellen dat
hij zijn eigen versie had uitgevonden, ware het niet dat hij er enige verdachte veranderingen in had
aangebracht. Buiten de veranderingen die Lavoisier en Brisson hadden voorgesteld in het 'Rapport
sur l'aréomètre de Cartier'. Maar Baumé zou zelfs met de veranderingen nog geen problemen
hebben gehad, als de hydrometer daardoor dan ook daadwerkelijk beter zou functioneren. Hij was
echter van mening dat dit niet het geval was, en voelde zich dan ook beledigd in zijn expertise.
Helaas voor hem was de Cartier hydrometer in de opvolgende tien jaar op grote schaal in gebruik
11
genomen door de Ferme Générale • Maar Baumé gaf niet op en kaartte daarom deze kwestie zelfs
nog in de zevende druk van zijn boek uit 1797 aan. Ondanks dat Cartier zich al rond 1769 schuldig
zou hebben gemaakt aan het vervalsen van Baumé's hydrometer.
Baumé was dus al lange tijd bezig om de eer
aan hem toe te laten komen. In figuur 1 is de
12
tabel te zien waarin Baumé de waarden
van zijn hydrometer vergelijkt met die van
Cartier door beide typen hydrometers in
dezelfde likeuren te dompelen. De waarden
in deze tabel zijn uitgedrukt in graden
Baumé; een standaard die Baumé zelf had
uitgevonden aan de hand van toenemende
zoutconcentraties in water. Met deze tabel
was Baumé bij de kern van de bewijslast
voor Cartier's vervalsing aangekomen.
Deze bewijslast baseerde Baumé op de
ondeskundigheid van Cartier, niet als
instrumentenmaker, maar als natuurfilosoof.

3.

figuur1

Geijkte hydrometers liegen niet

De tabel in geeft aan dat beide hydrometers met 10° beginnen. Baumé geeft in de omliggende
tekst ook aan dat de hoogste waarde op de hydrometer bij beide hydrometers op 45° eindigt,
hoewel dit niet blijkt uit de tabel in deze versie van Baumé's Éléments. Volgens Baumé ligt het
verschil, dat vanaf 17° begint, aan het volgende. De hydrometer van Baumé was geijkt door middel
van een bekende hoeveelheid zout opgelost in gedestilleerd water. Deze hoeveelheid
correspondeert met 0° voor een totale afwezigheid van zout, tot en met 10° voor een 10%
zoutoplossing. De hydrometer werd in opeenvolgende oplossingen gebracht met alle hele
tussengelegen waarden (1 %, 2%, etc.), en de hoogte hiervan op de hydrometer moest steeds
worden bijgehouden. Maar deze waarden werden niet op de nek van de hydrometer geschreven,
om zo de lengte ervan beperkt te houden. Pas later, bij het daadwerkelijk aanbrengen van de
schaal op de nek, werden deze gegevens gebruik om de 10° haar plaats te geven als eerste
markering. Cartier had volgens Baumé de 10° waarde klakkeloos overgenomen zonder haar te
ijken in de zoutoplossingen, en is vanaf waarde tien zijn hydrometer verder gaan invullen middels
13
extrapolatie • Het ijkingsproces voor de waardes tussen 10% en 45% vond niet voor iedere waarde
plaats. Dus niet voor bijvoorbeeld 15°, 17°, 22° en 24 °. Maar deze waren bepaald door middel van
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extrapolatie vanaf de tienvoudige waarden. Deze tienvoudige waarden werden daadwerkelijk geijkt
aan de hand van corresponderende zoutoplossingen. De tussenliggende waarden werden met een
passer later tussengevoegd. Baumé verklaart vervolgens dat de eerste tien graden een ongelijke
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figuur 2

toename lieten zien in dichtheid ten opzichte van de daaropvolgende tien graden. Cartier's
nalatigheid is in een grafiek (zie figuur 2) goed weer te geven. Op de x-as (horizontaal) staat de
relatieve positie op de nek van de hydrometer weergegeven. Dit is niet de daadwerkelijke waarde,
maar simpelweg een gelijke verdeling van de nek van een hydrometer in elf delen. Op de y-as
(verticaal) staat het verschil weergegeven tussen iedere twee waardes uit Baumé's tabel (zie), die
bij elkaar worden opgeteld. Zo is in de grafiek goed weer te geven dat, hoewel de beide lijnen
ruwweg dezelfde stijging vertonen, de Cartier hydrometer lager uitkomt. Uit de grafiek is op te
maken dat Baumé rekening had gehouden met de ongelijke toename; bij de waarde 2 op de x-as
stijgt de Baumé hydrometer sterker dan de Cartier hydrometer. De lijn van Cartier's hydrometer
volgt een bijna rechte lijn van begin tot eind. Daar de posities op de hydrometer werden
aangebracht aan de hand van extrapolatie vanaf de 1o• waarde op de hydrometer, is duidelijk dat
Cartier geen rekening had gehouden met de ongelijke toename van de dichtheid van een vloeistof
bij een stijgende zoutconcentratie tijdens het ijkingsproces. Een fenomeen dat tussen 2 en 9°
Baumé optreedt als gevolg van de wederzijdse penetratie van water en zout.

4.
Besluit
Wat Cartier dus had verzuimd, was het correct ijken van de hydrometers; de waarden waren
simpelweg lineair geëxtrapoleerd zonder de waardes onder de 10° waarde te staven aan
zoutoplossingen. En Baumé's argument lijkt hiermee overtuigend. Als de nek van de vervalsingen

22

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 58 Nr 115 2008

wellicht exact dezelfde diameter hadden gehad als de originelen, dan zou het gebrek niet zo zijn
opvallen. Dan zou het exact kopiëren van de schaalverdeling geen probleem vormen. Maar het
produceren van hydrometers met altijd een exacte diameter was in die tijd nog moeilijk, zo niet
onmogelijk. Volgens Baumé liet de stand van Cartier, als zijnde een eenvoudige
instrumentenmaker, hem ook niet toe om een dergelijk inzicht te hebben. Dat was volgens Baumé
slechts voorbehouden aan gerenommeerde onderzoekers die niet zulke opzichte fouten zouden
maken 14 :
[. .. ] maar omdat zijn stand hem niet toelaat om zich met de lichamelijke wetenschappen
bezig te houden, heeft hij toch slechts kleine veranderingen aan moeten brengen voor
zover zijn kennis reikte, die zeer wordt beperkt: het zijn die [veranderingen] die gemakkelijk
zijn om te laten zien.
En om Baumé's claim meer gewicht te geven had hij zijn onderzoek met nog zes andere Cartier
hydrometers uitgevoerd, met allemaal hetzelfde resultaat. Bovendien, zo vond Baumé, deed
Cartier nogal geheimzinnig over zijn uitvinding en wilde hij er niets over loslaten. Zelfs toen Baumé
in de l'Avant - Coureur van 16 september 1771 openlijk een rectificatie eiste van Cartier, kreeg hij
tot op de dag van de zevende druk van de Éléments de Pharmacie Théorique et Pratique uit 1797
nog geen antwoord.

