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Apr. Guy De Munck 

Het najaarscongres ging door in het Novotel te Leuven op 6 en 7 oktober 2007 in aanwezigheid van 
55 deelnemers. Tijdens de zaterdagzitting werd door professor dr. Müller-Jahncke aan apr. Guy 
Gilias de medaille van de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie uitgereikt. Tijdens de 
Algemene Vergadering op zondag werd een In Memoriam uitgesproken n.a.v. het overlijden van 
twee ereleden, de heer Pierre Julien en apr. Bernard Mattelaer. De DVD, die alle Bulletins bevat van 
1951 tot 2006 en waarvan 200 exemplaren werden aangemaakt, werd aan de leden voorgesteld. 
Hij kan op eenvoudig verzoek besteld worden. Het congres werd afgesloten met een toeristische 
rondrit door Leuven en omgeving. 
Het voorjaarscongres vond plaats in het Mercure hotel te Arnhem op 15 en 16 maart 2008. We 
noteerden 35 deelnemers. Op zondagnamiddag brachten we een bezoek aan het privémuseum 
Apotheker Kisters te Doorwerth. Ons wachtte een hartelijke warme ontvangst en alle bezoekers 
keken zich de ogen uit naar deze omvangrijke collectie. 
Het bestuur vergaderde te Antwerpen op 10 oktober 2007 en op 5 januari, 12 april en 12 juli 2008. 
Naast de voorbereiding van de voor- en najaarscongressen en de budgetcontrole, werd de 
toekomst van de congresorganisatie uitgebreid besproken. Het wordt niet alleen moeilijk een 
geschikt congreshotel te vinden, maar ook de vooropgestelde maximum deelnemersbijdrage van 
150 euro is steeds moeilijker haalbaar. Daarom werd onderzocht of de oplossing niet dient gezocht 
in een formule van één weekend congres in het voorjaar en een historische studiedag in het najaar, 
afwisselend in Nederland en Vlaanderen. Dit voorstel zal ter bespreking voorgelegd worden aan de 
Algemene Vergadering van oktober 2008. 
De contributie werd behouden op 30 en 50 euro. Van de DVD is 3/4 van de 200 stuks verdeeld onder 
de leden en de universiteitsbibliotheken. Er verscheen een eerste Nieuwsbrief in mei 2008. Op 
vraag van de ISHP werd onderzocht of de Kring de organisatie op zich kan nemen van het 
Internationaal congres in 201 1 te Brugge. Na rijp beraad en met de dood in het hart, werd beslist 
niet op deze vraag in te gaan gezien de Kring. noch de materiële noch de financiële draagkracht 
bezit om een dergelijk grootschalig project op zich te nemen. Het congres zal in 2011 waarschijnlijk 
plaats hebben in Berlijn. Over de resultaten van de think-tank die binnen de ISHP is opgericht om 
een antwoord te vinden op de vraag "waarom heeft de studie rond de geschiedenis van de farmacie 
aan aantrekkingskracht verloren11

, wordt met belangstelling uitgekeken. 
Op 4 en 5 oktober vond andermaal een geslaagd congres plaats te Maaseik in het "Hotel Van Eyck" 
in aanwezigheid van 43 deelnemers. De bijeenkomst werd besloten met een bezoek aan de 
tentoonstelling "HetTerracotta leger van Xi'an". 
Tijdens de Algemene Vergadering van 5 oktober werd besloten tot het reduceren van de 
congressen tot één weekendbijeenkomst in het voorjaar afwisselend in Vlaanderen en Nederland 
en een dagcongres in het najaar. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene Vergadering in de toekomst 
in het voorjaar zal plaats vinden en dat het jaarverslag zal handelen over de periode 1 januari/ 31 
december. 
Op 8 november 2008 vergaderde het bestuur te Antwerpen en werd de organisatie van de 
bijeenkomsten 2009 en 201 O besproken. Er is een akkoord met de KNMP voor deelname van de 
Kringleden aan de Farmaceutisch Historische Dag, die in 2009 doorgaat te Arnhem op 27 oktober. 
Ook wordt nog een dagcongres overwogen in Leiden in het najaar 2009. 
Na controle van de ledenlijst zowel in Vlaanderen als in Nederland is vastgesteld dat de Kring in 
2008, î 18 betalende leden telde en dat er 158 Bulletins werden verstuurd. Het Bulletin moet 
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aanzien worden als het visitekaartje van de Kring en moet dus aan een aantal instellingen gratis 
aangeboden worden. 
Vanwege de IHSP wordt begin 2009 een vragenlijst verwacht in zake de toekomst van de studie 
van de geschiedenis van de farmacie. 
Sinds 1 januari 2008 is Zuid-Gewina, samen met het Nederlandse Gewina, de Belgische 
vereniging voor universiteitsgeschiedenis Studium Generale en het Nederlandse Batavia 
Academica, toegetreden tot het nieuwe fusiegenootschap GeWiNa, het Belgisch-Nederlands 
Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. 
In 2007-2008 ontvielen ons onze oud-redacteur Fons Rutten en Bernard van den Brekel. 

Apr. Guy De Munck, secretaris 
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Pharmaciens Guy De Munck et Ghislain Vercruysse 

La réunion d'automne se tint au Novotel de Louvain les 6 et 7 octobre 2007 avec 55 participants. Au 
cours de la séance de samedi Ie professeur dr. Müller-Jancke attribua la médaille d'or de l'Académie 
internationale de l'Histoire de la Pharmacie au pharmacien Guy Gilias. 
Durant l'assemblée générale de dimanche on rendit hommage à la mémoire de deux membres 
d'honneur, monsieur Pierre Julien et Ie pharmacien Bernard Mattelaer. Le DVD contenant les 
Bulletins de 1951 à 2006 dont 200 exemplaires furent gravés fut présenté à l'assemblée.II peut être 
obtenu sur simple demande. La réunion fut cloturée par une visite de Louvain et environs. 

La réunion de printemps se tenait à l'hotel Mercure d'Arnhem les 15 et 16 mars 2008. Trente cinq 
participants présents. L'après-midi nous visitions Ie musée privé du pharmacien Kisters à 
Doorwerth. L'accueil était fort chaleureux et les visiteurs furent émerveillés par cette collection 
considérable. 

Le comité se réunit quatre fois à Anvers Ie 10/1 O, Ie 5/1, Ie 12/4, et Ie 12/7 2008. En plus de la 
préparation des réunions de printemps et d'automne et du controle budgétaire, l'avenir de 
l'organisation des réunions fit l'objet de larges débats. Non seulement il est difficile de trouver un 
hotel de congrès adéquat mais la somme maximum de 150 euro par participant est une limite 
facilement dépassée. On se demande si la solution ne serait pas une formule de week-end en avant 
saison et une journée d'études historiques en arrière saison en alternant les Pays-Bas et la 
Belgique. Cette proposition sera présentée à l'assemblée générale d'octobre 2008 pour y être 
débattue. 

La cotisation reste fixée à 30 et 50 euro. Les trois quarts des 200 DVD ont été distribués entre les 
membres et les bibliothèques universitaires. Une première « Lettre d'information » parut en mai 
2008. A la demande de la ISHP on a examiné la possibilité de l'organisation du Congrès 
International à Bruges en 2011. Après mûre réflexion et Ie creur gros nous avons décidé de ne pas 
donner suite à la demande étant donné que Ie Cercle ne possède pas l'envergure matérielle et 
financière pour porter un projet d'une telle ampleur sur ses épaules. Le congrès 2011 aura 
vraisemblablement lieu à Berlin. On attend avec grand intérêt les résultats du « think tank »installé 
au sein de la ISHP pourtrouver une réponse à la question: 
« Comment l'étude de l'histoire de la Pharmacie a t'elle perdu de son attractivité? ». 

La réunion d'automne à Maaseik, les 4 et 5 octobre 2008, à « Hotel van Eyck » fut également une 
grande réussite. Les 43 participants eurent !'occasion de visiter l'exposition « l'Armée tarracotta de 
Xi'an ». 

Pendant l'Assemblée Générale du 5 octobre fut conclu de réduire les congres à une seule réunion 
d'un week-end au printemps, alternatif en Flandre et en Hollande, et un congrès d'une journée en 
automne. Cela à pour conséquence que l'Assemblée Générale se tiendra au printemps et que Ie 
rapport annuel couvrira la période 1 janvier/31 décembre. 

Le comité se réunit une fois de plus à Anvers pour discuter l'organisation des réunions en 2009 et en 
2010. Il y a un accord avec Ie KNMP pour accueillir les mem bres du Cercle au Farmaceutisch 
Historische Dag qui aura lieu à Arnhem Ie 27 octobre prochain. On réfléchit également d'organiser 
une réunion d'une journée à Leyde fin 2009. 
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Contrölant la liste des membres, on constata que Ie Cercle compta en 2008, 118 membres tandis 
que 158 Bulletins furent envoyés. Le Bulletin, étant la carte de visite du Cercle, doit être offert 
gratuitement à plusieurs établissements. 

Le IHSP nous enverra début 2009 un questionnaire concernant l'avenir de l'étude de l'histoire de la 
pharmacie. 

Depuis Ie 1 "' janvier 2008 Zuid-Gewina a fusionné avec la Gewina néerlandaise, la société beige 
d'études universitaires Studium Generale et la Batavia Academica pour farmer la nouvelle société 
GeWiNa, association belgo-néerlandaise d'histoire des Sciences et des Universités. 

Sont décédés en 2007-2008, notre ancien rédacteur Fons Rutten et Bernard van den Brekel. 

Guy de Munck, secrétaire. 
Ghislain Vercruysse. 
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Apr. Hugo Leupe 

Onder het waakzame oog van de gebroeders Van Eyck op de markt en in hun vroeger 
geboortehuis - nu een viersterrenhotel - kwamen we met 43 leden samen. 
Na de gebruikelijke opening van het congres door onze voorzitster werd het woord gegeven aan 
apr. Desmidt. Hij las een tekst voor van zijn zwager apr.L.De Causmaecker die wegens ziekte 
afwezig was. De uiteenzetting handelde over een belangrijke Siciliaanse albarello uit Sciacca, 
aanwezig in de collectie Couvreur te Brussel. De mooie illustraties toonden ons een voorbeeld van 
vakmanschap en evenwichtigheid in harmonieuze kleuren. 
Daarna werd het woord gegeven aan apr. De Munck die sprak over de bijdrage van de Antwerpse 
apothekers op gebied van receptuur gedurende 400 jaar .Met veel illustraties maakte hij een 
overzicht vanaf een boek van Placotonus in de 16 de eeuw tot het Artsenpocket van 1991. Hij 
bewees dat de Antwerpse apothekers hierin steeds het voortouw genomen hebben . 
Mr.L.Van Damme van de Brugse stadsbibliotheek gaf een overzicht van de oude manuscripten in 
zijn bibliotheek over botanica, geneeskunde en pharmacie van 1450 tot 1900. 
De namiddag lezingen werden afgesloten door een reisverslag van apr. Vercruysse die een bezoek 
bracht aan de tuin van apr. D. Hanberry in Mortola inferiore in ltalie op 6 km van de Franse stad 
Menton . 

. Op zondag 5 october startte de Algemene Vergadering om 9u30. 
Daarna gaf Katia Van Gelder-Vermeulen uitleg over ex-librissen in pharmaceutische en medische 
boeken. Na een kort historisch overzicht van de ex-libris konden we interessante voorbeelden zien 
die getuigden van de passies van de verzamelaars. Een ex-libris leert ons ook veel over de 
levensvisie, het beroep van de verzamelaar en nog veel meer. 

Aangezien de oude apotheek Van Venkenray(1704-1959) nu door herstellingswerken niet te 
bezichtigen is, verzorgde apr. Gilias een power-point voorstelling over de vroegere 
museumapotheek. 

Apr. Vlassak bereidde ons tenslotte voor· op de tentoonstelling in Maaseik over de 
Terracottabeelden gevonden in Xi'an door middel van een verslag van zijn reis daar te plaatse. 

Het was een geslaagd congres: voordrachten met kwaliteit, een mooi hotel, vriendelijke 
ontvangst,verzorgde maaltijden, en alles goed voorbereid - zoals we gewoon zijn - door·apr. en 
mevr. Gilias. 

AprH.Leupe 
Holdestraat 2 bus 3/1 
B- 8760 Meulebeke 
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Phciens. H. Leupe et G. Vercruysse 

Nous étions quarante trois sous l'c:eil vigilant des frères Van Eyck statufiés sur la grand'place, dans 
leur maison natale actuellement devenu hotel quatre étoiles. 
Après !'ouverture de séance traditionnelle par notre présidente, la parole fut donnée au confrère 
Desmidt. Le texte provenait de son beau-frère Léonard De Causmaecker absent pour cause de 
maladie. Un bel albarelle sicilien de Sciacca de la collection Albert Couvreur en était la matière 
principale. Les images de cette céramique montraient un grand savoir-faire dans une harmonie de 
couleurs. 
Vint ensuite Ie pharmacien Guy De Munck illustrant !'apport des pharmaciens anversois dans la 
magistrale au cours de quatre cent ans. A l'aide de nombreuses illustrations il brossa une vue 
d'ensemble depuis l'ouvrage de Placotomus au 16èm• siècle jusqu'à I' « Artsenpocket » de 1991, 
montrant Ie role précurseur de nos confrères anversois. 
Monsieur L. Van Damme de la bibliothèque communale de Bruges donna pour suivre un aperçu 
des livres et manuscrits des bibliothèques de la ville touchant à la botanique, la médecine et la 
pharmacie de 1450 à 1900. 
Les communications de l'après-midi furent cloturées par Ie pharmacien G.Vercruysse décrivant les 
jardins du pharmacien Daniel Hanbury situés à Mortola inferiore en ltalie à 6km. de Menton. 

L'Assemblée Générale des membres se tint Ie 5 octobre 2008 à 9H.30. 
Katia van Gelder-Vermeulen fit un exposé sur les ex-libris en médecine et en pharmacie. Un bref 
aperçu historique emmena à de beaux exemples de passion de connaisseur. Un ex-libris nous 
renseigne beaucoup sur la vision du monde, la profession et bien davantage sur Ie collectionneur. 
Etant donné que la pharmacie ancienne de Van Venkenray (1704-1959) est toujours en 
restauration et non visible, Ie pharmacien Gilias mantra des images qu'il y prit autrefois. 
Le confrère Vlassak prépara à l'exposition de Maaseik des « terra cotta de Xi'an » par une 
description de l'armée du premierempereurvisitée lors de son voyage en Chine. 

Ce fut une réunion fort réussie : Des exposés de qualité, un bel hotel, un accueil agréable, des 
repas soignés, grä.ce aux soins traditionnels du pharmacien Gilias et de son épouse. 

H.Leupe 
Holdestraat 2 bus 3/1 
B-8760 Meulebeke 
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Apr. L. De Causmaecker 

Ongeveer een halve eeuw geleden werd aan de faculteit artsenijbereidkunde van de Katholieke 
Universiteit van Leuven een farmaceutisch legaat overgemaakt. De mecenas was Albert Couvreur 
(1887-1955), ondervoorzitter van onze Kring tijdens de periode 1952-1955. 

Met de voorstelling van een belangrijke majolica uit die verzameling wordt als piëteitsvolle 
gedachtenis hulde gebracht aan een der pioniers bij het tot stand komen van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux. 

Echter na de splitsing van de unitaire universiteit in twee taalgroepen, in 1968, belandde de 
schenking in de Salie Couvreur,TourVan Helmont, niveau 0, Avenue Mounier73, in Brussel, 
dat nu als museum is erkend. Het was op voorstel van leden uit ons midden dat het bestuur van 
C.E.H.P.M.( Centre d'étude pour l'Histoire de la Pharmacie et du Medicament) een uitnodiging 
zond om in 2004 voor Franse collega's hier op bezoek, een lezing te houden. De uitverkoren 
quatrocento albarello kon rekenen op uitstekende foto's met goed doordacht, alomvattend, 
didactisch inzicht, door de campusorganisatie met genereus gebaar verschaft. 

Het ware absurd geweest onze Kring deze bijdrage te ontzeggen, terwijl het gegeven gedurende 
een halve eeuw werd opgevolgd. 

Nadat Professor Castille de schenking had ontvangen draalde hij niet een complete catalogus van 
de bibliotheek op te stellen. Hij was er stellig van overtuigd dat de verzameling apothekerspotten 
zou gecatalogeerd worden, doch in tegenstelling met zijn verlangen werd er amper aan begonnen. 

