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CONGRES VAN 18 EN 19 OKTOBER 2014 TE LEUVEN 

Guy Gilias 

Een veelbelovend congres met een gevarieerd aanbod van lezingen door een 
select gezelschap van professoren en de mogelijkheid tot bezoek aan unieke 
tentoonstellingen -onder meer de Vesalius tentoonstelling in Museum M. Een 
uitstekende hotellocatie naast het station van Leuven, lezingen in het 
nostalgische kader van het oude auditorium geneeskunde in Museum HistarUZ 
en een vrij bezoek aan het museum 'Sporen uit het verleden van de 
gezondheidzorg', waar een tentoonstelling opgebouwd is met pareltjes van een 
waardevolle collectie historische toestellen en instrumenten, voor- en naoorlogs 
meubilair, foto's en documenten die getuigen van de pioniersrol van UZ Leuven. 
Ook een afdeling met een oude apotheekinrichting, een uitgebreide collectie 
apothekersmateriaal en didactische opstellingen over vroegere bereidingen in 
de apotheek maken deel uit van het museum. 

Dit programma kon blijkbaar slechts een beperkt aantal leden aanspreken om 
naar Leuven te reizen. Vooral op zondag was de belangstelling eerder 
bedroevend. 

De deelnemers hadden het in ieder geval naar hun zin wanneer een 
vrijwillger/gids van het museum het stàrtschot gaf in de kapel van het hospitaal 
met een korte duiding van plaats en opzet van het museum. 

Een korte en deugddoende koffie/frisdrankpauze na het intense culturele 
bezoek aan het erfgoed, zorgde voor de overgang naar het intellectuele deel van 
de namiddag. 
Professor Geert Van Paemel (Leuven) stak van wal met een uitgebreid verhaal 
over C.J. Koene, een vorser die honderd jaar geleden begaan was met de 
milieuchemie en soms aanzien werd als een kwakzalver. Spreker toonde hierbij 
aan dat de zorg voor het milieu niet een modern probleem is van deze eeuw, 
maar reeds eerder de zorg en de aandacht kreeg. 

Professor Gert Laekeman, lesgever farmacotherapie en fytotherapie aan de 
KULeuven sprak begeesterd en enthousiast over 'de risico's eigen aan 
geneeskrachtige planten anno 2014', een kwestie van gezond verstand.' Hij 
vertelde onder meer over het probleem en de gevaren van de kwalificatie van 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 1 

------------------------------------------



planten als voedingssupplementen, over het ondeskundig gebruik van 
plantenmateriaal bij aankoop buiten de apotheek en nog veel meer interessante 
dingen over de plantengeneeskunde. 

De kleindochter van apotheker Gert Salentijn uit Appingedam sloot de lezingen 
af met een leuke presentatie over de immense verzameling vijzels van haar 
grootvader. Ze was mede met haar moeder en grootvader de samensteller van 
een boek over deze "uit de hand gelopen collectie". 
Met kennis van zaken en gevoel begeleidde ze vlot de prenten en verklaarde ze 
de tekeningen in de horizontale banden, de verticale ribben en de verschillende 
oorvormen. Ter plaatse kon men zich het boek aanschaffen. 
Informatie over het werk kan je vinden op www.antiekevijzels.nl 

In een privé ruimte van Hotel Park lnn was het meteen tijd voor een uitgebreid 
aperitief en een werkelijk smakelijk diner met fijne aangepaste wijnen. 

De aangename bar met diepe kuipzetels bleef lang de plaats to be, voor een 
gezellige babbel bij het nuttigen van menig sterke drank. Zo hoort het ! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd het ontslag genoteerd van twee 
bestuursleden, Sjoerd Wicherinck en Ghislain Vercruysse. De voorzitter 
benadrukte hun jarenlange werking en inzet bij het bestuur en dankte hen 
daarvoor uitgebreid, gevolgd door een spontaan applaus van de aanwezigen. 
Meteen stelde de voorzitter twee nieuwe bestuursleden voor: Evelien Vanden 
Berghe (Brugge) en Harm Beukers (Leiderdorp). Met akkoord door handgeklap 
werden ze als bestuurslid aanvaard door de stemgerechtigde aanwezige leden. 

Professor doctor Robrecht Van Hee (Antwerpen) startte de lezingen met het 
verhaal over "Andreas Vesalius, een leermeester voor de 21 ste eeuw". Ter 
gelegenheid van de herdenking van de S00ste geboortedag van Andries Van 
Wesele (31/12/1514) -wat in Leuven uitgebreid aan bod komt- belichtte de 
spreker het boeiende leven van deze beroemde anatoom. 