Dit artikel is een onderdeel van mijn afstudeerscriptie Hydrometers in Context; een
perspectief op hydrometers in Engeland, Frankrijk en Nederland in de 1Ef eeuw (Universiteit
Twente, 2008). Mocht u geïnteresseerd zijn in een kopie van mijn werk, dan kunt u gerust
contact met mij opnemen. Maar ook voor vragen of opmerkingen sta ik open.
Gideon Haan
Langestraat 50
NL-7412 se Deventer
gideon.haan@gmail.com
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"Rapport sur l'aréomètre de Cartier", Lavoisier & Brisson. CEuvres de Lavoisier, (1868, 1768) deel 11, pp.17 -20.
De Ferme Générale, opgericht in 1726, was in het Frankrijk van de 18' eeuw een soort franchise organisatie die per regio een
overeenkomsten hadden getekend waarin indirecte rechten en handelsrechten werden gepacht aan ondernemers. Daarmee is de
Ferme Générale op te vatten als een intermediair tussen de Franse overheid en de pachters. En een deel van de inkomsten kwam
uit belastingen op consumptiegoederen waaronder alcoholhoudende drank.
Titel van de lezing: Recherches sur Plusieurs Phénomènes que /'eau Présente au Moment de sa Congélation.
Hoogstwaarschijnlijk is dit een referentie naar de Académie des Sciences Royales. Éléments de Pharmacie Théorique et Pratique,
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?8 editie. Antoine Baumé, uiig. Chez Samson, Parijs (1797), p. 402.
Op.cit. Baumé (1797), p. 404.
Vermoedelijk al in 1767, maar een duidelijke referentie ontbreekt.
Een blad waar Antoine Lavoisier overigens ook artikelen in publiceerde.
Het voordeel is dan wel weer dat hiermee een uitgekristalliseerd beeld geschetst kan worden van de situatie in plaats van een
eerste beschuldiging.
Op. cit. Baumé {1797), p. 402.
Ibid. p. 402;" [ ... ] j'ai publié man pèse-liqueur: il ne m'appartient plus, il est au Public: mais l'honneur de la découverte doit me
rester: ni Ie Public, ni Cartier, ne peuvent sans injustice me l'en/ever." Vertaling: G.M. Haan.
"The Chemists' Ba/ance tor Fluids": Hydrometers and /heir Multiple /dentities, 1770-1810. Bernadette Bensaude-Vincent,
/nstruments and Experimentation in the History of Chemistry. Bewerkt door Frederic L. Ho/mes and Trevor H. Levere (2000), pp.
153-183, p. 160.
Op.cit. Baumé (1797), p. 403
Ibid. p. 404.
Ibid. p. 403 ; "[ ... ] mais comme son état ne lui permet pas de s'occuper des sciences physiques, il n'a pu ni dû y faire que des
changements relatifs à ses connaissances, qui sant fort bornées: c'est ce qu'il sera facile de faire vair". Vertaling: G.M. Haan.
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PH.AR)vfACIE IN DE LA TE MIDDELEEUWEN IN A'RNH.Elvl
Lezing gehouden tijdens het Congres te Arnhem op 15 en 16 maart 2008.
Magda Voordouw
Op onze voorjaarsvergadering in Arnhem werd door mevrouw Magda Voordouw een verhandeling
gehouden over de Pharmacie in de late middeleeuwen in deze stad, Arnhem. Zij gebruikte hiervoor
haar scriptie "Pharmacie in de late middeleeuwen in Arnhem" (1400-1500).
Allereerst werd het middeleeuwse Arnhem uitgelegd, het ontstaan van de stad en het leven in zo'n
gemeenschap. Arnhem maakte deel uit van één der Hanzesteden, (door zijn gunstige ligging aan
de Rijn), maar ook het hof van Gelre domineerde de gemeenschap.
De Pharmacie begon in Arnhem op het ogenblik dat de apothecaris een begrip werd, en dat was in
deze Gelderse hofstad eind veertiende eeuw. In Arnhem werd hij meestal meister of apteker
genoemd, en was in dienst van het stadsbestuur.
Voor het onderzoek naar de middeleeuwse apothekers werden de stadsrekeningen geraadpleegd.
Arnhem beschikt namelijk over een uitgebreid stadsarchief dat tot de middeleeuwen terug gaat.
Ook het hof van Gelre hield een uitgebreide administratie bij in de z.g. hertogelijke rekeningen. Uit
deze rekeningen blijkt ook dat het hof van Gelre en het stadsbestuur regelmatig van de diensten
van de apteker gebruik maakten. Dat de middeleeuwse apotheker ook voor de bevolking ten
dienste stond, mag blijken dat hij in dienst was van het stadsbestuur en deze voor hun behoeftige
onderdanen garant stond. Doordat de apothekers aangesteld waren door het stadsbestuur
genoten zij ook verschillende voorrechten maar ze moesten daartegenover ook wel voortdurend
beschikbaar zijn . Er werden overeenkomsten opgesteld waarin verleende voorrechten ook eisen
aan de apotheek en apotheker werden opgenomen.
Voor Arnhem betekende dit, dat de apotheker het monopolie had voor de verkoop van bepaalde
artikelen en daaruit bereide geneesmiddelen. Naast dit alles was de apotheker nog leverancier van
velerlei wijnsoorten, in het bijzonder kruidenwijn. Ook voor confituren, suiker, banketwerk kon men
in de apotheek terecht.
De middeleeuwse apotheker gebruikte voor de receptuur ook exotische kruiden en specerijen.
Daarvoor reisde hij naar Brugge naar de machtige "cruydhalle"en later naar Antwerpen.
Oorspronkelijk waren apothekers als kleine handelslieden lid van het kramersgilde, dat meestal
aan Sint-Nicolaas gewijd was. Toen het beroep een meer wetenschappelijk karakter kreeg, werden
zij ingedeeld bij het Sint-Lucas gilde.
Arnhemse apothekers 1400-1500