Boeken kunnen niets verbergen, ze geven vrijgevig hun identiteit vrij, van titelbladzijde tot colofon. 
Majolica-apothekerspotten daarentegen blijven doofstom. 

Met de bloei van de majolica-industrie was slechts twee eeuwen gemoeid. In de 
hospitaalapotheken en de pronkerige apotheken van de Palazzi bleven de potten in de 17" 
eeuw en zelfs nadien nog bewaard, doch geleidelijk verloren ze aan aandacht om er verlaten bij te 
geraken. 

Doch ontsnappend aan de nonchalante onverschilligheid duiken ze weer op, her en der in de 19° 
eeuw. Schrandere en snuggere lieden verzamelden ze als de gelegenheid zich voordeed en juist 
hun collecties vormden de aanvankelijke basis van de Europese musea. Hun respectievelijke 
conservatoren hebben er zich meteen op toegelegd de lastige zoektocht naar hun oorsprong te 
beredderen. Zij hebben deze majolica ondergebracht in een rangschikking 
volgens geografische verspreiding. Tot nog toe was alle kennis met betrekking tot deze majolica op 
hun vorsen gesteund. Nochtans begint uiteindelijk het classificatiesysteem te begeven. 
De belangrijkste musea zijn tijdens dit decennium verplicht geweest het etiketteren van een 
belangrijke groep te wijzigen met het gevolg: een omslag van vertrouwen in wantrouwen. 
Het gevolg was dat enkel potten, die gesigneerd waren, hun toewijzing mochten behouden. 

Vermeldenswaard in verband hiermee is het verhaal van twee families, Colonna en Orsini, die 
sinds geruime tijd met elkaar in onmin leefden maar zich dan toch verzoenden in 1517. 
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Ze hadden samen een apotheek gesticht onder de gemeenschappelijke naam, die met prachtige 
apothekerspotten was uitgerust, welke een typisch karikaturaal, lollig aspect vertoonden. In het 
British Museum te Londen bevindt zich een dergelijke pot met een opschrift, zinspelend op de 
goede verstandhouding "sarrimo buoni amici". 

Ten allen tijde was deze belangrijke groep majolica toegewezen aan Faënza. Want deze stad had 
een bijzonder uitstralingseffect in verband met de artistieke majolica bewerking. Maar het uur der 
waarheid is aangebroken. 
Onlangs echter kwam men tot de bevinding bij het doorwoelen van schervenputten in Castelli dat 
de brokstukken, die er in grote hoeveelheid aangetroffen werden een identiek voorkomen 
vertoonden met de majolica van het Colonna-Orsinitype. Dit had tot gevolg dat de toewijzing 
Faënza geschrapt werd en dat de toewijzing aan Castelli nu unaniem wordt aanvaard. 

De hier te bespreken apothekerspot was hetzelfde lot beschoren doch met nog meer intriges. 
Echter zonder de tussenkomst van onze Benelux-kring had dit kennisterrein nog braak gelegen. 

De aanleiding tot het hele verhaal lag in de beslissing 
van de toenmalige secretaris Bernard Mattelaer om 
op verzoek van Pharmalova bij het 50-jarig jubileum 
van de Alumni een kandidaat aan te duiden om een 
gelegenheidstoespraak te houden met als 
onderwerp: 'De Kunstverzameling Albert Couvreur'. 
Zo ging het bolletje aan 'trollen. 
In 1973 kreeg de albarello de toewijzing Faënza 1520. 
In 1975 publiceerde dr. Antonino Ragona "La 
Majolica Siciliana". De gelijkaardige albarello 
kreeg hier het etiket Siciliaans: Trapani 3d• kwart van 
de 16" eeuw. Toen werd niet nagelaten deze 
rectificatie te signaleren aan de Ecole de Pharmacie 
van de Université Catholique de Louvain. 

In 1994 verscheen in een Italiaans tijdschrift 'Ceramica Antica' een artikel over archeologisch 
vondsten bij werkzaamheden in de Santa Margaritakerk van Sciacca. 
De tegelvondsten stonden in rechtstreeks verband met Eleonora van Aragon en met de albarello, 
waarvan hier sprake is. 
Tenslotte in 1999 werden in het bulletin nr. 97 van de Kring van de Geschiedenis van de Pharmacie 
in de Benelux ter gelegenheid van de 1 OOst

• geboortedag van Prof.A.Castille, intussen overleden, 
deze bevindingen medegedeeld. 
In 2004 verschijnt het boek van Andrea Ciarone "Maioliche del quatrocento a Pesaro", waarin 
overduidelijk de overheersende invloed van de majolicakunst van het Italiaanse Pesaro op de 
Siciliaanse werkplaatsen van Sciacca tot uiting komt. 
In september 2005 wordt dan voor een groep leden van de Société d'Histoire de la Pharmacie 
de France tijdens de bijeenkomst van het Centre d'Histoire de la Pharmacie, Université Catholique 
de Louvain te Brussel, de onderhavige communicatie verstrekt. 
Na een halve eeuw van wisselende toewijzingen kan deze albarello, behorend tot de collectie 
Couvreur, uit de anonimiteit treden om van een hoogst mogelijke upgrading te genieten, dit alles 
gesteund op een stevige geschiedkundige basis. Aan de hand van zes professionele fotografische 
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opnames zullen we trachten de albarello te 
doorgronden en te interpreteren. 

1. Het vooraanzicht van de albarello is imposant. 
Deze majolica boezemt ontzag in. Hij getuigt van 
vakmanschap met architectonische allure. De 
tekening is evenwichtig, de afwerking verzorgd. De 
vakman heeft niets aan het toeval overgelaten. Het 
kleurenpalet is wel overwogen; er is harmonie in de 
kleurenkeuze. Het blauw verenigd met het 
oranjegeel verleent een aangenaam complementair 
effect. 

ll. De achterzijde van de albarello in drie 
verschillende standen, telkens in dezelfde richting 
60° gedraaid, geeft een golfbeweging van het 
sierlijke blad met spiegelbeeld als resultaat. 
In de sierkunst is men geneigd het blad te benoemen 
als een akantblad afkomstig van de plant Acanthus 
spinosus, vooral bekend van de Korintische zuil. 
Sommigen zien er een irisblad in. Algemeen spreekt 
men van " foglia gotica ". In Pesaro houdt men 
staande dat het blad eigenlijk van de artisjokplant 
afkomstig is, van de mediterrane distelplant: 
Scolymus Cynara. De ledige ruimten zijn gevuld met 
twijgjes, takjes en stippen. 

Links en rechts bemerkt men een verticale kolom van granaatappelen. Omwille van de talrijke 
zaden, die er in voorkomen wordt dit algemeen aanzien als een symbool van de vruchtbaarheid, 
maar tevens als een symbolische weergave van diversiteit in de natuur en eenheid van het leven. 

111. Achteraanzicht in close-up. Twee segmenten met 
plantaardige versiering. Beeld in spiegelbeeld 
weergegeven in de onderste helft. De onderste boog 
met het Bryonia dioica of heggerank-motief in 
arabesk weergegeven; de bloem, bladranken, rode 
vruchtjes, in spiraal opgerolde hechtrankjes. 
Daar Dodoens schrijft dat de Italianen deze 
heggerank scheuten op de markten aanbieden zoals 
asperges, als diureticum, lijkt het ons dat met die 
twee planten uit de volksgeneeskunde, Punica 
granata en Bryonia dioica, de indruk van een 
apothekerspot, hier, dient bevestigd te worden. 
In de andere boog treffen we weer het gekrulde 
gotisch blad aan. 
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Top of schouder van de albarello stelt een 
viervoudige veelkleurige zigzaglijn voor; de zwikken 
gevuld met driehoekjes. 

IV. Het lijkt alsof de cartouche met opschrift in veerophanging rust op een tweelingblad van 
gekrulde gotische bladeren. Dit motief wordt ook genoemd "Pesarese of Aragonese con artichioco". 
Het laat de indruk dat het onder de last van de cartouche wordt ingedrukt. In de oksels bevinden 
zich pauwveren. Dat motief is in de majolica-centra verspreid geraakt sinds Galeotti Manfredi, heer 
van Faënza, Cassandra Pavona als minnares had genomen. De woordspeling: Pavona 
<pavo=pauw> lag voor de hand. 

Opschrift 

Siroppo d'Asenzo (=Artemisia siroop of siroop van bijvoet). Om de lengte van het opschrift in te 
korten wordt in de wig van de ypsilon een minuscule letter o geplaatst. In het Ricettario van Firenze 
uit 1550 staat de siroop vermeld. In de Renaissance werd door de botanici Artemisia "mater 
herbarum" of "moeder der kruiden" genoemd. 
In het begin van de 19" eeuw werd met de plant Artemisia absinthium een alcoholische drank 
'absint' bereid, die de "groene fee" als bijnaam kreeg. Die was vooral populair bij kunstenaars 
omwille van artistieke inspiratie en hallucinatie. Vincent Van Gogh zou er tijdens de zogenaamde 
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gele periode het nachtcafé " het Gele Huis" in Nîmes 
hebben geschilderd. Op een bepaald ogenblik werd in 
de meeste landen van Europa een verkoopsverbod 
uitgevaardigd omwille van toxiciteit, die met blindheid 
gepaard ging, zogezegd te wijten aan het giftthujon. 
Sedert 2005 werd het verbod echter opgegeven. De 
echte oorzaak was de toevoeging van kopersulfaat 
om de drank groen te kleuren. 
Artemisia liet zich echter niet afschrijven. In 1992 
werd in Indo-China een voor malaria bijzonder 
welkom nieuw geneesmiddel ontdekt: Artemisine. 
Onlangs werd die vondst aan de universiteit van 
Wageningen benut om het specifieke gen op cichorei 
in te planten, waarbij een achtvoudige opbrengst kon 
verkregen worden. 

V. Vooraanzicht 
Onder een baldakijn of hemeltroon bevindt zich een vrouwelijk personage met Grieks kleed 
(peplos) en helm (petasus). 
Wie mag er wel voorgesteld zijn op die ongewone albarello met uitzonderlijke afmetingen? 
Is het soms een prestigieuze apothekerspot uit een Palazzo-apotheek? Of zit in de inhoud van de 
majolica - Artemisia siroop - soms de sleutel om het enigma op te lossen ? Eerst en vooral is de 
betekenis van artemis in het archaïsch Grieks 'gaaf en gezond'. En behalve het etymologische 
aspect is er nog de hiërarchie in de Griekse mythologie, waar ARTEMIS een voorname plaats 
bekleedt. Was ze niet de dochter van de oppergod Zeus en Leto ? Zelfs de tweelingzuster van 
Apollo? Werd ze niet verheerlijkt als de godin van de jacht (Diana bij de Romeinen) ? Was ze ook 
niet de godin van het maanlicht? De maansikkel stelde het symbool voor van haar boog om op jacht 
te gaan. Met die bovennatuurlijke garanties vervlochten, hoe zou een apothekerspot nog hogere 
eisen durven stellen om de uitwerking van het geneesmiddel te verzekeren? 

Vl. Draait men de albarello om zijn lengteas in de 
tegenovergestelde richting van de wijzers van het 
uurwerk, dus van rechts naar links, dan krijgen we in 
een oogopslag een zicht op de ganse albarello. 

BESLUIT. 
Het moet ons niet verwonderen dat in Sicilië, waar zo 
talrijke invallen en overheersingen zijn geweest in de 
loop der tijden door Foeniciërs, Grieken, Romeinen, 
Vandalen, Byzantijnen, Moslims, Noormannen, 
troepen uit An jou , Aragon, of Spanje ... enz. sporen 
werden achtergelaten als een mozaïek van cultureel 
erfgoed. 

Bij de identificatie van deze albarello diende hiermee rekening gehouden te worden. De 
dominerende invloed van Pesaro, met de uitstekende opmaak, stond in schrille tegenstelling met 
de doorgaans naïeve en volkse Siciliaanse majolica.Gedurende een halve eeuw gedroeg deze 
albarello zich als een 'contradictio in terminis'. Een argument dat tot de aanvaarding bij de 
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identificatie heeft bijgedragen is het feit dat in Italië zelf siroop altijd in chevretten werden bewaard, 
terwijl op het Iberisch schiereiland dit soort apothekerspot ongekend was. Onder de Aragonese 
bezetting was het dan ook niet te verwonderen dat de Artemisia siroop was opgeslagen in een 
albarello. 
Deze precieuze Siciliaanse albarello mag voortaan bogen op de toewijzing : Sciacca, laatste kwart 
15• eeuw. 

Apr. L. De Causmaecker 
Gasstraat 35 A, B-9160 Lokeren 
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Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Maaseik op 4 en 5 oktober 2008 

Apr. Guy De Munck 

Inleiding 
Midden in de 16" eeuw stond Antwerpen aan het toppunt van zijn roem als handelsmetropool en 
was het met zijn groei van 40.000 naar 100.000 inwoners de tweede grootste stad ten noorden van 
de Alpen na Parijs. 
Naast de lakenhandel, die het van Brugge had overgenomen, de handel in koper en zilver uit de 
Zuid Duitse mijnen, de diamant- en geldhandel, de kunsthandel in altaarretabels en beelden, was 
voor de Antwerpse apothekers de aanvoer van specerijen en nieuwe exotische plantengewassen 
zowel uit het oosten als uit het pas ontdekte Amerika een bron van studie en verrijking van hun 
therapeutisch arsenaal. 
Alle bekende botanici zakten af naar Antwerpen of correspondeerden met hun achtbare confraters. 
Het grote aantal drukkers, dat zich intussen in de stad had gevestigd en die Antwerpen maakten tot 
een van de voornaamste productiecentra van de Europese boekdrukkunst, publiceerden hun 
herbaria en traktaten. Hierbij speelde uiteraard de Officina Plantiniana een bijzondere rol. 
Het was dan ook niet onlogisch dat de Antwerpse apothekers midden deze stroom van nieuwe 
inzichten en producten, binnen hun eigen beroepsgroep naar kwaliteitsverbetering streefden van 
de door hen bereide en afgeleverde producten. 
Het ogenblik was dus gunstig om een receptenboek of voorschriftenboek uit te brengen ten 
behoeve van artsen en apothekers met voor elke bereiding de modus operandi secundum artem. 

De eerste receptenboeken 
Algemeen wordt aangenomen dat enkel een farmacopee in tegenstelling tot een receptenboek of 
formularium kracht van wet heeft, wanneer hij is uitgevaardigd 'bij Ordonnantie' door een 
stadsmagistraat of regering en verplicht moet gevolgd worden bij de bereiding van 
geneesmiddelen. 
Zo is de eerste te Antwerpen gedrukte "Pharmacopoeia in compendium redacta per Johannem 
P/acotonum"van 1560 niet de oudste Duitse farmacopee zoals wel eens wordt beweerd maar een 
receptenboek dat Johan Bretschneider (Placotomus 1514-1574), doctor en professor te 
Königsberg, nadien stadsgeneesheerte Dantzig, schreef voor een vriend. 
In de middeleeuwen waren Antidotaria een verzameling van voorschriften eerst door monniken in 
de kloosterapotheken en later door artsen en apothekers in hun praktijk gebruikt. Het meest bekend 
zijn de Antidotaria Nico/ai, die teruggaan op Arabische en Latino-Arabische werken en die dank zij 
de ontdekking van de boekdrukkunst in verschillende Europese landen werden verspreid. Door 
W.S. Van den Berg werd hieraan een studie gewijd in 1917. 
De editio princeps van het Antidotarium Nicolai van Venetië uit 1471 wordt in de studie van Daems 
en Vandewiele uit 1955 over de Noord- en Zuid Nederlandse stedelijke pharmacapeeën als basis 
aanzien voor alle latere Antidotaria, Luminare, Ricettari, Dispensatoria en Pharmacopoeae. 
De eerste druk van het Dispensatorium van Valerius Cordus (1515-1544) in 1546, dus na zijn dood 
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uitgegeven te Neurenberg, is hoofdzakelijk gebaseerd op het Antidotarium Nicolai. Het is dit 
compilatiewerk dat twee en twintig jaar later dank zij de bewerking door Van Coudenberghe en 
Lobelius tot een standaardwerk in de Nederlanden en ver daar buiten zal uitgroeien. 

De Ricettarii van Firenze 
Maar eerst verscheen nog in 1561 bij Plantin het Antidotarium sive de exacta componendorum 
miscendorumque medicamentorum ratione libri tres van Carolus Clusius (1526-1609). (fig.1) 
Dit werk is de vertaling van een Ricettario uit Italië dat uit het 
Italiaans in het Latijn, op dat ogenblik de enige taal der 
wetenschappen, is omgezet. Op de titelpagina schreef Clusius: 
Nunc vero primum ex Jtalico sermone Latini facti. Als polyglot -
hij sprak immers Frans, Nederlands, Spaans, Duits, 
Italiaans, Engels en Latijn - had Clusius geen probleem met de 
vertaling van een boek uit het Italiaans. Er is echter lang 
gediscuteerd over welke uitgave van het Ricettario 
Fiorentino het juist ging. 
In 1498 verscheen het Nuovo 
famossisimo Chollegio degli 
Medicina de/la lnclita Cipta di 
hun eerste farmacopee wordt 
opgelegd door de Medicis. Er 
1567 en 157 4, deze twee 
Clusius uit 1561. 

Receptario Composto dal 
Eximii Ooctori de/la Arte et 
Firenze, wat door de Italianen als 
aanzien, gezien dit werk werd 
volgden herdrukken in 1550 en in 
laatste dus na de publicatie van 

Zowel Van Schoor als Hunger gingen ervan uit dat het Ricettario Fiorentino van 1550 (fig. 2) aan de 
basis lag van Clusius' Antidotarium. 

In zijn boek Charles de l'Escluse, Nederlandsch Kruidkundige van 1927 schreef Dr Hunger: 'de 
reden waarom men tot dusver niet in staat is geweest om precies aan te geven, welk boek Clusius 
eigenlijk tot voorbeeld had gediend van zijn vertaling, moet gezocht worden in de enorme 
zeldzaamheid van dat Ricettario en speciaal de editie van 1550. Laatstgenoemde uitgave is vrijwel 
onvindbaar en veel zeldzamer dan het oorspronkelijke boek. De Bibliotheca Nazionale Vittorio 
Emanuele te Rome bezit echter een der weinig bekende exemplaren dier 2d• uitgave (1550) en nu 
heb ik persoonlijk kunnen vaststellen, dat wij hierin werkelijk het 
oorspronkelijke voorbeeld hebben van Clusius' Latijnse vertaling'. 
Wat Vandewiele in een kattebelletje deed opmerken: 'wat mis is'(sic) 
en hij had hiervoor zo zijn goede redenen. Hij bezat namelijk een van 
de drie nog bestaande exemplaren in de wereld. Verder sprak 
Clusius in zijn inleidende brief aan Peeter van Coudenberghe over 
een Ubel/us ita/ice conscriptus, een klein Italiaans boekje, waar het 
Ricettario een folio formaat is van 35 bij 23 cm. Bovendien schreef hij 
dat het kort geleden verschenen was (superioribus diebus), terwijl 
het Ricettario dateert van 1550, dus elf jaar voor de publicatie van het 
Antidotarium. 
Clusius heeft heel waarschijnlijk het Ricettario Utilissimo et molto 
necessario in handen gehad, dat was uitgegeven in 1560 en met 
afmetingen van 14 x 7,5 cm, die meer met zijn publicatie 
overeenkomt. Wel komen de teksten in deze drie uitgaven, van resp. 
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1548, 1550 en 1560 met elkaar overeen, zodat we mogen concluderen dat het Ricettario van de 
stad Firenze aan de basis lag van de vertaling van Clusius. Wat meer is: wanneer we de 
samenstelling bekijken van bv. Sir.myrtino composita of Ung.Poluleon Nico/ai uit het Ricettario van 
1550 en we vergelijken deze formules met het Antidotarium van Clusius van 1561, het 
Dispensatorium van Cordus uit 1568 of de Leytsman der Medicijnen uit 1632, treffen wij weliswaar 
verschillende naamgevingen aan maar wel identieke samenstellingen. 
Dit Antidotarium is voor Antwerpen vooral belangrijk door de brief die Clusius als inleiding tot zijn 
boek publiceerde: Carolus C/usius Petra Co/denbergo Pharmacopoeo Antverpiano Salutem. 
Oorspronkelijk had Clusius de bedoeling dit werk door zijn vriend Van Coudenberghe in het Latijn te 
laten vertalen. In de 16° eeuw was de kennis van het Latijn immers een verplichting om het beroep 
van apotheker te mogen uitoefenen. Maar Van Coudenberghe liet weten dat hij geen tijd had, 
omdat hij teveel werk had met zijn apotheek en kruidentuin - of was hij het Italiaans niet voldoende 
machtig - en dat hij zelf werkzaam was aan een 'opus magnum'. Dit manuscript is helaas nooit 
teruggevonden. Wel blijkt uit deze brief de wederzijdse waardering die zij voor elkaar betoonden en 
de betrokkenheid met de drukker Plantin. Clusius schrijft: 

' ...... Ik was de mening toegedaan dat ik niet opgewassen was tegen deze taak en niet 
bevoegd om over deze voorname tak van de geneeskunde te schrijven zoals men van mij 
verwacht. ..... Daar ik toen niets te doen had en jij en Plantin bij mij sterk bent blijven 
aandringen, heb ik getracht mijzelf te overtuigen u ter wille te zijn ......... Ik heb de 
therapeutische eigenschappen van de verschillende geneesmiddelen erbij gevoegd zoals 
ik die in de literatuur heb gevonden, opdat men van de medicamenten niet méér zou 
verwachten dan er uit te halen is...... Voor de rest schijnt het mij niet ondoordacht, het 
gehele werk aan uw wijsheid toe te vertrouwen en er zo goed als het uwe van te maken .... 
Je hoeft het alleen maar te overleggen of je het goed vindt, publiceer het dan, zo niet, zand 
erover. 
Het ga je goed 
Parijs, 1 april 1561' 

Van dit werk werden enkele honderden exemplaren verkocht door Plantin. Al bij al heeft dit werk 
echter geen grote invloed gehad op het farmaceutisch denken in de Nederlanden. 

Het Dispensatorium van Valerius Cordus 
In 1568 verscheen dan bij Plantin het reeds hoger vermelde Dispensatorium van Valerius Cordus 

onder de titel Valerii Cordi Dispensatorium sive Pharmacorum 
conficiendorum ratio a Petra Coudenbergo Pharmacopoea 
Antverpiano, plus quadringenti erroribus liberata atque vindicata. (fig. 3) 

Nadat het werk van Cordus in Neurenberg, Parijs, Tübingen, Lyon en 
Venetië was uitgegeven, wenste ook Plantin, die een neus had voor 
zaken en in dit werk wel brood zag, dit formularium te publiceren. Wel 
verzocht hij zijn vriend Peeter van Coudenberghe eerst de nodige 
verbeteringen aan te brengen. Deze kweet zich terdege van zijn taak en 
bracht meer dan vierhonderd wijzigingen aan. Zijn bemerkingen 
verwoordde hij bij het begin van het werk als: 'Petri Coudenberghi, in 
compositiones nonnullas, acV.Cordi annotationes aliquot, Scholia'.Zijn 
verdere verberingen duidde hij dan in afkorting aan met: P.C. Schol. 
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Als inleiding publiceerde Plantin een brief van Van Coudenberghe gedateerd: 'Ex Officina nostra 
Pharmaceutica Antverpiae, Calenda Martiis MDLXVIII' (1 maart 1568) en opgedragen aan de heer 
Geraard Gramaye Heer van het Graafschap Wezel en mecenas. Peter van Coudenberghe schrijft: 

' ... Toen Christophorus Plantin besloten had het boekje van Valerius Cordus, handelend 
over de bereiding van geneesmiddelen te herdrukken, vroeg hij mij hem alles mede te delen 
wat aan de editie kon verbeterd worden. Het is immers altijd de bedoeling van deze 
voortreffelijke man geweest, de boeken die hij drukt, alleen dan uit zijn werkplaats te laten 
komen als ze onberispelijk en zonder fouten zijn .......... Ik heb reeds vroeger bij dit werkje 
enkele opmerkingen opgeschreven en nooit zou ik aan een heruitgave ervan gedacht 
hebben. Maar van de andere kant was het niet onmogelijk mijn beste vriend, die er mij om 
verzocht, niet ter wille te zijn. Om die reden heb ik mij aan de correctie van het boekje 
gezet. ...... en ik heb de meeste fouten verbeterd daarbij voegend verscheidene medicijnen 
die hier nu gewenst worden zodanig dat ik vast geloof dat mijn werk mij goed lijkt. Ik heb mijn 
bijvoegingen met redenen omkleed en sommige onzinnige beweringen die enkel uit 
vernieuwingszucht zonder enige reden werden ingelast, weerlegd. Zo ik echter iets heb 
overgeslagen zal ik dat overvloedig en zorgvuldig behandelen in mijn groot werk over deze 
materie dat waarschijnlijk eens aan de geneesheren en de apothekers genoegen zal doen 
en hen van nut zal zijn ... 
Vanuit onze apotheek te Antwerpen op 1 maart 1568.' 

Het Dispensatorium Va/erii Cordi is gedurende de 16" en 17° eeuw zowel in de Nederlanden als 
daarbuiten het meest gebruikte formularium geweest. Het werd niet minder dan 55 maal 
heruitgegeven te Antwerpen, Lyon, Leiden, Venetië, Amsterdam, Neurenberg, Rouen, Napels en 
Rotterdam: hiervan zijn er 41 in het Latijn, 5 in het Frans, 5 in het Nederlands en 4 in het Italiaans. 
Het heeft zeker tot na 1670 stand gehouden. 
Vanaf 1599 bevatte de Leidse uitgave van het Dispensatorium naast de verbeteringen van Peeter 
van Coudenberghe ook aanvullingen door Matthias Lobelius. Dit werk is later verschenen in een 
Nederlandse vertaling met als titel Den Leytsman ende Onderwyser der Medicijnen. De Franse 
vertaling Le Guidon des Apothiquaireswordt toegeschreven aan André Caille. 

De stedelijke farmacopees 
En zo bleef het Dispensatorium Va/erii Cordi tot in de 17° eeuw het standaardwerk in zake 
receptuur. Antwerpen kreeg pas in 1661- zeker niet als eerste stad, 
want Brussel was ons 20 jaar voor - zijn eerste stedelijke farmacopee, 
de Pharmacia Ga/eno-Chymica Antverpiensis, niet te verwarren met 
de Pharmacia Galenica & Chymica. Dat is Apotheker ende 
Alchymiste ofte Distil/eer-konste uit 1657 gepubliceerd te Amsterdam 
en om de verwarring volledig te maken te Antwerpen uitgegeven bij 
Reynier Sleg hers in 1667 als het Nieu, verbetert en vermeerdert Licht 
der Apotekers en distilleerkonst. (fig. 4) 

Niettemin beveelt het Collegium Medicum nog in 1669 in zijn 
instellingsakte dat het Dispensatorium tot nader tegenbericht moet 
gevolgd worden: 'nae de manie re van Valerius Cordus, alles tot der tyt 
by het voorseyde Collegie der medecyne andersints sal worden 
geordonneert'. 
Bovendien hadden de Antwerpse apothekers geen goed woord over 
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voor deze eerste stedelijke farmacopee, die uitsluitend door de heren doctores was opgesteld en 
zo vol fouten stond dat- zo schreven zij aan de Antwerpse Magistraat in 1673 'hij alleen goed was 
als inpakpapier voor boter en kaas.' 
Gedurende de 18" eeuw verviel Antwerpen tot een tweederangs stad. In 1752 stelde het Collegium 
Medicum dat de Antwerpse farmacopee niet meer voldeed en ordonneerde de Magistraat dat ook 
het Dispensatorium Austriaco-Viennense en de farmacopees van Amsterdam, Parijs en Brussel 
moesten gebruikt worden. 
Even flakkerde binnen het corps de hoop op beterschap weer op wanneer op het einde van de 
Franse periode in 1812 te Antwerpen de Pharmacopoeia Manualis a Conci/io Medio Praefecturae 
Utriusque Nethae als enige provinciale farmacopee verscheen. Helaas maakte de val van 
Napoleon in 1815 een einde aan die droom. 
Aangezien alle verenigingen na de Franse Revolutie waren afgeschaft, waren de apothekers op 
zichzelf aangewezen en was er van enige eenheid geen sprake. Ze werden evenmin geraadpleegd 
bij de samenstelling van de eerste Pharmacopea Be/gica in 1823, die eens te meer een onderonsje 
van geneesheren was geweest. 
Onder Willem I werden ze als paramedici behandeld en speelden bovendien nog het monopolie 
van de geneesmiddelendistributie kwijt door de erkenning van de cumul door de dokters op het 
platteland. 

SPA: de eerste Antwerpse vereniging van apothekers 
De Belgische Omwenteling van 1830 bracht terug hoop op de herwaardering van hun beroep. Zij 
kwamen echter nogmaals bedrogen uit en besloten dan maar zelf voor hun rechten te vechten. 
Mede als reactie op de misbruiken en wetsovertredingen die werden begaan door marktkramers, 
kwakzalvers, kruidenverkopers allerhande, drogisten, zelfs suikerbakkers, stichtten 28 Antwerpse 
apothekers op 31 oktober 1835 als eerste in het Nieuwe België een vereniging onder de naam 
Société Libre des Pharmaciens d'Anvers met Prof. François-Mathieu Verbert (1769-1854) als 
erevoorzitter en Henri-François Si roux (1782-1858) als eerste voorzitter. De Antwerpse apothekers 
voelden zich niet meer gebonden aan de Phàrmacopoea Belgica van 1823 en de nieuwe staat 
België had andere zorgen dan het uitgeven van een nieuwe farmacopee. Deze zou pas in 1840 
verschijnen als Pharmacopoea Belgica. Editio Dordraci. 
Reeds vanaf begin 1836 bediscussieerde men in de verschillende bestuursvergaderingen te 
Antwerpen de eenvormigheid van bereidingen zoals si rop de belladonne, si rop de morphine, esprit 
de Minderee, enz. 

Op 3 januari 1837 werd binnen de vereniging een commissie 
opgericht met als leden de apothekers Van Den Savel, Schenyck, de 
toenmalige secretaris Van Eeckhoven en de hulpsecretaris 
Cordemans. Zij kregen tot taak om voor een aantal formules een 
uniforme bereidingswijze op punt te stellen. Want, zoals Verbert 
opmerkte, 'plusieurs dénomination donne lieu à des médicaments 
officinaux fort différents en qualité'. Op 17 januari 1837 werd het 
voorwoord mits enkel aanpassingen goedgekeurd en enkele 
maanden later verscheen het eerste Extrait des Actes de la Société 
Libre des Pharmaciens d'Anvers, (fig.5) een werkje van 12 bladzijden 
waarvan helaas geen enkel exemplaar is bewaard. 
Alle dokters en apothekers van de stad kregen een exemplaar 
toegestuurd. In 1840 verscheen een tweede, vermeerderde uitgave 
onder dezelfde naam. Vanaf 1845 brachten de Antwerpse 
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apothekers een eigen tijdschrift uit, de Journal de Pharmacie, dat onafgebroken tot op vandaag 
verschijnt, nu als Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift. Deze lange reeks publicaties begon met als 
eerste artikel de 'Notice sur Pierre Coudenberg, pharmacien à Anvers' door dr Corneille Broeckx, 
wat aanleiding heeft gegeven tot de oprichting van een standbeeld voor Peeter van Coudenberghe 
in 1861 op het glacis van de Spaanse wallen, beeld dat later werd verplaatst naar de huidige 
Plantentuin in de Leopoldstraat. 
Ten einde de goede betrekkingen tussen geneesheren en 
apothekers van de Antwerpse agglomeratie te bevorderen werd in 
1877 overgegaan tot de stichting van het Compromis Medico
Pharmaceutique. In 1879 kwam dit samenwerkingsverband klaar 
met de uitgave van een nieuw formularium met de veelzeggende 
naam Compromis. 
Op voorstel van Apr Arnold Hendrix (1866-1946), voorzitter van 1901 
tot 1903, werd beslist een nieuw formularium uit te geven onder de 
titel Formulaire de Préparations Pharmaceutiques adopté par la 
Société de Pharmacie d'Anvers. (fig.6) 
Dit werk verscheen in twee delen resp. in 1902 en 1903. Let wel, dat 
intussen de Société van naam was veranderd tot Société de 
Pharmacie d'Anvers, kort genoemd SPA. In 1905 werd dit 
formularium tot één bundel samengevoegd, herzien en verbeterd 
door de Aprs. Hendrix, De Ridder en Van Schoor. 
Naar het voorbeeld van Antwerpen was in 1842 te Luik de Société de 
Pharmacie de Liège gesticht, gevolgd in 1846 door de Cercle pharmaceutique de !'arrondissement 
de Mons. Deze drie verenigingen stichtten in 1846 de eerste landelijke federatie, de Association 
Pharmaceutique de Belgique, die op 7 oktober 1906 werd omgevormd tot La Nationale 
Pharmaceutique (NP), de Union générale des Sociétés pharmaceutiques belges, die niet minder 
dan 38 intussen lokaal opgerichte verenigingen omvatte. Als eerste voorzitter werd de 
Antwerpenaar Valère Haazen (1854-1931) verkozen, die tevens Hendrix was opgevolgd als 
voorzitter van de SPA. 