- Meister Hennie (Brant) (1394-1412)
Uit de stadsrekeningen blijkt, dat het gebruikelijk was dat het stadsbestuur eens per jaar de maaltijd
met de apotheker gebruikte. In 1395 reisde Hennie in opdracht van het hof naar Utrecht en in 1401
ontving hij het stadsbestuur uit Hanzestad Hamburg. Van deze apotheker is tevens bekend dat hij
culturele belangstelling had. Hij schreef. In 1404 voltooide hij een aantal teksten die in Hessen
bewaard worden.
- Hennie, apotheker (14 i 3-1422)
Van deze apotheker is bekend dat hij op wel zeer goede voet leefde met de burgemeester en zijn
bestuur. Dat blijkt uit de vele 'gedane verteringen'. In de stadsrekening is ook een post opgenomen
voor de kosten van medicatie van behoeftigen. Ook leverde de apotheker specerijen en zalven voor
de gewonden uit de oorlog.
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- Engebert, apteker (1422-1450)
Deze apotheker was een veelzijdige man. Het stadsbestuur maakte gebruik van de
handelskwaliteiten van deze man, die naast apotheker ook houthandelaar was en stuurde hem
naar de houtmarkt in Wezel. Ook leverde hij salpeter en zwavel voor het vervaardigen van kruit
bestemd voor donderbussen (kleine kanonnen).
- Meister Harmans, den apteker (1451-1459?)
Ook deze apotheker leverde aan het hof, en ook bij deze apotheker waren de burgemeester en zijn
schepenen geziene gasten. Uit de stadsrekening blijkt dat 'de apteker schenckten vele kannen
Roetswijn'.
-Jan Adriaenss, apteker (1460 +/-1500)
Deze apotheker wordt bij bevelsbrief van de hertog van Gelre, met de door geneesheer Philips
geordonneerde medicijnen naar Grave bij de zieke koningin Maria van Schotland ontboden. Ook
op kasteel Buren maakte men gebruik van deze apotheker.
Als men zich een beeld wil vormen van de apotheker in het verleden, is het van belang de sociale
omstandigheden van die tijd te bezien, een samenleving waarin gezondheid, hygiëne, ziekte en
dood, voedsel en voedselbereiding het leven beheersten.
Voor meer uitgebreide informatie verwijs ik u naar de scriptie"Pharmacie in de late middeleeuwen
in Arnhem".
Mevr. Karssen -Voordouw
Haven 20, NL-3143 BC Maassluis
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tlET tlANV13VEKJE VAN APVTJ-lECARISJVVS CVVJvlAN
TE GENT VAN 1598 TVT 1636
Lezing gehouden tijdens het Congres te Breda op 12 en 13 april 2003.
Prof. em. dr. Chris De Backer
Onlangs schreven we een bijdrage over de mobiliteit der apothecarissen in de Zuidelijke
1
Nederlanden tijdens het Ancien Régime • Hierbij wezen we voor de eerste keer naar gegevens uit
een manuscript neergeschreven door de Gentse apothecaris Joos Cooman, werkzaam op het
einde van de 16d• eeuw en het begin van de 17d• eeuw. Dit manuscript is van groot belang omdat het
uniek is in zijn aard en omdat wij nog altijd niet beschikken over andere soortgelijke bronnen van
dergelijke kwaliteit. Wij hebben getracht in de mate van het mogelijke ons een beeld te vormen
rond dit manuscript. En zoals altijd roept de ontdekking van een dergelijke bron steeds meer
vraagtekens op dan dat het antwoorden geeft.
Handboekje
Het handschrift wordt bewaard in de universiteitsbibliotheek te Gent en heeft als signatuur G.
1994/2. De letter G in deze signatuur staat voor gandavensia. Deze gandavensia, zowel boeken als
manuscripten, maken deel uit van een verzameling met als onderwerp de geschiedenis van de
stad Gent, zo breed mogelijk gezien. Toen we dit manuscript ontdekten in een der "fichiers"
achteraan in de cataloguszaal, was dit nog niet opgenomen in een catalogus of een gedrukt of
elektronisch bestand. Dit is waarschijnlijk de reden waarom het tot hiertoe onopgemerkt bleef. Het
handschrift meet 100 op 145 mm en telt 153 folio's van gevergeerd papier. Deze foliëring is
aangebracht door de scribent. Enkele folio's zijn niet beschreven en zijn dus blanco gebleven.
Na folio 153 zijn 4 bladen uitgesneden. De foliëring is in Arabische cijfers. Het schrift is een
Gothische littera currens, een slordig en moeilijk te lezen gebruiks- en snelschrift met de gewone
scholastieke afkortingen. Het schrift is afkomstig van één hand, die van Joos Cooman. De
boekhoudkundige getallen zijn in Romeinse cijfers genoteerd. De prijzen in Vlaamse ponden,
schellingen groten en Karolusguldens uitgedrukt. Dukaten en Engelsen komen soms ook voor.
Het handboekje is ingebonden in schaapsperkament met een flap aan het achterste plat. Een
lederen snoer dat toeliet het boekje toe te binden is verdwenen. Qua datering zien we dus dat het
boekje in het jaar 1598 werd in gebruik genomen. De laatste weinige gegevens in een
krabbelschrift dateert uit 1636. Wij vermoeden dat in de periode die daarop volgde Cooman zal zijn
overleden.
Inhoud
Op folio 1 recto is te lezen: In usum Judoci Cooman assenensis et pharmacapola gandensis 1598
(= in gebruik van Judocus/Joos Cooman uit Assenede en apotheker te Gent 1598). Op folio 2
recto is dan nog te lezen: Dit boucxkin is de notitie van alle de renten, ende losselicke leenen, ende
gronden van erfven, toebehoorende Joos Cooman filius (= zoon) Joos gheboren van Assenede,
ende apotecaris wonende tot Ghendt, mitsgaders de huusen hem toebehorende, en de lasten die
hij jaerelickx is ghevende; ende was aldus begost te noteren den 1Bden novembris vijftienhonderd
achtentneghentich.
Een los blaadje steekt daarenboven in het handschrift dat een sententie betreft voor meester Pieter
Cooman, uitgaande van de schepenen van Assenede in 1653, en met betrekking op een achterstal
van renten in natura.
Het handschrift is een handboek of manueel dat toebehoorde en geschreven werd door de Gentse
apothecaris Joos Cooman, afkomstig van het stadje Assenede, boven Gent. Het handelt over
renten van zowel van hem als van zijn vrouw en bevat een lijst van zijn huizen. Verder bevat het
familiale notities; gegevens over zijn leerlingen, een lijst van de geschenken die hij aan zijn
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kennissen schonk ter gelegenheid van huwelijken, geboorten, kloosterintredes etc.
Folio 3 recto vangt aan met een lijst van renten binnen Assenede die toebehoren aan Joos
Cooman. Deze had hij ontvangen van Adriaen Jaspar (die de weduwe gehuwd had van Jooris
Cooman), 4 renten van zijn broer Anthonius en 4 van zijn zuster.
Folio 22 verso tot 29 recto bevat een lijst van toebehorende renten aan apothecaris Joos Cooman
en zijn echtgenote Marie Nemegeer (Nemegheer, Nemegheers); het betreft een erfelijke cijnsrente
op diverse huizen te Gent sinds 11 maart 1597; vervolgens 13 renten ten laste van de stad Gent en
van Assenede.
Folio 30 tot 52 betreffen lenen afkomstig van zijn gelijknamige overleden vader Joos Cooman.
Deze lagen bijna allen in de parochie van Assenede (buiten één te Boekhoute) en worden
beschreven met de ligging naar de windstreken en de namen van de eigenaars der aangelande
percelen.
Op de folio's 53 tot 61 volgt een lijst van erfelijke gronden hem toegekomen bij het overlijden van zijn
vader. Deze 1Ogronden lagen te Assenede en in de Weelde, de dijk van Sint-Janspolder. Vanaf folio
62 komt een lijst van de huizen 'hem competerende': eerst 5 delen van een huis te Assenede belast
met jaarlijkse renten, maar dat Joos Cooman verhuurde. Vervolgens 4 grote huizen te Gent in de
Sint-Michielswijk, daarenboven nog een groot en vier kleinere huizen aan de Ramen en partijen
van huizen hem toegekomen bij het overlijden van zijn echtgenote Marie Nemegheers, dochter van
de Gentse apothecaris Lieven (Lievin) Nemegeers.
Op folio 64 wordt het huis genoemd waar de apothecaris zelf woonde en waar hij zijn officina had.
Het was een huis met alle normale 'toebehoorten' dat genoemd was de Zeerudder (Zeeridder) en
dat vlak bij de Veerbrugge was gelegen. Dit huis was afkomstig van zijn schoonvader Lieven
Nemegheers en was belast met een jaarlijkse rente van 4 schellingen 2 groten die hij betaalde
vanaf 1598 tot en met 1605 en eveneens een jaarlijkse rente van 2 ponden groten die hij in 1602
afloste. De Gentse historicus Frans De Potter noemt in het zevende deel van zijn werk over de stad
Gent, dit hoekhuis gelegen aan de Veerbrug (namelijk bij de toeristische Graslei en in volle centrum
van de stad) waar Lieven Nemegheers, apothecaris, gevestigd was dat reeds omtrent het midden
van de 16d" eeuw een apotheek was en gelegen was naast de herberg Den Gouden Noble.
De grote huizen bezaten bakhuis, paardenstal, spinhuis en lochting en één daarvan werd verhuurd
aan kapitein Fourdin, gouverneur van IJzendijke, voor 2 pond groten vanaf 1598; het andere vanaf
1599 voor 16 pond aan een zekere Frederico Spinola.
Op folio 82 komt dan een lijst van erfelijke losrenten waarvan Cooman er veel van verkocht of loste.
Op folio 101 volgt nog een lijst van enkele erfelijke gronden die Cooman gedurende zijn leven
kocht.
Vanaf folio î 23 recto begint het voor ons meest interessante deel van het handschrift: de notities
van de inwonenden, leerlingen apothecarissen, het dienstpersoneel en de geschenkenlijst die
Cooman opstelde naar aanleiding van huwelijken, doopsels en andere sociale gebeurtenissen.
Het manuscript sluit af op folio 153 verso met twee remedies: een 'memorie om ter camer te
ghaene' en een 'memorie om te kureren een vervronghen voet'.
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JoosCooman
Over de levensloop van apothecaris Joos (Judocus, Josse of Joos) Cooman halen we uit het
handboekje volgende gegevens. Cooman was geboren te Assenede rond 1560 en naar Gent
getrokken waar hij vanaf 1 oktober 1581 bij apothecaris Pierre Guillet had gestudeerd.
Deze had zijn officina in de Lange Munt, zijnde een voorspoedige handelsstraat die loopt van de
Koorn- en Groentenmarkt naar de Vrijdagmarkt. Over deze Pieter Guillet of Gaillet zoals hij in de
Gentse stadsrekeningen voorkomt, vinden we toch wat spaarzame gegevens. Guillet volgde
immers op 1Omei 1563 de apothecaris Jan de Buc, filius Cl ais, op als leverancier van laden 'tregie'
(dragees), die het stadsbestuur serveerde als aperitief bij recepties of feestelijkheden. Zijn eerste
levering voor dat boekjaar 1563 omvatte 14 laden dragees wegende elk twee pond, voor een prijs
van 39 pond 8 deniers groten, een relatief hoog bedrag. Guillet bleef leverancier tot in 1583 en had
dus heel het Calvinistisch bewind van Hembyze zonder problemen meegemaakt.
Guillet was gezworene der kruideniersnering in 1577, betaalde 50 (Karolus)gulden belasting in
1578 en wordt nog genoemd in 1580 in een lijst van geleende sommen voor inkoop van granen
waarvoor het stadsbestuur het initiatief had genomen. In de stadsrekeningen van 1584 zien we dat
Guillet geen 'tregie' meer levert maar wel apothecaris Govaert Janssens en dat tot ten minste in
1588. In 1589 had deze ook van stadswege medicamenten geleverd aan zieke Spaanse soldaten
die rond Gent en Zeeland de Geuzen bekampt hadden.
Cooman zou bij Guillet blijven tot 20 april 1585.
Als tijdgenoten apothecarissen vinden wij in de twee ledenregisters van de nering der
kruideniers-apothecarissen te Gent, Govaerd Janssens als bestuurslid van 1587 tot 1609. In 1587
was hij de tweede gezworene van de nering, in 1590 en 1592 tweede waardeerder der kruiden, in
1598 tot 1609 bekleedt hij verschillende functies in de nering. Wel verschijnt dan de naam
apothecaris Jacques Janssens in 1611 als eerste gezworene van de nering. Deze leverde o.a. aan
de Benedictijnen van de Sint-Pietersabdij. Daar Cooman tot tenminste in 1636 moet geleefd
hebben zal hij nog naast boven geciteerde apothecarissen, volgende collegae gekend hebben die
in het bestuur van de kruideniersnering zaten. Het zijn apothecaris Gillis Pijpe, gezworene in 1631
en meester Jacques Jevees, apothecaris, eerste kruidenbewaarder van 1632 tot 1636.
Joos Cooman trouwde met Maria Nemegheer in 1594. Zij was, zoals reeds vermeld, de dochter
van apothecaris Lieven Nemegheer die zijn officina te Gent in 'de Zeerudder' had. De ligging van
deze apotheek was optimaal en betekende een buitengewoon goede handelsplaats tussen de
Drabstraat, Gras- en Koornlei, Breydelstraat en Veerbrug, in het midden van een van de
welvarendste wijken van de stad. Maria's moeder heette Maria Dhooghe, filia Lievens. Dit huwelijk
wordt trouwens in de Gentse stad rekeningen vermeld omdat zij toen lijfrenten op de stad verkocht.
Op de bruiloft waren aanwezig Michiel Nemegheer, Jaquelijne Nemegheer, Francoys van Zinnicq
apothecaris te Brussel, meester Jacop van Hauwe advocaat en Jan Jacops notaris. Op 29 mei
1594 werd de trouw verzekerd door de pastoor van Sint-Michielskerk, officiaal van het bisdom, en
op 7 juni 1594 werd het huwelijksfeest gegeven ten huize van meester Lievin Nemegheer, vader
van de bruid.
Maria Nemegheer beviel van de eerste dochter op 25 juni 1595, gekerstend in St. Michielskerk op
26 juli. Peter was Joos' broer Anthonius Cooman, meter zijn schoonmoeder Maria Dhooge.
Pierkin was de eerste zoon. Hij werd geboren op 3 oktober 1597 en werd gedoopt in St. Michiels.
Peter was de kapitein Pierre Fourdin gouverneur van IJzendijke en deze zond in zijn plaats
monsieur de Rijnsyck, luitenant van de compagnie van kolonel en graaf de Fresin. Meter was de
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echtgenote van de stadsgriffier Jan Simoens.
De eerstgeboren zoon zou later ook apothecaris worden. Een gespecificeerde rekening uit 1644 is
van hem bewaard in het Rijksarchief van Gent. Wij publiceerden deze rekening in het
Farmaceutisch Tijdschrift voor België als een van onze eerste farmacohistorische bijdragen in
1977. Pieter Cooman leverde medicamenten aan de St. Pietersabdij van 1644 tot 1651 en had zijn
officina voor het klooster der Capucijnen.
De tweede zoon, Franskin, werd geboren op 11 juni 1600 en ook gedoopt in de St. Michielskerk.
Peter was Francoys van Zinnicq de jonge van Brussel, vermoedelijk ook apothecaris. Meter werd
Jacquemijne Nemegheer, zuster van zijn vrouw.
Een tweede dochter Susanna werd geboren op 9 april 1602. Peter werd Michiel Nemegheer, zijn
zwager, meter Susan na du Wel, vrouw van kapitein Fourdin, gouverneur van IJzendijke.
Het laatste kind was Katarina geboren op 12 september 1609. Peter was apothecaris Francoys van
Zinnicq de oude, die Heer van Koekelberg was geworden en die een zilveren schotel schonk,
wegende î 6 ons. Meter was de vrouw van zijn zwager Michiel Nemegheer.
Over genealogische bijzonderheden heeft Cooman het volgende genoteerd. Zijn vader, Joos
Cooman filius Jooris, overleed op 1Ofebruari 1574 op 74-jarige leeftijd en werd begraven ondereen
zerk in de parochiekerk te Ertvelde voor het doksaal. Heyndrica Willems, zijn moeder overleed te
Gent toen de stad door Farnese, hertog van Parma, omsingeld was op 23 februari 1584 om 2 uur 's
nachts. Ze werd begraven op het kerkhof van St.-Janskerk (thans St.-Baafskerk).
Coomans zuster Janne ken stierf op 15 augustus 1585 van 'contagieuse ziekte', vermoedelijk de
pest. Zijn broer Anthonius Cooman overleed op 32-jarige leeftijd op 23 september 1597 eveneens
van de 'contagieuse ziekte' nadat zijn drie zoontjes Jooskin, Tuerkin en Joris rééds vóór hem in
dezelfde maand aan dezelfde ziekte overleden waren