De Nationale Formularia 
In 1908 gaf de NP het eerste Formulaire National de Préparations Pharmaceutiques (fig.?) uit en 
het laat zich raden welk werk voor deze uitgave model heeft gestaan, want de ondertitel luidt: 

Ancien Formulaire de la Société de Pharmacie d'Anvers revu et 
augmenté par la Nationale Pharmaceutique Prix: 3 Francs 1908. 
Het bestuur van de NP had aan haar vierde sectie o.l.v. Apr 
Schammelhout, apotheker te Elsene, doctor in de scheikunde en 
directeur van 'la quatrième section: sciences'- binnen de vereniging 
waren zes secties opgericht om de farmaceutische problematiek te 
behandelen- de opdracht gegeven 'de publier un formulaire des 
préparations plus ou moin usuelles qui ne sont pas inscrites dans la 3° 
édition de la pharmacopée beige'. 
In 1885 was immers de tweede en in 1906 al de derde editie van de 
Pharmacopoea Belgica verschenen. Het is pas vanaf de 
Pharmacopoea Belgica Editio tertia dat de farmacopeecommissie 
overwegend uit apothekers was samengesteld. 
Voor Antwerpen maakte Frans Eyckmans, apotheker te Berchem en 
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secretaris van de SPA, deel uit van het wetenschappelijk comité dat de uitgave van dit eerste 
nationaal formularium moest voorbereiden. 
In het voorwoord huldigt apr. Louis Van Hulst, Inspecteur des pharmacies, het initiatief van de NP: 
'c'est !'oeuvre de ces estimés confrères que nous avons la satisfaction de présenter au public 
pharmaceutique et medica!. Constatons tout d'abord, qu'un formulaire national répond à une 
nécessité actuelle.' 
Dit formularium bevatte meer dan 200 gestandaardiseerde formules met instructies voor de 
bereiding ervan die niet in de farmacopee voorkwamen, plus een aantal reagentia voor de analyse 
van urine en water. Verder een synoniemenlijst van nieuwe geneesmiddelen zoals Anusol 
(aambeienzalf op basis van bismuthzouten), Aspirine, Collargol (colloïdaal zilver), Dermatol 
(bismuthsubgallaat) enz. Tot slot een lijst met maximaal af te leveren hoeveelheden en aanbevolen 
minimumprijzen. 
In de dertiger jaren werd door apr Schammelhout een nieuwe uitgave van het formularium 
voorbereid. Bij zijn overlijden in 1931 werd zijn werk verder gezet door weer een Antwerpenaar, 
Oscar Van Schoor, die in samenwerking met de SPA in 1933 de 2d• uitgave van het Formulaire 
National tot een goed einde bracht. Ook op de titelpagina van deze druk werd nog gerefereerd naar 
het formularium van de SPA 
Deze uitgave verscheen eveneens in het Nederlands onder de titel Nationaal Formularium. 
Na de Tweede Wereldoorlog was er opnieuw nood aan een verbeterd formularium en werd een 
commissie opgericht bestaande uit afgevaardigden van de Apothekersvereniging van Antwerpen, 
het Algemeen Apothekersverbond (AAV, een vereniging gesticht na de Eerste Wereldoorlog als 
reactie op de uitsluitend Franstalige NP) en de Nationale Pharmaceutique. Zij brachten de redactie 
van dit Nationaal Formularium 3de uitgave tot een goed einde, terwijl de uitgave gefinancierd werd 
door de Algemene Pharmaceutische Bond - Association Pharmaceutique Beige (APB) de nieuwe 
apothekersfederatie opgericht in 1949, die tot op vandaag alle Vlaamse, Brusselse en Waalse 
apothekersverenigingen groepeert. 
Apr. Jules Bruggeman, Algemene Secretaris van de APB schrijft:'Wie de mening is toegedaan dat 
een formularium veel van zijn belangrijkhèid heeft ingeboet omdat het aantal magistrale 
bereidingen gevoelig teruggelopen is ten voordele van het aantal voorgeschreven 
pharmaceutische specialiteiten, vergist zich deerlijk. De verschillende pharmacopeeën geven 
minder en minder formules aan om meer en meer aandacht te wijden aan monografieën, die de 
geneesmiddelen beschrijven en die de kwaliteitsnormen aangeven waaraan zij moeten 
beantwoorden, zodat een formularium meer en meer noodzakelijk wordt.' 
In deze losbladige uitgave uit 1954 van meer dan 350 bladzijden werden niet alleen oude formules 
vervangen door formules op basis van de nieuw beschikbare grondstoffen - het eigenlijke 
formularium bestaat slechts uit 79 pagina's - maar bevat het ook lijsten met synoniemen, tabellen 
met maximale dosissen en reagentia. 
Hoewel een derde van de commissieleden behoorde tot de Apothekersvereniging van Antwerpen, 
werd de vermelding naar het oorspronkelijke werk niet meer op de titelpagina vermeld maar in het 
voorwoord op de binnenbladzijde. 
Ook bij de latere uitgaven van 1964 (4° uitgave), 1977 (5" uitgave) en 1988 (6" uitgave) wordt enkel 
nog in het voorwoord verwezen naar de geschiedkundige oorsprong. 
Helaas, oversteeg deze publicatie het oorspronkelijke opzet: het opstellen van een formularium ten 
behoeve van artsen en apothekers. Uit gesprekken met een groot aantal geneesheren bleek dit 
boek niet aan hun verzuchtingen te voldoen. Ik vermoed dan ook dat er niet veel artsen dit werk in 
hun boekenkast hadden staan, laat staan gebruikten. 
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Antwerpen terug aan zet 
Pragmatisch als ze waren, reageerden de Antwerpse apothekers 
hierop met het aanmaken van een nieuw magistraal formularium, dat 
ook praktisch moest zijn: het PMF, het Practisch Magistraal 
Formularium (fig.8) was geboren. De redactie beoogde 'in de eerste 
plaats de jongste aanwinsten inzake geneesmiddelen op te nemen ten 
einde de moderne therapie op de voet te volgen en een middel te 
vinden om de voorschrijvende arts toe te laten met een minimum aan 
schrijfwerk een verantwoord individueel recept voor zijn patiënt op te 
stellen.' 
Door de samenstellers, de aprs. Coppieters, Herreman, Janssens, 
Lamens, Michael, Tytgat en Van Lerberghe, werd het opgedragen in 
herinnering aan apr. Adrien Toté die de basis had gelegd voor het tot 
stand komen van het PMF, maar de verschijning van de 1 ° druk op 23 
april 1968 niet meer heeft meegemaakt aangezien hij in 1966 te 
Borgerhout overleed. Ter promotie van het PMF werden voorlichtingsavonden ingericht te 
Antwerpen voor de apothekers maar ook voor artsen, tandartsen en laatstejaars studenten. 
De leden van de commissie trokken de boer op naar de andere verenigingen van Vlaanderen, 
zodat de eerste druk al na 6 maanden was uitgeput. Een tweede druk verscheen nog in 1968 en 
een verbeterde tweede druk in 1972. Bovendien werd een Franstalige editie uitgebracht in 1969 
onder de titel Formulaire pratique magistral à l'usage des médecins et des pharmaciens. 
Intussen begon het Wetenschappelijk Comité, dat binnen de vereniging was opgericht, al te 
werken aan de derde uitgave. Het grote succes van dit formularium zat hem, naast het handige 
zakformaat en de keuze van actuele formules, vooral in de indeling van de formules in tien 
farmacologische groepen. In vorige formularia gebeurde dit ofwel strikt alfabetisch ofwel per 
galenische vorm. Wie kent niet de potio opecadrini, een generiek avant la lettre van lpesandrine 
siroop (siroop tegen droge hoest) of de potio expectorans cum promethasine, de Phenergan 
Expectorant siroop (siroop tegen prikkelhoest) of de suspensie chloramphenicoli palmitatis 
(antibioticumsiroop), speciaal op punt gesteld voor prof. Clara! 

Voor de apothekers was een afzonderlijke katern bijgevoegd met 
onderrichtingen voor de correcte bereiding. Het PMFheeft het helaas 
niet zolang uitgehouden als het Dispensatorium Valerii Cordi. De snel 
evoluerende farmacologische inzichten, waarbij producten als 
bromoform (hoestremmer) of de barbituraten (hypnotica) als obsoleet 
werden bestempeld en complexe bereidingen werden geweerd, en de 
ravage die Jean-Luc Dehaene in 1984 aanrichtte door de terugbetaling 
van een groot deel van de bereidingen te schrappen, maakten dat de 
promotie van het PMFwerd gestopt. 
Als laatste verscheen op 14 november 1991 door nogmaals 
veranderde terugbetalingsmodaliteiten en voorschrijfregels voor het 
magistraal en op aandringen wederom van Antwerpen bij APB de 
Artsenpocket (fig.9) onder de redactie van de 
Wetenschappelijke Dienst onder het voorzitterschap van apr. Francis 
Nagels, tevens penningmeester van KAVA. Ook hier werd de indeling 

in twaalf farmacologische klassen van cardiovasculair stelsel over infecties tot dermatologie 
toegepast samen met de vermelding van de eventuele terugbetaling van de bereiding. 
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Besluit 
Of er nog een grote toekomst is weggelegd voor de magistrale bereiding is onzeker. Feit is, dat dank 
zij al deze formularia het voor de artsen en tandartsen nog steeds mogelijk is met één lijn aan zijn 
patiënt een conform geneesmiddel voor te schrijven. De Antwerpse apothekers hebben, 
geruggensteund door hun vereniging, onbetwistbaar gedurende de voorbije 400 jaar steeds mee 
aan de basis gelegen van de vernieuwing van de farmaceutische receptuurkunde in de 
Nederlanden en later in het nieuwe België met als doel eenvormigheid en kwaliteit van de 
afgeleverde magistrale bereidingen na te streven. 
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Présentation lors du Congres du Cercle à Maaseik Ie 4octobre 2008 

Pharmacien G. Vercruysse 

lnscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et faisant partie des « Grandi giardini 
italiani », les jardins Hanbury occupent un des sites les plus favorisés de la planète au point de vue 
climat, déjà occupé depuis la préhistoire. Situé sur Ie cap Mortola au Nord de la Ligurie près de 
Vintimille il est également à 6km. de Menton en France. Les jardins sont gérés scientifiquement par 
l'Université de Gènes en relation entre autres avec celles de Palerme et Naples. 
Sur une superficie de 18 hectares, en partie couverte de plantes méditerranéennes et en partie 
exotiques, la propriété domine la mer Méditerranée. Un catalogue de 1996 y dénombre environ 
7000 espèces de plantes dont plusieurs médicinales. Une bonne documentation est donc 
importante avant de tout parcourir, ce que l'accueil charmant de l'entrée pourra vous fournir. 
En plus du plaisir botanique les amateurs d'Histoire seront comblés, la demeure des anciens 
propriétaires est un palazzo du 16ème siècle réaménagé, lui-même situé sur l'emplacement d'une 
construction romaine. La via Augusta Julia, encore visible, menant de Ligurie en Provence en 
passant par Ie Trophée des Alpes construit à La Turbie à la gloire d'Auguste traverse Ie site. 
Mais qui étaient donc ces Hanbury dont les mausolées s'élèvent au milieu des fleurs tropicales? 
Rien moins que les descendants des fondateurs de la fameuse firme Allen and Hanbury, la plus 
importante compagnie pharmaceutique du Royaume Uni à son époque, depuis 1958 dans de 
giron de Glaxo Laboratories. 
La firme doit ses origines à une pharmacie fondée en 1715 par un quaker, Silvanus Bevan. Cette 
pharmacie « Plough Court » située Lombard street au creur de la Cité de Londres, devint 
importante en fournissant les médecins quakers des colonies américaines. 

En 1792 William Allen (1770-1843), fils de fidèles quakers vint rejoindre la firme. Doué d'une 
très forte personnalité, savant, homme d'affaires et philanthrope, il s'intéressa très tot à la chimie 
et à la pharmacie et devint membre de plusieurs sociétés savantes. Il fut cofondateur de la Royal 
Pharmaceutical Society. En plus de son travail scientifique et commercial il s'opposa vivement à 
l'esclavage des noirs et devint l'ami de Wilberforce, parlementaire abolitionniste. William Allen 
épousa en deuxièmes noces Charlotte Hanbury d'une familie quaker bien connue. Mary, la fille de 
son premier mariage épousera son beau-frère Cornelius Hanbury, pharmacien. 

A la mort de William Allen les Hanbury prendront la direction de la firme Allen and Hanbury 
fondée précédemment qui continuera son expansion en vendant les produits Allenburys. Les 
pharmaciens se succèdent dans la familie tel Ie pharmacien Daniel Bell Hanbury (1794-1882). 

Le fils de ce dernier également nommé Daniel (1825-1875) suivra les traces de son père et 
sera pharmacien.II sera également un très grand botaniste, publiera beaucoup, sera membre de la 
Société Linéenne, de la Royal Pharmaceutical Society . Plusieurs plantes porteront son nom 
comme l'Acacia hamburyana. Il voyagera beaucoup en Orient et Moyen-Orient à la recherche de 
plantes médicinales et autres. 
Sa collection de plantes passera après sa mort à la Royal Pharmaceutical Society puis à 
l'université de Londres pour finir à Kew ou elle se trouve encore. 
Le frère de Daniel, Thomas Hanbury(1832-1907) sera un homme d'affaires important. Etabli à 
Shanghai, il fera fortune dans Ie commerce de la soie et viendra se reposer sur la Riviera à l'instar 
de nombreux anglais fortunés. A la recherche d'un endroit pour se fixer il achète la propriété du cap 
Mortola appartenant à la familie Grandi alors fort négligée pour l'aménager à grands frais. 
Son frère pharmacien et botaniste de renom sera Ie conseiller et supervisera l'aménagement. 
Assisté d'un jardinier allemand réputé, Ludovic Winter, il y fera entamer des travaux très importants 
pour en faire un jardin d'agrément mais aussi un jardin d'acclimatation de plantes exotiques et 
d'études scientifiques. 
Après la mort de Daniel en 1875, Thomas continuera l'reuvre de son frère avec l'aide d'experts 
allemands. On recensera 3500 espèces de plantes en 1889. 
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Après son décès en 1907 son fils Cecil en son épouse Dorothy s'occuperont du domaine. La 
deuxième guerre mondiale causera beaucoup de dommages et l'entretien coûtera trop cher. Lady 
Dorothy vendra à l'Etat italien en 1960. 

Les jardins sont faciles à atteindre et ouverts toute l'année. La visite est intéressante en toute 
saison gräce à son climat exceptionnel. 

Une antique plaque de marbre apposée sur un vieux mur proclame en latin: Ceux qui se 
promèneront dans ce jardin entendront la voix de Dieu. 

Centro Universitario di Servizi giardini Botanici Hanbury 
Corso Montecarlo 43- Mortola inferiore-Ventimiglia-ltalia 

Bulletin n° 16 /1958: Bijdrage tot de geschiedenis der Pharmacie in Engeland. 
Allen and Hanbury founded 1715: British medica! Journal 1955 
BiographyWilliam Allen by Margaret Nicolle 2001 

. Royal Pharmaceutical Society collection at Kew. 
UNESCO World Heritage Center ltaly 

Pharmacien Ghislain Vercruysse 
Vanderveldenlaan 24 
B-1652 Alsemberg 
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Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Arnhem op 16 maart 2008 

Mohèb Elwakiel 

De Nigel/a is een plantengeslacht behorende bij de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Het woord is 
afkomstig van het Latijnse woord Nigellus, betekend zwart. Binnen de Ranonkelfamilie zijn er drie belangrijke 
soorten; de Nigel/a damescena, Nigel/a arvensis en de Niqella sativa. De Nigella sativa (zwarte komijn) is 
afkomstig uit het Midden-Oosten en Azië. In Europa is het zaad momenteel erg populair. Dit komt mede 
doordat de Nigella sativa uit rijke en verschillende stoffen bestaat, bijvoorbeeld mineralen en vitaminen. 

, 
.... 
••• 

Figuur 1: 
De Nigella arvensis (links), de Nigella sativa (midden) en de Nigella damascena (rechts) staan in figuur 1 weergegeven 

De Nigella sativa werd al door Soemeriërs veel gebruikt. In het Egypte van de farao's was de 
Nigella sativa wellicht het meest gebruikte geneesmiddel. Het bewijs werd gevonden in 
verschillende gedeeltes in het Oude Egypte. Ook werden de zaden gevonden in de graftombes van 
Tutenkhamon. In het algemeen is het bekend dat de farao's alle belangrijke spullen meenamen 
voor het leven na de dood. Bovendien gaat men ervan uit dat zowel Cleopatra als Nefertiti de olie 
gebruikte voor de Koninklijke tint. De Egyptenaren waren voornamelijk gedreven in de 
Geneeskunde en de landbouw, als blijkt uit de hiërogliefen. In de periode van het Oude Egypte 
stonden de mythisch-religieuze verklaringen centraal. Zij verzamelden observaties, gaven weinig 
verklaringen, maar werkten erg systematisch. Priesters waren in die tijd goed op de hoogte van de 
wetenschap en waren verweven met religie, vanwege de offers. In deze periode waren er nog geen 
pure wetenschappers. De allergrootste bijdrage op het gebied van de Nigella sativa is natuurlijk 
terug te vinden in de Griekse natuurwetenschappen, met namen zoals Hippocrates, Dioscorides 
en Plinius de Oudere. Hippocrates van Kos werd beschouwd als de grondlegger, de vader van de 
Geneeskunde. Hij was een van de eersten die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose 
kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef. Hippocrates haalde de Geneeskunde uit 
de taboesfeer van tovenarij en godsdienst. Een van de grote verdiensten van Hippocrates is dat hij 
de medische wetenschap scheidde van het heersende natuurfilosofische denken. Hippocrates 
had een verzameling van zo'n 70 geschriften met medische onderwerpen, het corpus 
Hippocraticum. Tevens staat hij bekend voor zijn ontdekking van de pijnstiller en 
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koortsonderdrukker aspirine in wilgenblast. Ook is hij de uitvinder van de plechtige artseneed, die 
hedendaags nog wordt toegepast. Hippocrates noemde de Nigel/a sativa, als genezer voor de 
moderne biologie en vooral bij de spijsvertering. De naam die Hippocrates toekende aan de Nigel/a 
sativa, was melanthion of melanospermum en hij adviseerde het onder andere bij slangenbeten, 
huiduitslag en etterende wonden. Degene die een bijdrage heeft geleverd aan de Nigella sativa 
was Pedanius Dioscorides, een belangrijke onderzoeker van Griekse afkomst. Hij stond bekend 
om zijn 5-delige boek, de Materia Medica. Het is een van de bekendste boeken in de geschiedenis 
van de planten. Het was een soort voorloper van de moderne farmacopees, een officieel handboek 
voor de bereiding van geneesmiddelen. In de Romeinse periode, waar weinig interesse was voor 
de wetenschap, kreeg hij de mogelijkheid om te reizen in Rome en de gehele Griekse wereld. 
Volgens Dioscorides waren afbeeldingen een afleiding en beschreef daarom alles met woorden. 
Dioscorides beweerde dat de Nigel/a sativa hielp tegen hoofdpijn, nasal cogestion, toothache and 
intestinal parasites. Bovendien hielp het bij het verhogen van het moedermelk en de menstruatie. In 
de Materia Medica van Dioscorides stond de naam Panacea vermeld. In de Griekse mythologie 
was Panacea een Godin van Geneesmiddelen. Zij was de dochter van Asclepius, Halfgod van de 
Geneeskunde en Genezing en de kleindochter van Apollo de zoon van Zeus. Een andere 
beschrijving van Panacea wordt aangeduid met de term, alles genezer. Echter gaven de Romeinen 
het de naam Roman coriander. Een andere legende was Gaius, Plinius de Oudere een Romeinse 
militair, letterkundige en amateuristische wetenschapper. Hij is een van de grondleggers van de 
Naturalis Historia, een poging tot de eerste encyclopedie. Plinius de Oudere verpulverde de zaden 
en mengde ze met azijn of honing. De Nigel/a sativa werd vermeld als geneesmiddel voor wonden. 
Nadat het West-Romeinse rijk was gevallen, pikte de Arabieren de wetenschap op van de Grieken. 
De Islamitische natuurwetenschap heeft de belangrijke gegevens niet verloren laten gaan bij de 
veroveringen, door grotendeels de gegevens te vertalen en aan te vullen. De Arabieren uit de regio 
waren tolerant en stonden open voor vreemde culturen in tegenstelling tot Romeinse 
veroveringszucht. Tevens stonden zij met de handel makkelijker in contact met China en India. 
Bagdad was het centrum van de natuurwetenschappen en hoogontwikkeld. Dit duurde tot de 13ct• 
eeuw, de Mongolen liepen het vervolgens helemaal plat. De arabieren hadden belangstelling voor 
wiskunde, astronomie, scheikunde en geneeskunde. De woorden chemie, algebra en alcohol zijn 
afkomstig uit het Arabisch. De Nigel/a sativa werd onder de aandacht gebracht door lbn Sina, 
Avicenna. Avicenna was een Tajiks/Perzisch medicus, wetenschapper en filosoof. Auteur van zo'n 
450 boeken, waarvan de Canon of Medicine zijn grootste successen kende. Die wordt beschouwd 
als een van de meest bekende boeken in de geschiedenis van de Geneeskunde en had meer dan 
een miljoen woorden. Het boek werd eeuwenlang standaard bewaard tot de 16cte eeuw. Avicenna 
haalde zijn inspiratie voor de Geneeskunde uit het leven van de profeet Mohammed, zegel der 
profeten. Avicenna zag de Nigella sativa als een gezegend zaad van God oftewel in het Arabisch, 
Habbatoel AI-Barakah. In the Canon of Medicine zegt hij dat het hoesten, verkoudheid en krampen 
tegengaat. Ook zei hij dat het een positieve invloed had op het afweersysteem van het lichaam. In 
de loop der eeuwen kreeg de Nigella sativa in het Nederlands de naam, narduszaad. Ook in de 
volksgeneeskunde wordt de naam terug gezien en veel in kruidenboeken beschreven. Dioscorides 
was tegen afbeeldingen, desondanks werden aan de hand van zijn omschrijvingen afbeeldingen 
gemaakt en gebruikt bij de Arabische geschriften. Uiteraard hebben de Arabieren bepaalde 
uitspraken overgenomen van zowel Hippocrates en Dioscorides. In de periode van de Arabieren 
was aanzienlijk wel meer aandacht voor het gebruiken van natuurlijke geneesmiddelen. 

De verschillende monotheïstisch religies hebben ook een belangrijke gespeeld in de geschiedenis 
van de Nigella sativa. Het Jodendom, Christendom en de Islam waren bekend met de zaden van de 
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Figuur 2: 
Afbeelding uit het geschrift van de Materia Medica, vertaald in het Arabisch (links) en een afbeelding van de Nige/la 
sativa in de Griekse versie van de Materia Medica (rechts) 

plant. In het Oude testament in het boek van lsaiah, werd het oogsten van de Nigella sativa 
genoemd en benadrukt. Ook is gebleken dat het Hebreeuwse woord Ketsah, zonder twijfel naar de 
Nigella sativa verwijst. Dit is terug te vinden in het woordenboek van de Europese Bijbel. Het werd 
vooral gewaardeerd om zijn genezende werking en daarna als middel om de smaak van vele 
soorten medicamenten of voedsel een heel stuk te verbeteren. De Islam kende het grote verhaal 
over de Nigella sativa eerder dan Avicenna. De Islam is ontstaan in de 7d• eeuw en volgens de 
moslims ontving de profeet en boodschapper Mohammed via aartsengel Gabriel openbaringen 
van God, oftewel in het Arabisch Allah, waarin hij werd opgeroepen om het geloof van Adam en 
Abraham opnieuw te introduceren. De moslims geloven er stellig in dat de Islam de oorspronkelijke 
religie is zoals Abraham, Mozes en Jezus en andere profeten het hebben ontvangen. De Islam 
beschrijft de Nigel/a sativa als een geneesmiddel tegen alle ziekten, behalve tegen kanker en de 
dood. 
In 1201 na Christus zijn de wetenschappers bekend geworden met de term kanker, zodoende is 
het aan de hand van moderne wetenschap vertaald. De dood wordt binnen de Islam als een ziekte 
gezien, voor degene die goed hebben geleefd zal het leven in het graf tot de Dag des Oordeels 
aangenaam zijn en voor de anderen zal het tot een periode behoren van ellende. Dit houdt in dat 
moslims geloven, nadat zij heen zijn gegaan, een periode door moeten brengen in het graf tot 
iedereen zijn verantwoording gaat afleggen bij God, om vervolgens het paradijs of het Hellevuur 
binnen te treden. In de moderne wetenschap wordt de dood gezien als een gevolg van een ziekte. 
In enkele passages uit de Hadith, letterlijke overleveringen van Mohammed wordt meerdere malen 
gesproken over de Nigel/a sativa. De Heilige Koran, het woord van God en de Hadith worden gezien 
als de belangrijkste bronnen binnen de Islam en iedere moslim dient deze volledig te volgen. De 
moslims leidden aan de hand van de voorspellingen en wonderen van de Mohammed af dat God 
zorgde voor geneeskracht in dit zaad. Mohammed was een analfabeet en had namelijk zelf weinig 
wetenschappelijke kennis. Bepaalde uitspraken die hij deed waren onmogelijk om in die tijd te 
weten te zijn te komen. De moslims gaan ervan uit en vragen zich af, hoe hij uit toen der tijd 400 
aanwezige plantensoorten, de Nigella sativa heeft uitgekozen. In het Midden-Oosten wordt de 
Nigella sativa nog steeds gebruikt en in Europa is de zaad steeds populairder geworden voor zowel 
inwendig als uitwendig gebruik. 

28 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 59 Nr 116 2009 



In het hedendaagse Midden-Oosten staat de Nigel/a sativa in hoog aanzien, het wordt gebruikt o.a. 
bij bestrijding tegen roos, haaruitval en allergieën. De zaadjes worden gebruikt als pepertje en 
werkt uitstekend in combinatie van andere middelen zoals honing en azijn. Het combineren en 
fijnmalen schijnt namelijk goed te werken tegen wormen in de ingewanden bij het uitsmeren over 
de buik. Ook werkt het tegen beroertes, verdovingen, geheugenverlies, duizeligheid en allerlei 
soorten van migraine. In India worden de zaden gebruikt tegen kortademigheid en 
honden/slangenbeten. De rook van verbrande zaden wordt gebruikt om vliegende insecten weg te 
houden en als de zaden met brood worden gegeten verdrijven zij winden en verlichten hoofdpijn. 

Volgens de Chinese geneeskunde verdrijft het verkoudheden. Als zij in vet gekookt wordt, dan is zij 
goed om kaalheid, wratten en waanideeën te genezen. In Iran wordt een Nigella zalf gebruikt om 
mogelijk de baardgroei te stimuleren en stopt mogelijk het grijs worden van het haar. 

Een geneesmiddel (ook farmacon of medicijn) is een chemische stof die een bepaalde gewenste 
werking op het (dierlijk of menselijk) lichaam uitoefent. Een geneesmiddel is elke eenvoudige of 
samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische 
eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens of enkele eenvoudige of samengestelde 
substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de mens kan worden toegediend om hetzij 
fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, 
immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen, hetzij om een medische diagnose te 
stellen. Volgens deze wettelijke definitie hoeft een geneesmiddel dus niet altijd te genezen. Volgens 
recente onderzoeken is gebleken dat de werkende bestanddelen van de Nigella sativa een 
positieve invloed op het afweersysteem van het lichaam heeft. Een verzwakt afweersysteem is 
gevoelig voor allerlei ziektes en virussen. De Nigel/a sativa worden ook gebruikt in de behandeling 
gecombineerd met andere geneesmiddelen om zo de doordringing (perspiration) te bevorderen 

Figuur 3: 

Le-ngtêdoor-snede van een slagader met slagaderverk-'lking 

' ' plaque ' ver-$topplng 

Dw.arsdoorsne-de van een slag..sder In 
v,uschillende stadia van slegade-rverkalking 

Afbeelding van de chemische structuur van cholesterol (links) en een dwarsdoorsnede van een slagader in verschillende 
stadia van slagaderverkalking (rechts) 

bijvoorbeeld met honing. Perspiration is transpiratie, verliezen van lichaamsvocht via de 
zweetklieren in de huid. 

Het vermindert hoesten, verkoudheid en bestrijdt krampen. Bovendien is gebleken dat het bijdraagt 
aan de ontwikkeling van de cellen, invloed op de groeifactoren (proteïnen) en op de groei-, 
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schildklier- en geslachtshormonen Het balanceert het cholesterolgehalte in het bloed. Het 
voorkomt de vernauwing van de bloedvaten en vergemakkelijkt de bloedcirculatie. Galstenen 
bestaan namelijk grotendeels uit cholesterol, een vetachtige stof die het lichaam nodig heeft als 
bouwsteen van celmembranen, steroïdhormonen, vitamine D en gal. Het lichaam maakt zelf 
cholesterol in de lever, bijnieren, darmen en testes. Ook wordt een deel rechtstreeks opgenomen 
uit voedsel. Een verhoogde cholesterolconcentratie in het bloed gaan gepaard met een verhoogd 
risico op hart en vaatziekten. Deze ziekten zijn op dit moment doodsoorzaak nummer 1 binnen de 
westerse wereld. Lipiden (o.a. cholesterol en vet) zijn niet oplosbaar in water en deze stoffen 
worden in het bloed vervoerd doormiddel van lipoproteïnen. Bij een ophoping van cholesterol, een 
zogenaamde plaque of verkalking. Als de plaques uitgroeien en het bloedvat vernauwen wordt 
gesproken over stenose of vernauwing. 

De Nigella sativa (a stimulant) voorkomt een te hoge bloeddruk, doordat het cholesterolgehalte 
wordt verlaagd. Het vermindert hierdoor de kans op een hartinfarct en vernauwingen. Bij 
regelmatig gebruik verlaagt het suikergehalte in het bloed. Het levert een bijdrage aan de groei van 
cellen(a tonic), omdat het invloed heeft op de groei, schildklier en geslachtshormonen. Het 
groeihormoon wordt gemaakt in de hypofyse (onderaan in de hersenen). De productie vindt plaats 
bij stress, lichaamsbeweging en ongeveer 2uur na het slapen geregeld door zowel de growth 
hormone releasing factor (stimulatie) als de somatostatine (remmen). Deze stoffen komen via 
speciale bloedvaten in de hypofyse. De schildklierhormonen worden de hormonen thyroxine en 
trijodothyronine mee bedoeld. Zij zorgen voor de hoeveelheid energie die verbruikt wordt terwijl het 
lichaam rust. Alle lichaamsfuncties zijn hiervan afhankelijk, ook de groei. Ook hebben de hormonen 
invloed op de rijpingsprocessen en botontwikkeling. De geslachtshormonen (mannelijk: 
testosteron) en (vrouwelijk: oestradiol) beide een positieve invloed op de groei, maar meer op de 
botrijping. Als een kind op een jonge leeftijd of teveel geslachtshormonen aanmaakt, zal het kind in 
eerste instantie harder groeien dan normaal. 

De groei zal echter stoppen, bij een snellere rijping van het bot. Uiteindelijke lengte zal redelijk klein 
zijn. Oestradiol heeft nog een belangrijke eigenschap, namelijk bij een te grote hoeveelheid remt 
het juist de groei af. Ook heeft de Nigel/a sativa invloed op de groeifactoren. Groeifactoren zijn 
proteïnen die door bepaalde cellen worden gemaakt en afgegeven. Ze hebben meestal in de 
directe omgeving effect op andere cellen. Soms worden ze door de bloedstroom meegevoerd en 
belanden op een grotere afstand. Tevens stimuleert en versnelt de Nigella sativa vernieuwing van 
de cellen. 