Lieven Nemegheer
Over Cooman's schoonvader Lieven Nemegheer zijn ook enkele gegevens overgeleverd in zijn
optreden als schatter van twee van zijn Calvinistische collegae apothecarissen: Claes De
Zadeleere en Bertelmeus Van de Putte. In een uitgave van geconfisqueerde roerende goederen te
Gent in 1567 en toebehorende aan Calvinisten, konden we de inboedelbeschrijving terugvinden
van deze twee Gentse apothecarissen.

De Zaedeleere, wiens officina was gelegen op een hoek van de huidige Groentenmarkt, was met
een 60-tal andere hervormingsgezinde Gentenaren gevlucht na de troebelen in 1566-1567. Hij had
naast zijn beroep ook gefungeerd als Calvinistisch aalmoezenier. Wegens het bijwonen van
vergaderingen, geldinzamelingen, schenkingen van o.a. zesduizend stenen voor de bouw van de
Gentse Calvinistische kapel, werd hij door de Raad van Beroerten op 20 februari 1568
aangehouden. Als voortvluchtige waren zijn goederen al op 15 december 1567 geïnventariseerd in
opdracht van de hertog van Alva. Jammer genoeg werd er van de officina zelf geen gedetailleerde
inventaris gemaakt. Deze werd alleen geschat op zijn algemene waarde door de apothecaris
Lieven Nemegeer, in zijn kwaliteit van toegevoegde schatter. De gehele inhoud van de apotheek
werd afgedaan met de woorden: 'den winkele met zijne toebehoorten'. Daarop volgde de
boedelbeschrijving van het huis in al zijn details.
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Op dezelfde dag nog bezocht apothecaris Lieven Nemegeer ook 'den winkel' van Berthelmeus
Van de Putte, een hervormingsgezinde apothecaris-kruidenier die woonde in het huis 'De
Rozelaere' in de Burgstraat. Nemegeer maakte weeral korte metten met de 'winkel met al dieser
aannekleeft in potten, cruuden ende anderssins.' Wel worden vermeld 8 grote en kleine tinnen
maten en de toog met stoffering. In de nederkamer van het huis stonden nog 8 boeken. In het
bakhuis stonden o.a. twee 'steenen mortieren' en een 'ijzeren wagen om de winkel te verwarmen'.
Met Van de Putte is het net zoals De Zadelaere fataal afgelopen. Beide werden onthoofd. We weten
dat Van de putte toen 70 jaar oud was.
Toen de kansen voor de katholieken keerden te Gent werd apothecaris Nemegheer zelf in 1583
opgesloten onder het Calvinistisch bewind dat sinds 1577 aan de macht was gekomen. Maar na de
val van dit zevenjarig regime vinden we hem in 1584 vermeld in het neringboek der kruideniers
(waartoe de apothecarissen als groep behoorden) exceptioneel aangeduid met zijn beroep van
apothecaris, en dit in de functie van gezworene van de nering. In de stadrekeningen uit 1590
komen we Lievin Nemegheer, apothecaris, tegen als leverancier van 'medicijnen ende compositie'
door hem op kosten van de stad geleverd aan Spaanse soldaten die door rebellen in Zeeland
gevangen genomen waren en naderhand in het Gentse hospitaal van de Bijloke werden verzorgd.
Berthelmeus Van de Putte zelf had in 1540, 1542 en 1546 in het Gentse stadsbestuur gezeteld als
schepen. In het ledenregister van de schuttersgilde van Sint-Joris van Aalst (1488-157 4) zien wij
vermeld staan onder de nieuwe leden van het jaar 1523: Bertelmeus Van de Putte te Gent int
Paradiseken ten Putte.( ... te Gent in het [huis genaamd] 't Paradijsje op de plaats Ten Putte.)
Ten Putte is thans de Gouden Leeuwplaats en is gelegen naast de Sint-Niklaaskerk waar de
kruideniersnering zijn altaar had. Het is ook daar dat het huis der kruideniers gevestigd was en op
de andere de apotheek 't Paradiseken. Deze apotheek was in 1491 eigenaardig genoeg in handen
van een Jacop De Cooman filius Ghiselbrecht, nadat Willem de Buc filius Pieter, deze
"apothecarie" verkocht voor 116 Vlaamse pond grooten. Hier moet nog vermeld worden dat een
Jacop den Coopman 'apotekariër' te Gent in 1450 voorkomt in de Aalsterse stadsrekeningen. Hij
bezocht toen de stad en kreeg bij zijn bezoek 2 kannen wijn aangeboden. Mogelijk werd hij
uitgenodigd om in Aalst stadsapothekerte worden.
Coomans schoonvader Lievin Nemegheer filius Denis, overleed op 20 september 1595 kwart voor
middernacht en werd begraven in de St.-Baafskerk voor den preekstoel. Hij was 74 jaar (en was
dus geboren in i 521 wat zijn beroep als apothecaris circa 1541-1546 plaatst). Zijn schoonmoeder
Maria Dhooge filia Lievins, overleed op 6 september 1599 en werd bijgezet naast haar echtgenoot.
Zij was 69 jaar oud.
Curriculum vitae
Na deze overlijdensberichten schreef Cooman zijn curriculum vitae.
'Memorie' schrijft hij, 'dat ik begon te studeren op 1 oktober 1581 bij Pieter Guillet, en daar
inwoonde tot 20 april 1585, waarna ik naar Parijs trok om mij verder te bekwamen'. Na deze
leerperiode van 3 ½ jaren bij Guillet ging hij daar op 28 april 1585 inwonen bij Claude Fraguier
appoticaire à la Banière de France en verbleef daar nog tot na Fraguiers overlijden, toen diens
weduwe de apotheek verder zette en hertrouwde met apothicaris Pierre Dubuysson, dit tot 20
februari 1589. Per maand verdiende Cooman 50 schellingen. Het verblijf te Parijs duurde 4 jaar en 8
maanden. Hij verliet Parijs voor Brussel waar hij op 6 april 1589 bij meester Francoys van Zinnicq,
'appothecaire Inden Beyaert' op het Cantersteen ging inwonen tot einde mei 1594 .. Hij verdiende
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het eerste jaar 30 gulden en het tweede en de volgende 42 gulden, maar was gedurende een half
jaar in dienst van het Koninklijk Hospitaal en verdiende daar als hospitaalapotheker maandelijks 5
gulden.
Coomans hele leertijd en verdere bekwaming nam dus acht jaren en acht maanden in beslag. Het
was zonder twijfel meer dan wat door de nering geëist werd om te Gent als apothecaris aanvaard te
worden. De opleiding bestond uit de graden leerling, knaap en meester. De graad van knaap werd
gemakkelijk bereikt door de enigszins bemiddelde leerlingen of door de meesterkinderen. Knapen
bleven steken in het stadium van loonarbeider indien ze geen financiële middelen hadden. In Gent
gold in de 1 eeuw dat 5 jaar studie bij één of bij meerdere meesters voldoende was om na een
examen apothecaris te worden.