De Nigel/a sativa helpt bij het helingsproces van wonden (hemostase) en werkt uitstekend als een 
pijnstiller. Een pijnstiller is een medicijn dat gebruikt wordt om pijn te verzachten of weg te nemen 
(bijvoorbeeld hoofdpijn). Analgetica werken op verschillende manieren in op het perifere of centrale 
zenuwstelsel. Hemostase ontstaat door opdroging van bloedplaatjes uit het bloed. Hemostase is 
het mechanisme dat het lichaam heeft voor het voorkomen van bloedverlies, gebeurd aan de hand 
van vasoconstrictie, aggregatie (propvorming) en coagulatie (bloedstolling). 

Het vergemakkelijkt het urineren en versterkt de urineblaas (diuretic). Het vergemakkelijkt de 
spijsvertering (a stomachic) bijvoorbeeld zichtbaar bij olifanten. Het werkt uitstekend bij ziekten 
zoals huidexeem, allergieën en astma. Het versterkt de hormonen en bestrijdt vermoeidheid 
(energie, zie schildklierhormonen). 
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Het werkt uitstekend als middel bij het verlagen van de koorts en zwellingen (a resolvent). Ook 
werkt het als biologisch antibiotica. Het vermeerdert de moedermelk (a galactagogue) en 
menstruatie (an emmenagogue). In het algemeen is de Nigel/a sativa een goed werkend 
geneesmiddel en is bij vele behandelingen te gebruiken. Bovendien zijn er nog geen bijwerkingen 
of schadelijke effecten bij het lichaam bekend over de Nigella sativa. 

Mohèb Elwakiel 
Bio-Farmaceutsiceh Wetenscahppen, Leiden 
Geschiedenis van het geneesmiddel 
m.elwakiel@gmail.com 
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Oratie van professor H. Beukers (Leiden), 
uitgesproken ter gelegenheid van zijn benoeming tot Scaliger hoogleraar, op 19/12/2008. 

Mijnheer de Rector Magnificus, 

Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Het was de Curatoren van de Leidse Universiteit sinds de stichting duidelijk dat een Universiteit 

zonder een boekenverzameling ondenkbaar was. Het duurde evenwel ruim tien jaren voor er 

daadwerkelijk sprake was van een specifieke ruimte waar de boeken van de universiteit werden 

ondergebracht. In oktober 1587 werd de gewelfkamer in dit gebouw als zodanig in gebruik 

genomen. Zonder het misschien te beseffen, hebt u uw jassen opgehangen in de ruimte die de 

opmaat zou worden tot om in de woorden van Scaliger te spreken - de magna commoditas 

bibliothecae ut studiosi possint studere, het 'grote gemak van een bibliotheek zodat degenen die 

studeren dat ook kunnen doen'. Vrij snel moest de Universiteit uitzien naar een ruimer 

onderkomen. Dat was mede te danken aan de inspanningen van curator Janus Dousa, die 

gedurende acht jaren tevens het ambt van bibliothecaris vervulde. 

Dousa was vertrouwd met de wereld der geleerden en maakte daar als curator dankbaar gebruik 

van bij het aantrekken van vooraanstaande geleerden. Zo wist hij de beroemde Franse humanist 

Josephus Justus Scaliger te bewegen om in 1593 naar Leiden te komen om aan de luister van de 

jonge universiteit bij te dragen, zonder de verplichting publieke lessen te geven. Voor zijn komst 

naar Leiden hadden de Curatoren, in overeenstemming met de wens van Scaliger, aan Hendrik 

Goltzius de opdracht gegeven om portretten van de geleerde en diens vader Julius Caesar 

Scaliger te graveren, zodat die portretten in binnen- en buitenland verspreid konden worden. In 

moderne termen zou men spreken van een promotie campagne. Die campagne mag voor de 

Universiteit geslaagd genoemd worden. Met Scaliger werd de roem van de Leidse Universiteit 

definitief gevestigd, niet alleen door zijn activiteiten bij leven, maar ook door zijn nalatenschap. In 

zijn testament van 1608 legateerde hij aan de bibliotheek zijn 'livres de langues estrangères, 

Hebraics, Syriens, Arabics, Aethiopiens'. Deze boeken werden geplaatst in het onderkomen dat de 

bibliotheek sinds 1595 betrokken had op de eerste verdieping van de Faliede Bagijnkerk. 

Deze ruimte is ons vertrouwd door de kopergravure uit 161 O naar het ontwerp van Woudanus. Die 

gravure was duidelijk bedoeld om potentiële studenten te laten zien dat de jonge universiteit een 

volwaardige instelling was met een welvoorziene bibliotheek. Hier vond men immers, zoals het 

bijgevoegde puntdicht meldde, alles wat Italië en Griekenland eertijds aan geleerdheid gekend 

had. De tweeëntwintig faculteitsgewijs opgestelde pulpita moesten de rijkdom en gevarieerdheid 

van de bibliotheek weergegeven. Mogelijk nog belangrijker was de kast met een wapenschild aan 
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de zuidwand, rechts op de prent. Het was de Area Scaligeri, de kast waarin de boeken en 

manuscripten van de een jaar eerder overleden Scaliger werden bewaard. Dit legaat vormde het 

begin van de fameuze oosterse collectie van de Leidse universiteitsbibliotheek. 

Hoe ver naar het Oosten Scaligers collectie zich uitstrekte zal ik niet onthullen. Die eer laat ik aan de 

heren Vrolijk en Van Ommen, die een catalogus voorbereiden bij de tentoonstelling ter gelegenheid 

van de Scaligerherdenking op 21 januari 2009 wanneer onze eredoctor Anthony Grafton een rede 

zal uitspreken. Ik zal daarom niet verder uitweiden over deze fameuze geleerde. In het volgende wil 

ik u allereerst laten zien welke sporen de vroege interesse voor het Verre Oosten in onze bibliotheek 

hebben nagelaten. 

Het is misschien niet toevallig dat op de wand tegenover deze kast met de Scaliger collectie de elf 

meter lange prent hing met de afbeelding van de toegangspoort tot het Oosten: het Prospect van 

Constantinopel van Melchior Lorich. Geleerden van het Nabij Oosten vormden nog altijd de sleutel 

tot kennis van de rest van Azië. Om Scaliger toch nog even te noemen: hij ontleende zijn kennis van 

bepaalde aspecten van de Chinese tijdrekenkunde aan zijn correspondentie met lgnatius XVII, de 

patriarch van Antiochië, die toen al naar Rome gevlucht was. Hoe dan ook, de prent van Lorich op 

die plaats tentoongesteld symboliseert de toenemende interesse van de Europese geleerde 

wereld voor Azië. Het is een belangstelling die zich - zoals gezegd - niet beperkte tot het Nabije 

Oosten, tot het Hebreeuws en het Arabisch, maar die zich zeker ook uitstrekte tot interesse voor het 

Verre Oosten, voor Japan en China. De vroegste sporen hiervan binnen Leiden zijn in de Leidse 

verzamelingen te vinden. 

Om enkele voorbeelden te noemen: 

In î 61 O kocht de Universiteit de collectie van Vulcanius aan. De catalogus opgemaakt door 

Daniel Heinsius (1612) vermeldde 'Tres libri characteribus Chinensibus in quarto'. In de 

bibliotheekcatalogus van 1716 zijn die niet terug te vinden, wel een 'Liber Japonensis' en 

'Japonia variaque ejus partes & urbes'. 

Een tweede voorbeeld is te vinden in het Register van alsulcke Boucken .. .[der] Bibliotheek 

opghericht to behoeft ende gherijf van de professoren en lidmaten van de Universiteit, ook 

wel de Catalogus rariorum van 1607. Bibliothecaris Paulus Merula noteerde daarin onder 

de 'Boecken uyt verregheleghene landen ghebracht' een 'Volumen Sinense 

elegantissimum' geschonken door de curator Adriaan Paauw. 
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Deze curator deed ook een schenking aan het Anatomisch Theater, namelijk van 'twe mannekens 

op hout geschildert, daer de Japanesen spellekens mede spelen, als de guygelaers hier doen op 

de kermissen.' In die instelling waren ongeveer dertien oosterse realia opgesteld variërend van 

'een potteken daer Chinees bier in is van smake, ende kracht als straffe Spaenschen wijn' tot 'een 

Japanse hoerebrief', maar ook 'een boeck met Chinees schrift gedruckt' geschonken door François 

Persijn, 'vier Chineese gedigten' geschonken door Pieter Carpentier en aanvankelijk zelfs 'een 

geschilderde caert van een stadt in China'. 

Om terug te komen tot de universiteitsbibliotheek moeten we constateren dat niet alles wat de 

hoogleraren voor hun privé bibliotheek verzamelden voor de bibliotheek aangekocht kon worden. 

Zo weten we dat op de veiling van Scaligers overige boekenbezit 'libri in China excusi quatuor' 

werden aangeboden evenals een vijftal boeken over Japan en China. Ernstiger was dat de 

omvangrijke oosterse bibliotheek van de Scaligers leerling Thomas Erpenius voor Leiden verloren 

ging en daarmee onder andere ook een 'liber Chinensis charactere Chinensi in papyro duplicata 

byssina'. 

Overigens was het bezit van Chinese boeken niet beperkt tot de kring van hoogleraren. In de 

veilingcatalogus van de Leidse predikant Egbertus Aemilius en zijn Zoeterwoudse collega Jacobus 

Kuchlinus (1610) werden 'verscheyden Chineesche boecken' aangeboden. Op zich is dat niet zo 

verwonderlijk, als men bedenkt dat de Amsterdamse boekhandelaar Cornelis Claesz al in 1605 

een catalogus van Chinese boeken uitgaf. Het is de vraag of het bezit van dergelijke boeken of 

manuscripten in het Chinees of Japans op zich werkelijk bijgedragen heeft tot een diepere kennis 

van het Verre Oosten of dat het eerder ging om het bezit van een rariteit, een zeldzaam object. 

Ondanks de beperkingen die de taal en het schrift oplegden kwam het in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw toch tot een zekere China- en Japankunde. Twee factoren waren daarbij van 

belang: de beschikbaarheid van literatuur over die landen en de incidentele aanwezigheid van 

informanten in Europa. Bij die literatuur ging het ondermeer om de literaire activiteit van de 

Jezuïeten, de verslagen van reizigers in die gebieden en de geleidelijk aan beschikbaar komende 

vertalingen van Chinese werken. 

De 'Jezuïeten literatuur' laat het belang zien van de Societas Jesu, die begint met de aankomst van 

Franciscus Xavier in Japan in 1549 en voor het vaste land met hun vestiging in Macao in 1565. Voor 

Japan eindigde de aanwezigheid van de orde met het verbod op het Christelijke religie in î 639. In 
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China bleven de Jezuïeten aanwezig tot 1775, twee jaar na de officiële opheffing van de orde. 

De missionaire activiteiten, de verkondiging van het Woord, impliceerde dat de Jezuïeten zich 

moesten verdiepen in taal en schrift van de te bekeren personen. In eerste instantie gold dat de 

Japanse taal. Aan het eind van de zestiende eeuw publiceerde de orde de resultaten van hun 

taalkundige activiteiten. Bekende voorbeelden zijn het Latijn-Portugees-Japans woordenboek van 

Ambrosius Calepinus (Amacusa, 1595) en de Japanse grammatica van Joao Rodrigues 

(Nagasaki, 1604). Vergelijkbare gedrukte werken over het Chinees verschenen pas in de 

achttiende eeuw, met uitzondering van het Latijn-Chinese woordenboek (1685) van Christian 

Mentzel, bibliothecaris van de Grote Keurvorst in Berlijn, een geleerde die nooit in het Verre Oosten 

geweest was. Overigens waren er wel woordenboeken in manuscriptvorm beschikbaar, zoals het 

Nederlands-Chinese woordenboek van Justus Heurnius dat Jacobus Golius bezat en waarvan het 

afschrift voor Heurnius' broer, de medisch hoogleraar Otto Heurnius in de Leidse collectie Chinese 

manuscripten aanwezig is. 

De voorsprong in de Japankunde werd overigens teniet gedaan door de 'overname' van de 

westerse contacten in Japan door de VOC, die uiteraard de handelsactiviteiten op de voorgrond 

stelde, tot ongenoegen van iemand als Nicolaas Witsen. Toen hem eens gevraagd werd naar de 

bijdrage van de VOC aan de verspreiding van westerse kennis in Azië, verzuchtte hij dat het geld 

was dat de onzen daar zochten, geen kennis. Niettemin leverde de Nederlandse aanwezigheid in 

Azië belangrijke reisbeschrijvingen op zoals die van François Caron over Japan en Johan Nieuhof 

over China. Ook de Jezuïeten lieten zich in dit genre niet onbetuigd: met auteurs als Luis Frois over 

Japan en Nicolas Trigault over China. Belangrijke inlichtingen over het Verre Oosten werden echter 

ontleend aan de jaarlijkse rapporten en brieven die de Jezuïeten naar Europa stuurden en de 

compilaties daarvan, zoals China lllustrata (1667) van Anathasius Kircher. 

Zo ontstond geleidelijk een corpus aan China- en Japan-literatuur. Raadpleging van de Catalogus 

van de Universiteitsbibliotheek uit 1716 laat zien dat de bibliotheek ruim voorzien was van de 

relevante literatuur. Alleen al de rubriek 'Historia et Literatores' telt zo'n dertig boeken over Japan en 

China. Het meeste waren de brieven, de jaarberichten uit China en Japan. Maar daarnaast 

vermelde de catalogus de monumentale Novus Atlas Sinensis van Martini, de China monumentis 

van Kircher, De beschrijving van Japan door Caron en de Descriptio Japoniae van Varenius om er 

maar enkele te noemen. 

Misschien is het goed toch nog even stil te staan bij de rol van informanten. Ook hier speelden de 
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procuratoren van de Jezuïetenorde een belangrijke rol. Op hun reis naar Rome doorkruisten ze 

vaak Europa. Zo bezochten Martina Martini [1654] en Philippe Couplet [1654 en î 683] de 

Nederlanden en kwamen in contact met Nederlandse geleerden. Het interessantste is misschien 

wel geweest het contact van Martini met Jacob Golius, toen de eerste in verband met de uitgave 

van zijn atlas van China in 1654 de Amsterdamse uitgever Blaeu bezocht. Een later bezoek van 

Golius aan de Jezuïet in Antwerpen stelde de Leidse geleerden in staat een aantal belangrijke 

problemen op te lossen. De korte ontmoetingen leidde tot een onverwacht resultaat. In de eerste 

plaats de toevoeging van een bijlage aan Martini's Novus Atlas Sinensis (î 655) door Golius getiteld 

De Regno Catayo additamentum. Verder kreeg Golius van hem waarschijnlijk Chinese 

handschriften. Witkam heeft laten zien dat op zijn minst één van de manuscripten uit de 

veilingcatalogus van Golius' Oosterse bibliotheek uit 1696, zoals blijkt uit een inschrift, afkomstig is 

uit de kring van Jezuïeten in China. 

Ook Golius' leerling Isaac Vossius lijkt iets van de fascinatie voor China te hebben overgenomen. In 

zijn Variorum Observationum Liber (î 685) wijdde Vossius een hoofdstuk aan 'de Kunsten en 

Wetenschappen in China'. In Europa was door Harvey in î 628 de theorie van de circulatie van het 

bloed gepostuleerd. Vossius verkondigde nu de opvatting dat in China de circulatie van het bloed al 

meer dan 4000 jaar bekend was. Volgens hem oversteeg de Chinese polsleer die van de Grieken 

en Christenen. Het is een bewondering die we ook bij eerdere auteurs vinden. Zo schreef Kircher: 

De geneesmeesters echter ...... zijn zeer geleert en ervaren in de wetenschap van de 

klopping der slagaders, daar zij d'oorsprong en toevallen der ziekten met een wonderlijke 

naerstigheit onderzoeken .... 