r

Van Zinnicq stond bekend als een belangrijke apothecaris. Hem wordt grote lof toegezwaaid door
Matthias Lobelius in zijn Kruydtboek (Antwerpen, Plantijn, 1581) waar bij het onderdeel over
'gummi cariophyllorum' het volgende te lezen is: "van de groffelnagel wordt een olie gedestilleerd
zoals uit anijs, venkel en dergelijke, maar deze is ongelijk krachtiger. Meester Franchois van
Zinnich, een van de beste en geleerdste apothekers ten lande, maakt deze olie zeer kunstig en
naarstig:' Het is trouwens dezelfde Matthias de Label, 'docteur in medicinen' die in î 577 Gent
bezocht en het stadsbestuur een exemplaar schonk van 'eenen schonen en excellenten boek
geïntituleerd 'Plantarum seu stirpium met den figuren'. Het is zeker dat Lobelius de 3 stadsdokters
van toen (Lievin Sanders filius Jan, Adriaan Meganck en Gheerolf De Ruutere) alsook de 2
stadschirurgijns (Willem Moenius en Bauwin Array) persoonlijk kende.
Situatie te Gent
De politieke achtergrond van de periode waarin apothecaris Joos de Cooman leefde was een
periode van uitersten waarin godsdienst, politiek, stedelijke aspiraties tegenover het centrale
bestuur en welvaart de kenmerken waren. Te Gent, waar reeds een Calvinistisch bewind had
geheerst in de jaren '60, werd op 15 februari 1580 het katholicisme officieel verboden alhoewel
volgens de historicus Victor Fris de rijke burgerij, de groothandelaars en de patriciërs katholiek
bleven en de Calvinisten hoofdzakelijk uit de gelederen der misbedeelden werden gerekruteerd.
De stad verkeerde sinds 1576 in een verschrikkelijke staat. De handel was door de
godsdienstoorlogen nagenoeg onbestaande, het platteland werd doorkruist door benden en de
gevolgen lieten zich nog 4 jaren nadien voelen. De arbeidersklasse kende een ongeziene armoede
en de kroniekschrijver Jan vande Vivere bericht dat hij in 1586 mensen op straat zag sterven van
ontbering. In dat jaar vertrokken ook 9000 Gentenaars, waaronder groothandelaars, industriëlen,
intellectuelen, de beste ambachtslieden om zich in Zeeland en Holland te vestigen. Niet alle
gereformeerden trokken weg. De achterblijvers bekeerden zich tot het katholieke geloof.

Van dan af heeft het centraal gezag te Gent de absolute macht. De Concessio Carolina werd terug
ingevoerd en opnieuw werden het aantal neringen die zich tot pure handelscorporaties hadden
ontwikkeld, zonder problemen beknot in aantal, gezien vele ambachtslieden de stad voor goed
verlaten hadden.
In de jaren na 1585 komen zich verschillende religieuze orden te Gent vestigen, zoals de
Cisterciënzerinnen van Ter Haeghen die uit de streek onder Axel kwamen en waarvan wij vroeger
in het Bulletin van de Kring berichtten 2 • Ook de Bernardijnen van Baudelo die zich aan de
Ottogracht vestigden en waarover wij in het Farmaceutisch Tijdschrift een studie over hun
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leverancier apothecaris Govaert Janssens schreven. Het waren vooral de Jezuïeten, de paters
Augustijnen en de Capucijnen (waartoe later een leerling van Cooman zou toetreden) die de
contrareformatie invoerden en vooral de Anabaptisten trachtten te bekeren, te vervolgen of op de
brandstapel te brengen.
Met het 12-jarige Bestand van Antwerpen begon in 1609, zoals de Gentse kroniekschrijver Justus
Bil Ier schrijft, een eeuw van zilver na een eeuw van ijzer.
De periode waarin het kanaal Gent-Brugge werd gegraven (1613-1619) droeg bij tot de
economische heropbloei van de stad. De handelaars konden nu weer een rijke keus van goederen
aanbieden terwijl de landbouwers hun producten op de markten aanboden. Het is ook in deze
periode dat de Renaissance gevel van het stadhuis werd gebouwd. Vanaf 1606 vestigden zich
weer nieuwe kloosterorden in de stad en werden oude kloosters hersteld. Het politieke leven was
stil gevallen en het spirituele leven ging een bloeiperiode tegemoet.
Aantekeningen
In het handboek tekende Cooman ook de uitgaven aan voor geschenken bij bijzondere
gelegenheden. Hij noteerde dat hij in januari 1590, toen hij nog als vrijgezel in Brussel woonde, als
peter van Jooskin, de zoon van zijn broer, twee zilveren lepels schonk.
Uit de rijke gegevens in het handboek doen wij daarvan maar een greep ter illustratie.
Ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter Van Eertvelde schonk hij 1O schellingen in speciën.
Hetzelfde bedrag schonk hij ter gelegenheid van het huwelijk van Heyndrick Donckerwolck. In 1598
nam Cooman deel aan de bruiloften van Michiel Verbeken en Ryckaert lnghelbeen. In 1599 was
dat Pieter De Moor en Anthone Colpaert met voor deze laatste als geschenk een pastei ter waarde
van 15 schellingen groten; in 1600, de dochter van de knaap van de kruideniersnering, Jan
Derable. Andere huwelijken vanaf 1595 waren die van Arend vander Meersche, Cornelis Derable.
Of deze laatste te vereenzelvigen zou zijn met de door de Raad van Beroerten op 29 maart 1568 uit
Gent verbannen geneesheer Cornelis van Reiable (Rediable) als lid van het Calvinistisch
consistorie en het Comité voor de bouw van de Calvinistische kapel is best mogelijk, indien hij zich
zou bekeerd hebben en daardoor zijn verbanning opgeheven zou zijn.
Verder komen de huwelijken voor van voor ons totaal onbekenden zoals van Jan Pijn (1601 ),
Janneken Pigouse (1602); ook de bruiloft van verschillende maarten of dienstmaagden (=
maarten, naar de dienstmaagd Martha uit het Nieuwe Testament) zoals Margriete, maarte van
Michiel Nemegeers (1605). Verder het huwelijk van de dochter van Andries Bonble te Assenede
met Pieter van Peteghem (1612). In 1675 is er een Daniem Bonble, apothecaris en lid van het
Collegium Medicum gandavense.
Van kennissen uit de medische wereld zijn opgetekend de huwelijken van chirurgijn Pieter Milot
(1596), apothecaris Anthone Vanden Kerckhove (1598), wiens verwanten Symoen en Jacobus
filius Symoen, later ook apothecarissen te Gent werden. Anthone was apothecaris van het
Conceptionistenklooster en overleed op 22 januari 1631. Symoen volgde hem als apothecaris van
hetzelfde klooster op en overleed in 170 of 1671 . Jacobus wordt in 1671 en 1675 geciteerd als
zoon van meester Symoen.
Vervolgens nog kreeg meester Lievin Bibau in 1602 bij zijn bruiloft het bedrag van 34 schellingen 4
groten als geschenk. Een cadeau werd aangeboden ter gelegenheid van het doopsel van de
dochter Alexandra van dokter meester Jacques Van Breusegem (lid van een dokters- en
apothekersfamilie met vertegenwoordigers te Antwerpen en Dendermonde.)
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Ook bij kloosterintredes of eerste missen werd een geschenk in hoofdzakelijk speciën
aangeboden: zo bij de eerste mis van de Augustijnerpater Johannes Diericx in 1595, Anthonis
Mayr (î 602, s'Heylichs Kerst, alias St;-Salvator), Jan ljsenbart, [geschoeide] Karmeliet (1607), het
profes van de Karmeliet, zoon van meester Lievin Bibau (1607). De gezworen stadschirurgijn,
meester Lievin Bibau, filius Lucas, komt in de jaren 1587 tot 1592 in de stad rekeningen voor; verder
het profes van Niclaas Van de Waele, Karmeliet (1608), het profes van zuster Barbara te Deinze
(i 607), profes van de nicht van de pastoor van St.-Michiels, meester Jan Pietermans (1612).
Bij het doopsel van het kind van zijn kozijn Laureys Cooman schonk hij 2 zilveren lepels die 1O
schellingen waard waren; aan het kind Marie van Anthone Colpaert een zilveren kroesje ter waarde
van 5 lngelsen in 1601, alsook aan het kind Jossijne van Jooris Simoens. Kregen ook geschenken:
het kind van meester Cornelis Camois, chirurgijn van het Spaanse Kasteel, het kind Theodorus van
meester Cornelis Camois (1603, een zilveren schaal ter waarde van 4 pond î Oschellingen groten,
een zeer groot bedrag!). Verder nog het kind van Gillis Versijpt pachter In den Bogaert aan de
Merbrugge (1603, 20 schellingen groten), het kind Barbara van drogist Abraham van Horen
(1604), een zoon Jacques van Adriaan Cooman te Assenede (1607).
Na deze geschenkenlijst waarvan wij hier slechts een keuze van gegoeden citeerden, tekende
Cooman ook de namen en het salaris van de inwonende dienstmeisjes op: Janneken Codde
(1627-1633), Janneken van Daele uit Menen (1635), Claerken vanden Heede uit Gent (16351636).
Familieleden en andere die kwamen inwonen: Jooskin Cooman, filius Anthonis (1596) die 'besteet'
(geplaatst) werd bij meester Jacop Dam man vanaf 5 augustus 1596 met genoteerde kosten voor
zijn kleding (wambuis, broek, schoenen) en schoolgeld aan Jacques Dam man, in 1597; Willemijne
De Mangheleer (1598-1599) waarvoor hij ook lederen schoenen en een lijf ken, afkomstig van de
textielstad Hon[d]schote, aanrekent.
Tenslotte komt een lijst van leerlingen-apothecarissen of zij die al enkele leerjaren achter de rug
hadden en daarvoor betaald werden, die bij Cooman voor min of meer langere tijd kwamen
inwonen. Hoe nu precies dit systeem voor de tweede groep werkte is nog onduidelijk maar de
oplossing zal wellicht te vinden zijn in de misschien nog bewaarde reglementen van de nering der
kruideniers waartoe de apothecarissen te Gent behoorden of in de gewoonrechtelijke bepalingen.
De lijst is uniek in zijn soort omdat wij tot hiertoe nergens een dergelijk document van de hand van
een Vlaamse apothecaris konden ontdekken. Chronologisch waren het:
1) Jooris Simoens van Oudenaarde 3 juni 1595: contractueel verbonden voor de periode van
3 jaar voor de som van 25 pond Vlaams te betalen voor elk jaar 50 gulden en 1 pond Vlaams
voor een 'hooftcleet' (volgens Kiliaan: rica, velum capitis, flammeum, capitium, zeer
waarschijnlijk een luxueuze en kostelijke 'voile' of hoofddoek) voor Coomans echtgenote.
Cooman noteerde in fine dat Simoens aan zijn contract voldeed.
2) Lievin de Somer van Dendermonde kwam inwonen op 1 september 1598 maar bleef
slechts 8 dagen.
3) Michiel de Cock van Nieuwpoort kwam inwonen op 9 mei voor twee jaar en moest betalen
voor 'zijnen willekommen aen mijn huusvrouwe eenen dobbelen ducaet'. Verhuisde op 25
september 1601 .
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4) Jaques Dysenbart, filius Jacques, afkomstig van Ath 'is met mij besteed om te leren de
apotecarie' en verplichtte zich voor drie jaar ingaande op 31 mei 1600. Hij moest aan de
vrouw van Cooman als welkom een dubbele dukaat, die 25 schellingen groten waard was,
betalen; verder nog 32 pond groten te betalen op 31 mei 1601. Eerst 12 pond en de
volgende 2 jaren telkenmale 10 pond. Jaques Dysenbart bleef echter nog twee volgende
jaren bij Cooman en vertrok in januari 1605. Hij verdiende dan in zijn vierde jaar 4 pond en in
zijn vijfde 3 pond groten.
5) Pieter Lottin van Seclijn bij Rijssel kwam inwonen op 11 december 1602 voor de tijd van één
jaar. Voor een half jaar moest hij 25 schellingen groten betalen, de vrouw van Cooman kreeg
van hem 20 schellingen groten en daarna betaalde hij nogmaals 20 schellingen. Hij vertrok
op 17 december 1603.
6) Guillaume Bonble werd besteed te wonen bij Cooman door zijn vader Jacques Bonble uit
Gent voor vijf jaren ingaande op 9 maart 1604 voor 20 ponden groten, te weten jaarlijks vier
ponden groten en een dubbel dukaat als welkom voor zijn vrouw. De vier jaar werden
voldaan. Bon bie vestigde zich later als apothecaris te Gent.
7) Andries Monts van Brussel kwam bij Cooman wonen en in de apotheek werken op 9 juni
1604 en verdiende voor zijn eerste jaar 2 pond groten op 3 januari 1605. Op 29 december
1605 en 29 maart 1606 evenveel voor zijn tweede jaar. Hij kreeg nog eens 20 schellingen
groten toen hij op zijn derde jaar vertrok naar Brussel op 20 februari 1607.
8) Johannes Lamsoete, filius Vincent, werd bij Cooman besteld om bij hem drie jaar in te
wonen met ingang van 1 december 1605. Het eerste jaar moest hij 12 pond groten betalen,
en bovendien 20 gulden voor een hoofd kleed voor Coomans vrouw en voor elk van de twee
volgende jaren de som van zes pond of 29 Karolusgulden. Daarna moest hij in natura elk
jaar een halve zak zout leveren. Cooman noteerde dat hij tot en met het derde jaar betaald
werd. Daarna bleef Johannes nog voor een vierde jaar, ditmaal in dienst met als 'gagie' 2
pond 11 groten Vlaams. Een vijfde jaar bracht hem 4 pond groten Vlaams op waarna hij
verhuisde op 1 april 1612. Cooman betaalde hem voor 16 maanden dienst 6 pond 14
groten Vlaams. Jan Lamsoete werd later als apothecaris ook leverancier van de SintPietersabdij van 1625 tot 1627.
9) Pieter Wasteels kwam in de leer bij Cooman voor drie jaar ingaande op 15 maart 161 0 voor
32 ponden groten. Cooman ontving voor het eerste jaar 12 pond, voor het tweede 1Oen
voor het derde jaar evenveel. Wasteels vetrok in maart 1616, waarbij Cooman toevoegt: 'en
hebbe hem betaald zijnen gang'.
10) Dionisius van Woestwinckele uit Brugge kwam op 30 mei 1612 bij Cooman wonen om in
diens apotheek te werken voor het jaarlijks honorarium van 4 pond groten. Hij verliet
Cooman al op 10 april 1613 om in te treden in het Gentse klooster der paters Capucijnen
waarna hij op zondag Dominica in albis ingekleed werd. Cooman voegt er aan toe: 'God
almachtig wille hem aldaar versterken ende gratie geven ter zaligheid'. Na zijn intreden als
novice overleed hij nog als clericus in het Capucijnenklooster te Brussel op 24september
1617. Hij was geboren circa 1592, als zoon van Ludovicus en Cornelia Labare. Hij legde zijn
professie af te Gent op 15 april 1614. Zijn kloosternaam was Cherubinus van Duinkerke. Dit
wijst op het feit dat hij geboren was te Duinkerke.
11) Carolus Blom me van Sint-Winoksbergen kwam op 25 mei 1613 in dienst bij Cooman en
verdiende voor het eerste jaar 15 gulden en vertrok daarna.
12) Gillis Remy van Douai (Dowaai) kwam in de leer op 23 februari 1616 voor een periode van
twee jaar en moest voor het eerste jaar 10 pond groten en het tweede jaar 8 pond betalen.
13) Petrus Hauwegem uit Gent kwam bij Cooman werken op 20 maart 1616 en verdiende voor
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zijn eerste jaar 5 pond groten. Hij werd later apothecaris te Gent.
14) Georgius Bouchier uit Brugge kwam inwonen op 27 februari 1617 en verdiende voor zijn
eerste jaar 3 pond groten. Hij wordt niet vermeld in: Docteur de Meyer, Origine des
apothicaires de Bruge.
15) Johannes vander Muelen van Brussel kwam als leerling inwonen op 26 maart 1619 en werd
voor twee jaar besteed, maar voldeed niet aan zijn contract en vetrok op 21 juni 1620.
16) Dierck Heugens van Leuven kwam bij Cooman op 21 juni 1620, maar bleef maar zes
weken. Mogelijk is hij een verwant van de Leuvense apothecaris Domenicus Huens.