Ook bij Niehoffs Gezantschap (1665)vinden we een vergelijkbare opmerking: 

In de grontregels van d'Artzenijkunde verschillen ze weinigh van d'onzen, maar overtreffen 

evenwel, ten opzichte van d'oeffening, d'Europers zeer verre. Het kloppen van den slagader 

of de pols onderzoeken en voelen ze ook eveneens als d'Europers. En zo ervaren zijn ze in 

de kennis van 't bewegen des slag-aders, dat ze bij wijlen ook door desselfs beweging, de 

zweeren, die inwendig in 't lichaam verborgen zijn, kunnen ontdekken. 

Het waren werken die aanwezig waren onder de 13 à î 4 Chinese en Japanse werken in de 

bibliotheek van Vossius, zoals die in de UB aanwezig is. Wat hier misschien nog wel belangrijker is, 

was de aanwezigheid van een vertaling door de Jezuïeten pater Michael Boym van een Chinese 

handleiding voor de polsleer. Deze tekst werd door onder de naam van de Bataviase medicus 

Andreas Cleyer uitgegeven onder de titel Specimen medicinae Sinicae (1682). Het was het eerste 

westerse bericht over acupunctuur, de Chinese polsleer en tongdiagnostiek en de Chinese 
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enkelvoudige geneesmiddelen. 

Het is in dit verband misschien interessant te vermelden dat in de Vossius collectie manuscripten 

twee nummers met Chinese werken genoemd worden: 'Quatuor libelli Chinensis. In Charta serica' 

en een 'Imago humana ruditer picta'. De laatste is een afbeelding van het menselijk lichaam in 

vooraanzicht met aanduiding van acupunctuur- of moxa-punten. Het is er één van een traditionele 

serie van drie, soms vier afbeeldingen: voor-, achter- en zijaanzicht en soms een afbeelding van de 

ingewanden. 

In zijn verslag van de ambassade naar China legde Niehof uit hoe Chinese dokters de pols 

voelen. In het begin van de achttiende eeuw konden Amsterdammers zich daarvan zelf overtuigen. 

Gouverneur-generaal Jan van Hoorn had op de terugreis naar Nederland in 1709 de Chinese 

medicus Thebitia meegenomen. In de collectie van het KITLV bevindt zich een memorandum "Uit 

de mont van doctorThebitia bij mijn huysvrouw aangetekent" met twee tekeningetjes van de pols. 

Ook de Amsterdamse regent Nicolaas Witsen bezat 'De aenwijsinge der polstasting' door deze 

dokter. 

Hoe geïnteresseerd individuele geleerden ook waren in de Chinese en Japanse cultuur, het kwam 

niet echt tot een systematische China- of Japan kunde. Daarvoor was men te veel afhankelijk van 

mededelingen uit het Verre Oosten, via correspondentie of via de Lettres édifiantes et curieuses de 

China zoals die tussen 1702 en 1776 in Parijs verschenen. De laatste laten zien dat er, wat de 

Jezuïeten missie in China betrof, een soort onderzoeksprogramma ontstond. Dat proces laat zich 

enigszins volgen uit de correspondentie van Leibniz . In 1689 bezocht hij in Rome Claudio Filippo 

Grimaldi, een Italiaanse Jezuïet die twintig jaar lang procurator was van de missie in China. Van het 

onderhoud dat Leibniz met de pater had heeft hij uitgebreid verslag gedaan. De besproken 

onderwerpen varieerden van de bereiding van glas, het bestaan van kleurvaste kleurstoffen tot de 

vraag of er in China een 'Geometrica demonstrativa' of een metafysica bestond. Maar er kwamen 

ook praktische kwesties aan de orde: 

konden niet enige bijzondere planten naar Europa of op zijn minst naar een Christelijk 

gebied verplant worden, of 

kunnen er geen Latijnse uittreksels gemaakt worden van Chinese boeken? 

In een brief die Leibniz schreef op de terugweg uit Italië zette hij zijn ideeën over de samenhang 

tussen missie en wetenschap uiteen. De paters vormden in zijn ogen een milice ré/igieuse, die 

zich ten behoeve van de verkondiging van het Woord in eerste instantie moesten bezig houden met 
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de taal. Verder behoorde het tot hun opdracht het geografisch onderzoek en het opsporen van 

geneeskrachtige planten, terwijl ze en échange het licht van het geloof en de wetenschap zouden 

verspreiden. 

Een tiental jaren later berichtte pater Bouvet - verbonden aan het Chinese keizerlijke hof - aan 

Leibniz hoe de 'opleiding' van nieuwe missionarissen zou gaan verlopen. Ze werden eerst twee jaar 

grondig onderwezen in het Chinees schrift. Daarna zouden er op zijn minst twee zich bezig houden 

met de vertaling van de belangrijkste Chinese medische werken in Europese talen, in het bijzonder 

werken op het gebied van de natuurlijke historie, "qui est un répertoire d'une infinité de recettes et 

de secrets" die onze medici kunnen leiden tot verdere, aanzienlijke ontdekkingen. 

Regelmatig komt in de Leibniz correspondentie met de Jezuïeten in China vragen naar voren over 

geneeskrachtige planten. De interesse voor de Chinese materia Medica bleef, ook toen de 

belangstelling voor andere Chinese behandelwijzen, zoals acupunctuur en moxa wegebde. Dat 

zien we ook in de weinige Leidse dissertaties die medisch-botanische vraagstukken behandelen. 

Het betreft een drietal enkelvoudige geneesmiddelen die min of meer uitgebreid beschreven 

werden door Martini (1655), Kircher (1667) en Nieuhof (1665). Het is de dissertatie van Hollstein 

over Rhabarber (1718), van Schwalbe over de China-wortel (1715) en van Breyne over Ginseng 

(1700). Alle drie de dissertaties gaan uitgebreid in op de naamgeving, beschrijving, classificatie en 

medisch gebruik. Het is nu niet de plaats lang bij de proefschriften afzonderlijk stil te staan. Ik wil 

slechts opmerken dat de Chinezen met vasthoudendheid hun monopolie op de rabarberwortel 

verdedigden en niet toelieten dat de plant zelf of het zaad uitgevoerd werd. Alleen de Jezuïeten 

hadden de rabarber op haar oorspronkelijke groeiplaats gezien.. De laatste promovendus, 

Johannes Philippus Breynius, was de zoon van een beroemd botanicus, de koopman Jacob 

Breyne. Zijn dissertatie bevat een afbeelding van de ginsengwortel die zijn vader van Golius kreeg. 

Deze wortel werd beschouwd als een panacee, vandaar ook de naam Panax ginseng. De 

ginsengwortels die naar Europa kwamen waren aanvankelijk heimelijk uitgegraven. Het werd voor 

het eerst in de Amsterdamse Farmacopee van 1726 opgenomen. Nog tegen het einde van de 

achttiende eeuw maakte de Haagse jurist en amateur sinoloog Jean Theodore Royer een 

uitgebreide notitie over ginseng. 

Het grootste probleem dat zich voordoet bij de introductie van Chinese geneesmiddelen is de 

precieze identificatie. Zo zijn van de 289 simplicia die met hun Chinese namen vermeld werden in 

de door Cleyer uitgegeven Specimen medicinae Sinicae er maar enkele met Portugese namen 
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geïdentificeerd. Het ontbrak bovendien aan vertaalde Chinese en Japanse standaardwerken als 

de Pen-ts'ao kang mu van Li Shih-chen, hetzij in de oorspronkelijke uitgave van 1596 hetzij in de 

geannoteerde Japanse uitgave (1802) door Ono Ranzan, of de Yamato honzö (1709) door 

Kaibara Ekken. Van het eerste werk waren slechts de inleiding en het hoofdstuk over de pulsleer 

vertaald. Pas in 1735 publiceerde Du Halde een gedeeltelijke vertaling van deze delen van de Pen

ts'ao kang mu. 

Dat veranderde pas in de negentiende eeuw. Voor de Chinese Materia Medica gebeurde dat met 

de publicaties van Tatrinoff, van Hanbury en van Bretschneider in de tweede helft van die eeuw. 

Voor de Japanse Mate ria medica denken we in eerste instantie aan Von Siebold, die van î 823 -

î 830 in Japan verbleef. Zijn natuurhistorische activiteiten in Japan passen geheel in een soort 

inhaalslag die in Nederlands Oost-Indië begon onder leiding van Reinwardt na de Engelse 

overheersing. 

Hoewel hij als medicus in Japan aangesteld was is het opmerkelijk dat hij weinig interesse toonde 

voor de traditionele Japanse geneeskunde. Hij bracht slechts een beperkt aantal medische werken 

uit Japan mee, waarvan nog een belangrijk deel bedoeld was om aan te tonen in hoeverre Japanse 

medici de Europese geneeskunde geaccepteerd hadden. Voor de natuurlijke historie geldt het 

tegendeel: dit deel van de Siebold collectie in de UB en het Museum voor Volkenkunde is zeer 

omvangrijk. 

In tegenstelling tot zijn voorgangers wist Von Siebold tijdens zijn verblijf in Japan een netwerk van 

medewerkers op te bouwen die hem vertalingen van relevante literatuur bezorgden en zo mogelijk 

vers plantenmateriaal. Dat leidde enerzijds tot publicaties als de Flora Japonica, een 

taxonomische bijdrage in de lijn van voorganger als Kaempfer en Thunberg, anderzijds tot een 

originele bijdrage op het gebied van de economische botanie, de 'Synopsis Plantarum 

Oeconomicarum Universi Regni Japonici' gepubliceerd in de Verhandelingen van het Bataviaasch 

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (î 830). Dat laatste is een omvangrijk overzicht van 

technisch of medisch bruikbare planten met vermelding van de systematische en de Japanse 

naam en het specifieke gebruik. Het bijbehorende materiaal, de unieke herbaria van Japanse 

geleerden als lto Keisuke, de door Siebold verzamelde planten en de plantenproducten zijn een 

wezenlijk bestanddeel van de collecties in het Nationaal Herbarium en van het Museum van 

Volkenkunde. Een deel van dit materiaal werd door Von Siebold in zijn tentoonstelling 

ondergebracht onder "Voorwerpen van Nijverheid', een omvangrijke collectie die zijn weerga niet 
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kende. Zij geven een goed beeld hoe Siebold zijn materiaal bijeenbracht. Zijn in de UB bewaarde 

referentie bibliotheek van Japanse botanische werken geeft wel enig inzicht in de achtergronden. 

Afgezien van een enkel kort artikel over acupunctuur is Von Siebold er nooit toe gekomen de door 

zijn leerlingen gemaakte vertalingen van klassieke werken te publiceren. Zo bezitten de UB een 

boekje getiteld Honzó Wamyö (1796), niets anders dan een lijst met Japanse plantennamen, met 

vermelding van de Japanse uitspraken. Het is een tabellenboekje met veel onduidelijke 

gebruikskenmerken. Een eventuele uitleg ontbreekt. Het blijkt te behoren bij een tekst waarvan we 

de oorspronkelijke Japanse niet bezitten, maar die wel door een leerling van Von Siebold in het 

Nederlands vertaald is onder de titel "Beknopte bes[ch]rijving over de Japansche en Chinesche 

Geneesmiddelen:' 

Hetzelfde geldt voor de zoölogie en geologie. Niettemin bezitten de Universiteits-bibliotheek, het 

Museum van Volkenkunde, Museum Naturalis en het Nationaal Herbarium een ongekende schat 

aan bronnenmateriaal in realia, manuscripten en boeken die in hun gezamenlijkheid ons een goed 

inzicht kunnen verschaffen over de wijze waarop een begin gemaakt met het verkennen van de 

drie rijken der natuur in Japan. 

Dat geldt eigenlijk ook voor de Nederlandse apotheker A.J.C .Geerts die van 1869 tot zijn overlijden 

in 1883 in Japan woonde en daar belangrijke bijdragen geleverd heeft op het gebied van de 

volksgezondheid en de farmacie. Een groot deel van zijn Japanse boekenbezit is na een veiling bij 

de firma Bril! (1887) in 1891 in Leiden terecht gekomen en wel in de UB, Museum voor Volkenkunde 

en het Nationaal Herbarium. Een bundel van zijn manuscripten is onder de papieren van Hoffmann 

in de UB terecht gekomen. 

Hij was de eerste die op systematische wijze de Japanse en Chinese van de Materia medica aan de 

westerse wereld bekend maakte. 

Sinds 1863 was hij militair apotheker. In die periode werd de scheikunde van fundamenteel belang 

geacht voor de farmacie, waardoor het streven om van de farmacie een universitaire studie te 

maken. Geerts behoorde tot de felle aanhangers van dit standpunt. Waar mogelijk heeft hij zijn 

standpunt in woord en geschrift kenbaar gemaakt.. Vanwege de beperkte carrière mogelijkheden 

binnen de militaire farmacie, besloot Geerts, net als een aantal; begaafde jaargenoten zijn geluk 
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buiten Nederland te zoeken. Voor Geerts werd dat Japan. In 1869 werd hij op non-actief gesteld om 

les in de natuur-, schei- en plantkunde te gaan geven aan de geneeskundige School te Nagasaki. 

Hij bleef daar zes jaar en leerde er zijn Japanse vrouw kennen, Kiwa Yamaguchi. 

In Nagasaki werd Geerts geconfronteerd met de import van ondeugdelijke en vervalste 

geneesmiddelen. Om dat probleem te attaqueren moesten, volgens Geerts, Japanse 

deskundigen, d.w.z. apothekers opgeleid worden. Daartoe moest een vaktaal ontwikkeld worden 

voor de scheikundige begrippen [voortbouwend op Udagawa Yoan??], maar moesten ook de juiste 

'equivalenten' van Europese simplica vastgesteld. Om die reden nam hij les in klassiek Japans bij 

Narazaki Kishiro, de voormalige directeur van de shogunale plantentuin in Nagasaki 

Na een kort verblijf in Kyoto (1875-1876) waar hij de eerste opleiding van apothekers begon, kreeg 

hij van 1877-1883 de leiding van het Rijkslaboratorium inYokohama. In die periode publiceerde hij 

het ontwerp van de eerste Japanse farmacopee. Het bijzondere was dat de simplicia aangeduid 

werden met een Latijnse en een Japanse naam in karakters. 

Dit werk is eigenlijk het resultaat van Geerts' interesse in de Japanse en Chinese Materia Medica: 

'Honzo-gaku'. Dit is meer dan alleen een beschrijving van geneesmiddelen. Zijn studie leidde tot 

een serie publicaties, aanvankelijk in het Duits en later in het Engels, de laatste onder de titel 'useful 

minerals and metallurgy'. Uiteindelijk publiceerde Geerts de synthese van zijn studies: Les produits 

de Ja nature japonaise et chinoise (1878 en 1883), een werk waarmee zijn naam in de toenmalige 

wereld definitief gevestigd werd. Helaas overleed Geerts op relatief jonge leeftijd in het jaar dat het 

tweede deel verscheen. 

-o-

M.H. de Rector Magnificus, gewaardeerde toehoorders, ik heb in geprobeerd u te laten zien hoe 

divers de Leidse collecties zijn. Ik realiseer me dat het maar een bescheiden stukje is dat ik u heb 

voorgehouden. Met evenveel gemak zou ik een ander stuk gekozen kunnen hebben. Dit is echter 

een deel van de Leidse collecties waarvan ik in de afgelopen jaren bij het onderwijs aan studenten 

vaak gebruik maakte, of het nu ging om de geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis 

van het geneesmiddel of de introductie van westerse wetenschappen in Azië. 
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Ik spreek hier uitdrukkelijk van Leidse collecties. Natuurlijk zijn de bijzondere collecties van de 

Universiteitsbibliotheek mijn uitgangspunt, maar de meerwaarde van Leiden zit niet in een enkele 

afzonderlijke collectie, maar in de samenhang van collecties binnen de stad Leiden. Ik moet in dit 

verband denken aan de opmerking van een Delfts planoloog die door de grote steden in de 

Randstad gevraagd was om hun positie in Europese Gemeenschap nader aan te geven. In een 

voordracht over de positie van Leiden in deze context wees hij met grote nadruk op het bijzondere 

van Leiden in de Randstad als een uniek kenniscentrum door de aanwezigheid van de Universiteit 

en de grote Nationale Musea. Op institutioneel niveau is die bijzondere positie onderkend en in 

verschillende convenanten vastgelegd, maar nu het werkniveau nog. 

Leiden bezit met al die collecties een bijzonder cultureel erfgoed dat uitnodigt tot wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs over de grenzen van faculteiten heen. De afgelopen jaren hebben mij 

geleerd dat studenten aan de andere kant van de spoorlijn wel degelijk een hang hebben naar de 

humaniora, zoals ik ook ervaren heb dat studenten uit de humaniora wel eens willen kennismaken 

met de collecties van de beta's. Was dat in zekere zin niet wat de historicus Huizinga en de 

botanicus Baas Becking bewoog toen zij in 1932/33 een serie van veertien lezingen organiseerden 
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onder het motto 'Wereldbeeld en Wetenschap rond 1700'. Centraal thema was de ontwikkeling van 

de natuurwetenschappen in een krachtenveld van godsdienstige, wijsgerige en maatschappelijke 

stromingen. Het blijvende resultaat van die cursus was de benoeming van docenten voor de 

geschiedenis van de verschillende deelgebieden van de natuurwetenschappen. In de afgelopen 

jaren hebben we iets dergelijks onder het motto 'Van Chaos tot Kosmos' ondernomen met een 

groep docenten uit verschillende faculteiten, nu gebruik makend van de specifieke kennis die in 

Leiden aanwezig is over verschillende culturen in Azië. Een dergelijke cursus vergelijkende 

wetenschapsgeschiedenis bleek - zoals we bij aanvang hoopten - studenten uit verschillende 

faculteiten aan te trekken. De onderwijsbureaucratie dreigde een einde aan dit avontuur te maken. 

Het huidige financieringsmodel dwingt faculteiten zich in het aanbieden van bijzondere 

onderwijsmomenten te beperken tot de 'care-business' en dat is gezien de financiële dwangbuis 

een standpunt goed te begrijpen is. Tegelijkertijd moet ik constateren dat het daardoor moeilijker 

wordt faculteitsoverschrijdende onderwijsactiviteiten 'bottom up' te initiëren. Juist met een faculteit 

geesteswetenschappen met zo'n bijzondere verscheidenheid moet het toch mogelijk zijn aan de 

enge faculteitsgrenzen te ontsnappen. Deze faculteit heeft een geweldige potentie die we niet 

ongebruikt mogen laten. 

Het unieke van de Leidse geesteswetenschappen en de aanwezigheid van de bijzondere collecties 

kan niet genoeg uitgedragen worden. Ik moet constateren dat het daar nogal eens aan ontbreekt. 

Dat is wel eens anders geweest. Laat ik u nog eens herinneren aan de promotie campagne waar ik 

in het begin van mijn rede over sprak: de prachtige prent van Woudanus van de 

Universiteitsbibliotheek, die bedoeld was om studenten uit alle delen van Europa uit te nodigen 

vooral in Leiden te komen studeren. De prent was onderdeel van een serie van vier: naast de 

bibliotheek, werden het anatomisch theater, de botanische tuin en de schermschool afgebeeld. Uit 

de bijschriften bij deze prenten blijkt dat het niet alleen ging om het aanprijzen van deze instellingen 

als zodanig, maar dat het evenzeer ging om het aanprijzen van daarin aanwezige bijzondere 

collecties. De prenten verschenen in 1610, een jaar nadat het (Twaalfjarig) Bestand was ingegaan. 

Het getuigt van enige moed van de toenmalige Curatoren om met de onzekerheid hoe het bestand 

zou aflopen een dergelijke campagne te lanceren. Wie weet is dit een voorbeeld dat weer navolging 

verdient. 

Aan het eind van mijn rede wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan het College van Bestuur, dat mij 

op deze leerstoel heeft willen benoemen en voorts aan allen die op enigerlei wijze deze benoeming 

hebben willen bevorderen. 
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Het is een buitengewoon voorrecht Hooggeleerde Gerritsen u te mogen opvolgen. Ik heb u in de 

afgelopen jaren leren kennen als een erudiet man, een gedreven en nauwgezet onderzoeker met 

een warm hart voor onderwijs. Met veel inzet en enthousiasme heeft u deze leerstoel bezet en haar 

veel prestige gegeven. Mocht ik slechts een fractie van uw kwaliteiten met deze leerstoel erven dan 

zou ik al tevreden zijn. 

Hooggeleerde Gumbert eigenlijk bent u schuldig aan wat mij vandaag overkomt. Als ik niet dat ene 

semester een echt privatissimum van u had gekregen, zou ik nooit hebben kunnen ontdekken hoe 

bijzonder de collecties in de Leidse Universiteitsbibliotheek zijn. Ik koester de gedachte aan die 

bijzondere demonstratiecolleges in de oude handschriftenkamer. Zij zijn mij een voorbeeld 

geweest voor mijn Schatkamercolleges. 

Kurt de Beider en Josje Calff in jullie wil ik alle bibliotheekmedewerkers bedanken voor de 

gastvrijheid die ik op de nieuwe werkplek heb ondervonden. Ik heb grote bewondering voor de wijze 

waarop jullie een nieuw elan hebben weten te geven aan de bibliotheek en nu werken aan een 

nieuwe visie op de gehele bibliotheekorganisatie in Leiden. Wat jullie al bereikt hebben in de 

toegankelijkheid van de bibliotheek en haar collecties of het nu via internet is of via de fysieke 

aanwezigheid in de nieuwe studiezaal zie ik als een belangrijke stap om juist studenten vertrouwd 

te maken met een bibliotheekomgeving. Kurt ik stel de hartelijke persoonlijke omgang die in de loop 

der tijd ontstaan is zeer op prijs. 

Chantal Keijsper onze samenwerking is denk ik een bijzondere. Ik ontmoet je soms in je 

hoedanigheid van sectorhoofd Bijzondere Collecties soms als lid van het Dagelijks Bestuur van het 

Scaliger Instituut. In beide rollen heb ik je leren waarderen als een open, kordaat optredend en 

efficiënt persoon met een hart voor de 'zaak'. Ik hoop dat onze goede relatie ook in de toekomst 

bestendigd blijft. Mag ik in jou alle vroegere en huidige conservatoren bedanken voor hun 

bereidwilligheid in de afgelopen jaren niet alleen hun bijzondere collecties maar ook hun bijzondere 

kennis met mij te willen delen. 

Kasper van Ommen, wat zou het Scaliger Instituut zijn zonder jou. Ik weet niet wat de initiatoren van 

het Instituut, Bart Westerweel en Paul Hoftijzer, voor ogen hadden bij de concretisering van hun 

plan. Mij is in ieder geval duidelijk geworden dat hoe mooi onze plannen ook zijn, we voor de 

daadwerkelijke uitvoering afhankelijk zijn mensen die met beide benen op de grond staan. Jij bent 
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zo iemand. Bovendien heb je de gave al die bijzondere mensen, die we als fellows ontvangen in het 

Scaliger Instituut op bijzondere wijze te binden, zodat we nu een uniek netwerk hebben waarop we 

bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten een beroep kunnen doen. Ik kijk uit naar de continuering 

van onze prettige samenwerking. Dat doe ik ook met onze 'Dritte im Bunde' onze - wat ik maar noem 

- permanente fellow, Annette Bierman, met wie ik al jarenlang samenwerk en waarvan ik het zeer 

op prijs stel dat zij ook meegegaan is in de overstap van LUMC naar UB. 

Dit brengt mij, mijnheer de Rector Magnificus op mijn laatste punt. Met het uitspreken van deze 

rede neem ik in zekere zin afscheid van de faculteit waar ik opgegroeid ben en het grootste deel van 

mijn universitaire loopbaan heb doorgebracht. Ik stel er prijs op hier nog eens publiek uit te spreken 

dat ik met zeer veel genoegen terugkijk naar die periode. Ik ben de Faculteit der Geneeskunde en 

het LUMC buitengewoon dankbaar voor de gelegenheden die zij mij geboden hebben om mijn 

carrière in ook voor mij onverwachte richtingen te kunnen ontplooien. Van de vele goede collega's 

die ik in die Faculteit heb ik leren kennen wil er één met reverentie noemen: Heleen Dupuis, mijn 

collega proximus gedurende lange jaren, vanaf het moment dat we onder de supervisie van onze 

mentoren Tony Luyendijk en Paul Thung het onderwijs in de Metamedica mochten opbouwen. Ik 
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betreur het dat juist bij deze gelegenheid mijn leermeesters in strikte zin, Tony Luyendijk en Frans 

Deierkauf, om geheel verschillende redenen niet aanwezig kunnen zijn. Ik ben hen nog altijd 

dankbaar voor de wijze waarop zij de ietwat grillige wendingen in mijn carrière hebben mogelijk 

gemaakt. 

Ik heb gezegd. 
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I Vv ~Ca#1.I 

PvofeMor civ. J-l0Yl,f"f,ëft0-A~ev13~ - J<ilg,ev}Vn,Cv. 

Op 26 februari jl. overleed ons erelid Jet Bosman op de leeftijd van 82 jaar. 
Jet Bosman werd geboren in Oegstgeest op 6 november 1926 als oudste 
dochter van de zenuwarts H.C. Jelgersma en H.A. Jelgersma-Jkvr. Van 
Foreest. Zij studeerde farmacie te Leiden. Na een aantal jaren in Gouda en 
Leiden als apotheker werkzaam te zijn geweest vestigde zij in 1969 de 
eerste apotheek in het Westland: Apotheek 'Het Oude Land' in 's
Gravenzande. In de jaren zeventig begon zij ook met historisch onderzoek, 
aanvankelijk naar het werk van haar voorvader, de Delftse 
stadsgeneesheer Pieter van Foreest. Het onderzoek resulteerde 
uiteindelijk in een magistraal proefschrift, Vijf eeuwen Delftse apothekers, 
waarop ze op 7 november 1979 promoveerde bij professor G.A. Lindeboom 

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1983 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de 
geschiedenis van de farmacie op de door de Pieter van Foreest Stichting ingestelde leerstoel. De 
twaalf jaar dat Jet Bosman deze leerstoel heeft bezet waren gouden jaren voor de 
farmaciegeschiedenis in Nederland. Met haar aanstekelijk enthousiasme, grote kennis van zaken, 
haar bereidheid om lezingen te houden en te publiceren wist zij farmaciegeschiedenis bij een breed 

. publiek onder de aandacht te brengen. Haar boek 'Poeders, pillen en patiënten' dat in 1983 
verscheen is duidelijk geschreven met dit doel voor ogen. Jet's organisatietalent en haar gave voor 
sponsorwerving leidden onder meer tot de instelling van de jaarlijkse Farmaceutisch Historische 
Dag. Ook de Kring heeft op vele congressen van haar talenten en enthousiasme geprofiteerd. In de 
periode 1988 - 1994 voltooiden vijf promovendi onder haar leiding hun proefschrift. Na haar 
emeritaat richtte haar historische belangstelling zich opnieuw op haar voorvader Pieter Van 
Foreest. Jet Bosman was de motor achter de grote herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van 
de 400s10 sterfdag van Pieter van Foreest in 1997. De laatste levensjaren zijn helaas niet makkelijk 
geweest. De afname van lichamelijke en geestelijke krachten viel haar zwaar, en maakte contact 
met anderen moeilijk. Maar tijdens die schaàrse contacten bleef Jet haar bekende ouderwetse 
hartelijkheid uitstralen, en probeerde ze altijd nog belangstelling voor de bezoeker op te brengen. 
De Kring verliest door haar overlijden een erelid dat zich gedurende de tijd dat zij actief was in de 
farmaciehistorie met hart en ziel voor de Kring heeft ingezet. Ik ben er van overtuigd dat velen van u, 
net als ik, haar gedenken met genegenheid en respect. Moge zij rusten in vrede. 

Annette Bierman 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 59 Nr 116 2009 49 



IN lvtElvtORIAlvt 

Notre membre d'honneur Jet Bosman est décédée Ie 26 février à l'äge de 82 ans. Elle naquit à 
Oegstgeest (P.B.) Ie 5 novembre 1926, fille aînée du neurologue H.C.Jelgersma et de 
H.A.Jelgersma- Jkvr.van Foreest. Elle étudia la pharmacie à Leyde. Après avoir exercé quelque 
temps à Gouda et à Leyde, elle fonda la première pharmacie du Westland en1969: la Pharmacie « 
Het oude Land » à 's Gravenzande. Elle entreprit des études historiques à partir des années 70 au 
départ sur les travaux de son ancêtre Pieter van Foreest, médecin de la vil Ie de Delft. La recherche 
aboutit à une thèse magistrale. 
«Cinq siècles de pharmaciens à Delft» fut Ie 7/11/1979 Ie sujet de sa promotion auprès du 
professeur G.A.Lindeboom de l'université libre d'Amsterdam. En 1983 elle fut nommée professeur 
extraordinaire en histoire de la Pharmacie dont elle occupa la chai re fondée par la fondation Pieter 
van Foreest. Les douze années d'occupation de cette chaire furent l'äge d'or de l'histoire de la 
pharmacie aux Pays-Bas. Son enthousiasme communicatif, sa grande connaissance du sujet, sa 
disponibilité à tenir des conférences et à publier sur l'histoire de la pharmacie lui acquirent 
l'attention d'un large public. Son ouvrage « Poeders, Pillen en Patienten » (Poudres, Pilules et 
Patients) paru en 1983, fut notoirement écrit dans ce sens. Son talent organisateur et son don inné 
d'attirer des sponsors la conduisirent entre autres à l'instauration annuelle 
de la Journée Pharmaceutique Historique. Le Cercle Benelux a également 
profité de son souffle et de ses talents au cours de maints congrès. Dans la 
période comprise entre 1988 et 1994 cinq doctorants soutinrent leur thèse 
sous sa direction. Après l'éméritat son intérêt se porta à nouveau vers son 
ancêtre Pieter van Foreest. En 1997 elle fut la cheville ouvrière de la grande 
réunion du souvenir à !'occasion du 400èm• anniversaire du décès de Pieter 
van Foreest. Les dernières années de sa vie furent hélas difficiles. La perte 
de farces physiques et intellectuelles lui pesèrent fort lourd et rendit les 
contacts pénibles. Mais pendant les quelques contacts restants Jet 
continuera à rayonner son ancienne cordialité bien connue et à éveiller son 
intérêt pour Ie visiteur. 
Le Cercle perd avec elle un membre d'honneur qui pendant sa période active a donné Ie meilleur 
d'elle-même pour l'histoire de la pharmacie. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous se la 
remémoreront, comme moi, avec tendresse et respect. Puisse t'elle reposer en paix. 

Annette Bierman, Ghislain Vercruysse 
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Guy Gilias 

- Van 27 maart tot 21 juli 2009 loopt in het Groenigemuseum en het Bruggemuseum-Onthaalkerk 
O.L.V. de tentoonstelling Karel de Stoute (1433-1477). 
Deze hertog van Bourgondië was een ambitieus man op een keerpunt in de 
Europese geschiedenis. In 2009 wijdt Brugge, de stad waar zijn praalgraf 
staat, een prestigieuze tentoonstelling aan deze belangrijke figuur. Het 
Groeningemusueum laat de pracht en praal van Karel de Stoutes hof weer 
schitteren aan de hand van de eigen Vlaamse Primitieven en uitzonderlijke 
bruiklenen uit de belangrijkste museumcollecties ter wereld. 

Beleef de hoogdagen van de laatmiddeleeuwse kunst, maak kennis met de 
volle glans van het ridderschap en de pracht en praal van de hoffeesten, 
maar ook met de oorlogswreedheid, de ondergang van Karel de Stoute en 
de opkomst van het Habsburgse huis als wereldmacht. 

Algemene info op www.kareldestoute.org. 
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Q Q Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft prof. dr. H. Beukers benoemd tot 
Scaliger hoogleraar met als leeropdracht "Bijzondere Collecties van de Leidse 
Universiteitsbibliotheek". 
Met het uitspreken van zijn oratie in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 19 
december 2008, aanvaardde hij het hoogleraarsambt. 

Het bestuur en de leden van de Kring wenst ons lid van harte proficiat met deze promotie. 

(î Q Erelid prof. dr. M. del Carmen Francés Causapé aan de Universitad Complutense de Madrid 
~ (leerstoel Geschiedenis van de Farmacie en Farmaceutische Wetgeving) en lid van de Koninklijke 

Nationale Academie voor Farmacie (Real Academia Nacional de Farmacia) werd door het Bureau 
van de Academie verkozen voor het jaar 2009 en hield een inauguratierede op 15 januari 2009 te 
Madrid. 
Deze rede bundelde ze in een fraai boek "Consideraciones sobre Creencias, Farmacia y 
Terapéutica", met ISBN nummer978-84-936890-0-1 

We feliciteren ons lid hartelijk met deze eerbetuiging. 
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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. 
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