Conclusie: Het handboek van de professioneel hoogstaande en fortuinlijke apothecaris Joos
Cooman is niet alleen een unieke bron voor de apothekergeschiedenis op de valreep van de 16d• en
17de eeuw, maar bevat een schat aan gegevens op het gebied van de geschiedenis van de lonen en
prijzen, huurprijzen, bezitsstructuren, de muntgeschiedenis, de geneeskundige en andere
beroepen, de sociale geplogenheden en de genealogie alsook gegevens voor de
kerkgeschiedenis. Het verdient zeker nog verdere bestudering. Wij hebben ons hier echter voor al
bekommerd om de gegevens aan te bieden die de farmacie betreffen.
Prof. em. dr. Ch. De Backer
Speureweg 21, B- 9830 Sint-Martens-Latem

Noten
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EEN UITSTAPJE WAA'RV

Guy Gilias
0

DE APOTHEEK VAN MEMLING IN SINT-JAN TE BRUGGE (8)

De apotheek van het Sint-Janshospitaal is sinds zijn ontstaan nagenoeg onaangeroerd
gebleven. Er werden wel voorwerpen toegevoegd, verplaatst of vervangen naargelang de noden
van de tijd. In 1643 besliste het stadsbestuur een deel van het lege broederklooster - sinds 1598
waren dubbelgemeenschappen niet langer aanvaard - als hospitaalapotheek in te richten. Jan de
Witte, Brugs apothecaris, kreeg de opdracht de apotheek uit te rusten. Door de apothekers werd
aan de zusters de beginselen van de farmacie bijgebracht. Vanaf de 17" eeuw kregen de zustersapothecaressen de leiding van de apotheek in handen. Ze lieten zich vereeuwigen op schilderijen
en een zuster die de vloer in de apotheek bekostigde, liet er haar naam achter in een natuurstenen
tegel.
De apotheek maakt indruk, niet alleen door de authentieke sfeer, maar ook door zijn
volledigheid: apothekerspotten, kruidenkast, giftkast, baardmankruiken, vijzels en mortieren, een
simpliciakast, tonnen en kisten, kruidenboeken en farmacopees, albarello's ....
In Brugge vind je trouwens nog authentieke apotheken die nog dagelijks voor het publiek
geopend zijn: in de Vlamingstraat en de Wollestraat, de apotheek in het Heemkundig Museum ...
Dan is er ook nog de collectie in het O.L.V.-ter-Potterie Hospitaal in de Potterielei 79. Dit
oude hospitaal uit de 13° eeuw toont kunstwerken en gebruiksvoorwerpen die verband houden
met de vroegere ziekenzorg, erediensten en het klooster.

Apotheek Sint-Janshospitaal
in Memling Museum
(info Musea Brugge)
*
0

*

*

*

TENTOONSTELLING "Parfums van de oudheid"

De parfums van de oudheid, vaak bezongen in teksten en gestopt in elegante flesjes,
werden nooit uitvoerig bestudeerd. De tentoonstelling beoogt een herontdekking van de
basisprincipes van de parfumerie uit de oudheid: een omgeving van frisse planten en welriekende
kruiden, parfums op basis van oliën, hars (wierook) die in geurige rook opgaat.
Nog tot 30/11/08 (maandag gesloten) in Het Koninklijk Museum Mariemont, Morlanwelz (B)
Info: 0032 (0)64 21 21 93- www.musee-mariemont.be
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Op 4 juni overleed te Eindhoven dr Alphonse Martinus Gerardus Rutten op 85jarige leeftijd. Fons Rutten studeerde farmacie aan de Universiteit Leiden. Na het
behalen van het apothekersdiploma volgde een 3-jarig dienstverband als hoofd
van het farmaceutisch laboratorium van de Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek in
Delft. Van januari 1956 tot april 1958 was hij beherend apotheker op Curaçao. Na
zijn huwelijk met Marie Louise Corsen keerde het echtpaar naar Nederland
terug, en begin 1960 vestigde Fons zich als apotheker te Eindhoven. Fons was
een mens met veel interesses en kwaliteiten. Tijdens zijn openbaar
apothekerschap studeerde hij rechten aan de K.U. Brabant en Muziekgeschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht. In 1986 wordt de apotheek vaarwel gezegd en beginnen de
voorbereidingen voor een promotie. Op 1 juni 1989 is het zover, en promoveert hij aan de Leidse
universiteit op het proefschrift 'Apothekers en Chirurgijns. Gezondheidszorg op de
Benedenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen in de 19d• eeuw'. Promotor was prof. dr H.A.
Bosman-Jelgersma en prof. dr H. Beukers trad op als co-promotor. In de jaren negentig volgt een
respectabel aantal publicaties op farmaceutisch historisch terrein, waaronder een aantal boeken.
En de farmacie op de Nederlandse Antillen komt daarin vanzelfsprekend ruim aan bod. In 1994
vormt Fons, samen met Guy Gilias, het nieuwe redacteursduo
van ons Bulletin. Hij heeft deze taak met verve vervuld tot eind
1999. Fons is tot het eind van zijn leven actief gebleven als auteur,
dit jaar nog verscheen zijn boek 'Blue ships', waarin hij de
Nederlandse Oost- en West-Indische handel in geneesmiddelen
en specerijen in de 18d• eeuw beschrijft. De Kring verliest door het
overlijden van Fons één van haar actiefste leden, de laatste jaren
niet meer in de zin van een trouwe congresbezoeker want dit liet
zijn gezondheidstoestand helaas niet meer toe, maar wel in de
zin van een getalenteerd en gedreven farmaciehistoricus. Wij
wensen zijn vrouw, Marie Louise, kracht toe bij het verwerken van
dit grote verlies.
"Geen sterveling van wie je houdt
heeft ooit een leeftijd om dood te gaan'~
Annette Bierman, voorzitter
{Jean-Paul Franssen)
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Le 4 juin décédait à Eindhoven
Ie dr. ph. Alphonse Martinus Gerardus Rutten
ägé de 85 ans.
Fons Rutten était diplómé de l'université de Leyde. Après l'obtention de son
diplóme de pharmacien il travailla 3 ans en tant que chef de laboratoire de la
Koninklijke Gist en Spiritus Fabriek à Delft. De janvier 1956 à avril 1958 il fut
titulaire à Curaçao. Après son mariage avec Marie Louise Corsen Ie couple
reviendra aux Pays-Bas et Fons s'établira en pharmacie à Eindhoven. Fons était un homme aux
intérêts et aux dons multi pies. Durant ses activités officinales il étudia Ie droit à l'université royale du
Brabant et l'histoire de la musique à l'université d'Utrecht. En 1986 il dit adieu à la pharmacie
d'officine et se mit à la préparation d'un doctorat. Ce qui aboutit Ie 1 juin 1989 à l'université de Leyde
avec la thèse « Pharmaciens et chirurgiens. Soins de santé dans les lies Sous-Ie-Vent
néerlandaises au 19ème siècle». Son promoteur fut Ie professeur H.A. Bosman-Jelgersma et Ie copromoteur Ie professeur H.Beukers. Dans les années quatre-vingt dix suivirent un nombre
respectable de publications sur l'histoire de la Pharmacie dont un certain nombre de livres. La
pharmacie des lndes néerlandaises en est bien évidemment Ie sujet principal.
En 1994 Fons forma avec Guy Gilias Ie nouveau duo de rédacteurs du Bulletin. Il assuma
brillamment cette täche jusqu'en 1999. Fons est resté un auteur prolifique jusqu'à la fin de ses
jours, cette année encore parut son ouvrage « Blue ships » oû il décrit Ie commerce néerlandais de
médicaments et épices dans les lndes orientales et occidentales au 18ème siècle.
Le cercle perd par sa disparition un de ses membres les plus actifs non par sa présence assidue
aux réunions, ce que sa santé hélas ne permettait plus ces dernières années, mais en qualité d'un
historien de la pharmacie talentueux et enthousiaste. Nous souhaitons à son épouse, MarieLouise, la force de surmonter cette grande perte.
Annette Bierman, présidente.
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Guy Gilias
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Vanaf

1 januari 2008 zijn Gewina, Zuid-Gewina en de Belgische en Nederlandse werkgroepen

~ universiteitsgeschiedenis samengegaan. De naam luidt thans:

GEWINA. Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis/
GEWINA. Société Belgo-Néerlandaise pour /'histoire des Sciences et des Universités.

Het tijdschrift is omgedoopt in Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-geschiedenis /
Revue d'Histoire des Sciences et des Universités.
Voor lidmaatschap:
drs. L.C. Palm, p/a IGG, postbus 80.010, NL-3508TA Utrecht.
e-mail: office@gewina.nl
Contributie:
34,50 Euro (gewone leden) en 23 Euro (studenten, aio's en oio's)
Rekening: giro 91341 t.n.v.Gewina te Leiden-(IBAN: NL25 PSTB 0000 091341 BIC: PSTBNL21)

www.gewina.nl
*

*

*

*

EERSTE BESCHERMDE FARMACIE IN BELGIE

Aan de Brusselse Kruidtuinlaan is de eerste beschermde, nog altijd uitgebate apotheek in België een
feit. De Brusselse regering besloot enkele "monumenten" uit de Brusselse horeca te helpen opdat ze
hun glorie van weleer zouden kunnen behouden. Voorheen werden reeds twee apotheken beschermd
die intussen echter hun oorspronkelijke functie moesten prijsgeven: apotheek Delacre (1898),
Coudenberg 66, en apotheek Bon Secours (1904), Anspachlaan 160. Ook de apotheek Kusnik (1826)
aan de Leuvense weg staat op het vervanglijstje voor bescherming!
De geschiedenis van deze apotheek aan de Kruidtuinlaan gaat terug tot 1876, maar de Vlaamse
neorenaissance inrichting dateert van 1911. De indrukwekkende marmeren borstbeelden van
Socrates en Hippocrates waken reeds meer dan een eeuw over de goede gang van zaken in deze
prachtige apotheek. Gelukkig is nu de toekomst gevrijwaard, met dank aan de Brusselse regering en
staatssecretaris Emir Kir, belast met Monumentenzorg!
(Foto's uit "Officina Antiqua", Guy Gilias, 1994.)
LA PREMIERE PHARMACIE PROTEGEE EN BELGIQUE

La première pharmacie publique à Bruxelles, la « Botanique » (1876), sise Boulevard du Jardin
Botanique 36 à Bruxelles, bénéfice de !'ouverture d'une procédure de classement, gräce au secrétaire
d'Etat en charge des Monuments et Sites, Emir Kir. Le mobilier fixe date de 1911 et consiste en un
imposant comptoir, des étalages et de monumentales étagères ornées d'un important décor sculpté
intégrant des éléments d'inspiration néo-renaissance flamande et les bustes en marbre de Socrate et
Hippocrate.
Ace jour deux autres pharmacies bruxelloises ont été mises en valeur par une mesure de protection :
l'ancienne pharmacie Delacre (1898), Coudenberg 66 et l'ancienne pharmacie de Bon Secours
(1904 ), Boulevard Anspach. Malheureusement ces pharmacies ont perdu leur fonction d'origine.
Emir Kir annonce déjà que l'ancienne pharmacie Kusnik (1826) située rue de Louvain et dont Ie décor
date de 1876, pourrait également être bientöt protégée.
(Photos « OfficinaAntiqua », GuyGilias, 1994.)
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Delacre - Coudenberg
Bon Secours - Anspachlaan

Kruidtuin - Botanique
Kusnik- Rue de Louvain, Leuvenseweg
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Guy Gilias
"Van gissen naar weten. De geneeskunde in Brugge in de 1?8 eeuw, de tijd van Thomas
Montanus."
Or. Robert Pannier
De auteur was longarts en is erediensthoofd van het AZ Sint-Jan in Brugge, waar hij 40 jaar heeft
gewerkt, waarvan 35 jaar op de oude site in de binnenstad.
Omdat Thomas Montanus (1617 Diksmuide) zo ongelooflijk belangrijk geweest is voor de
geneeskunde van Brugge, dook dokter Pan nier de archieven in met als resultaat tien hoofdstukken
van boeiende lectuur: Van het levensverhaal van Montanus tot de gerechtelijke geneeskunde in
Brugge in de 1?8 eeuw. Hij verhaalt over de pestepidemie in Brugge (1666) en de herontdekte
Beisbroekbloedput, waar de geneesheren het afgelaten bloed achterlieten.
Uitgegeven bij Van de Wiele.
352 bladzijden dik en kost 65 Euro.
*

*

*

*

"Blue Ships. Dutch ocean crossing with multifunctional drugs and spices in the
eighteenth century." A.M.G. Rutten
Sinds mensenheugenis is er langs zeeën en oceanen een handel geweest, ook
voor het bekomen van voedingswaren, kruiden en geneeskruiden. De opgedane
kennis van de geneeskracht van plant en dier veroorzaakte een multifunctioneel
gedrag. Zo was indigo als plantaardige kleurstof gebruikt in de textielnijverheid,
i....:c...:====::::;;:..; maar het was tevens een geneesmiddel tegen huidaandoeningen en epilepsie.
De geelwortel (curcuma) was een kleurstof of een kruid in curry poeder, maar
tevens een geneesmiddel voor lever- en galaandoeningen.
Dit boek bespreekt de overzeese handel, de oorsprong, de eigenschappen en de toepassing van
verschillende multifunctionele kruiden in de 1?8 en de 18• eeuw. (154 blz)
Erasmus Publishing, Glashaven 14-A, NL-3011 XH Amsterdam
ISBN -10: 90-5235-199-6
ISBN-13: 978-90-5235-199-5
*

Mineralwasser

als Heilmittel

* *

*

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

Publication de la Société suisse d'histoire de la pharmacie, édité par Claudia
Zerobin, François Ledermann et Regula Willi-Hangartner. Volume 29.
De behandeling van ziekten met behulp van mineraalwater behoort tot een van de
oudste therapieën. Dit lijvig boek onderzoekt de impact van zowel het gebruik van
'--------"----" minerale waters en zijn de droge componenten als geneesmiddelen van 181 O tot
1930, alsook de bijdragen geleverd door apothekers in de ontwikkeling en analyses van minerale
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waterbronnen.
Daarnaast beschrijven de auteurs de rol die apothekers gespeeld hebben bij de
productie van kunstmatig mineraalwater, alsook bij de verkoop van natuurlijk en
kunstmatig mineraal water.
In het eerste deel
wordt de toestand besproken in Zwitserland en de omringende
landen (Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk). Het tweede deel bevat een casestudy van de specifieke toestand in het Kanton Tessin. Zowel in de farmacopees van
de Zwitserse Kantons als in buitenlandse farmacopees verschenen monografieën
over mineraal waters en gaven er derhalve een wettelijke bestaansgrond aan. Zo gaat men ook
dieper in over de monografieën in de Farmacopea Ticinese.
Studie van de historische documenten van Farmacia Vantussi toont aan dat die apotheek over een
indrukwekkend assortiment beschikte van binnenlandse en buitenlandse mineraalwaters en droge
bestanddelen.
Het industrieel bottelen in het begin van de 20• eeuw leidde tot een prijsverlaging en het product
"mineraalwater'' werd beschikbaar voor een breder publiek. Apothekers verloren stilaan het
alleenrecht op de verkoop ervan.
Het is een zeer volledig werk dat tal van aspecten bestudeert in verband met de therapie van
mineraalwaters en badculturen vanaf de eerste tijden. Voorwaar een hele kluif interessante
literatuur over een niet alledaags medisch onderwerp.

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

--

*

*

*

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

ISBN: 978-88-903387-0-0 (dt)
ISBN: 978-88-903387-1-7 (it.)
Bestelling: Universitätsbuchhandlung A. Weger, Weissenturmgasse 5, 1-39042 Brixen
info@weger.net
www.weger.net
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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:
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.
a. boeken:

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

NOTESPOURLESAUTEURS
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 Ie titre viendront les initiales des prénoms suivies du nom de !'auteur. Un résumé succint en
français, néerlandais ou anglais est souhaité en fin d'article ainsi que Ie nom de !'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 !'Index Medicus et placés après Ie 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
Ie nom de !'auteur et Ie titre de l'article abrégé
La rédaction se réserve Ie droit de raccourcir les textes. Les articles pourront être publiés ailleurs sous
la même forme.
Les auteurs porten! 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.
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