Apotheker Marc Dooms (Leuven), ziekenhuisapotheker en kenner van 
weesgeneesmiddelen, gaf ons een interessant inzicht over zeldzame ziektes en 
weesgeneesmiddelen en leverde, aan de hand van een uniek oud filmpje van 
prof. Vangehuchten (psychiatrie Leuven), het bewijs dat dergelijke 
geneesmiddelen altijd bestaan hebben. 
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Het laatste woord was voor ons kersvers bestuurslid Evelien Vanden Berghe 
(Brugge), adjunct-conservator van het Hospitaalmuseum van Sint-Jan. 
Ze verduidelijkte wat de voorplaten van de farmaceutische publicaties uit de 
Brugse stedelijke collecties te vertellen hebben over de inhoud, de tijd en de 
plaats waar ze ontstonden. Een gepaste en boeiende afsluiter van het congres. 

Een uitgebreide culinaire finger-food lunch zette een origineel puntje op dei van 
deze aangename bijeenkomst. 

kruidenapotheek 
In museum Histaruz 

apotheek 1880 
In museum Histaruz 
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KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

Verslag Algemene ledenvergadering te Leuven op 19 oktober 2014. 

De voorzitter dr. Annette Bierman opent de vergadering om 9.10u in 
aanwezigheid van 18 leden. 
Het jaarverslag 2013 wordt voorgelezen door de secretaris, Het dient aangevuld 
met de vermelding van het overlijden op 26 december 2013 van ons 
gewaardeerd medelid apr. Leonard De Causmaecker. 
Er wordt overgegaan tot een gedeeltelijke bestuursverkiezing. 
De collega's Vercruysse en Wicherink beëindigen hun mandaat. De voorzitter 
dankt hen voor de jarenlange samenwerking binnen het bestuur. 
De kandidaturen van Harm Beukers uit Leiden en van Evelien Vanden Berghe uit 
Brugge worden met algemeenheid van stemmen aanvaard. 
De mandaten van de zittende bestuursleden worden bij handgeklap 
herbevestigd. 
Het financieel verslag over het jaar 2013 opgesteld door de penningmeester 
wordt voorgelezen. Hierbij blijkt het jaar 2013 een normaal financieel verloop te 
hebben gekend, met gelukkig geen uitschieters, die het vermogen negatief 
zouden hebben beïnvloed en met een positief saldo ten opzichte van 2012. 
Hierdoor diende de contributie voor 2014 niet te worden verhoogd. 
Wel is het jammer dat het donateurschap van het vroegere OPG, nu Mediq, komt 
te vervallen. Hierdoor komt een einde aan de belangrijke en gewaardeerde steun 
die de OPG gedurende vele jaren aan onze Kring heeft verleend. 
Voor de congresplanning van volgend jaar merkt de voorzitter op dat twee 
weekendcongressen per jaar teveel lijken en wordt er voorgesteld in 2015 slechts 
één congres te organiseren bij voorkeur in het voorjaar, aangezien er in de 
oktobermaand teveel leden verhinderd zijn door allerlei verplichtingen. In 2015 
komt Nederland aan de beurt voor de organisatie. 
Bij de rondvraag wordt voorgesteld steun te verlenen aan de APB (Algemene 
Pharmaceutische Bond) of aan het VAN (Vlaamse Apothekers Netwerk) niet als 
donateur maar voor hun congresorganisatie. 
De redacteur meldt dat het Bulletin 127 van oktober 2014 is verstuurd en eerlang 
zal toekomen bij de leden. 
Hierop sluit de voorzitter de vergadering te 9.30u. 

Apr. G. De Munck 
secretaris 
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KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

Jaarverslag 2014 

In 2014 werden andermaal twee congressen door de Kring georganiseerd. Op 12 
en 13 april vond het voorjaarscongres plaats te Arnhem in het NH Rijnhotel, hotel 
dat na de prettige ervaringen van 2013 terug werd uitgekozen als congreslocatie. 
De acht lezingen, die u kunt nalezen in het Bulletin 127 van oktober 2014, werden 
door de aanwezigen zeer gesmaakt. 
Op 18 en 19 oktober 2014 ging dan het najaarscongres door te Leuven in het 
kader van het Vesaliusjaar. Er werd gestart met een bezoek aan het museum 
Histaruz aan de Kapucijnenvoer, waarna de lezingen van de zaterdagnamiddag 
gehouden werden in de oude auditorium van het instituut. Voor het diner en de 
overnachting werd gekozen voor het Hotel Park lnn vlakbij het station van 
Leuven. Op zondagvoormiddag gingen de lezingen door in het hotel. Tijdens de 
algemene ledenvergadering werden Harm Beukers en Evelien Vanden Berghe tot 
bestuursleden verkozen in opvolging van de collega's Ghislain Vercruysse en 
Sjoerd Wicherink die hun mandaat beëindigden. De overige bestuursleden 
werden in hun mandaat bevestigd. Het congres werd besloten met een bezoek 
aan de tentoonstelling "Vesalius - Het lichaam in beeld" in het stadsmuseum M. 

Het bestuur vergaderde op 18 januari te Antwerpen en op 12 juli te Rotterdam. 
Naast de voorbereiding van de congressen, ging de aandacht naar de 
ledenadministratie, de lay-out van de website en het Bulletin. De tweede 
herziene druk van de "Consilia"(1542-1562} van Andreas Vesalius door Guy 
Gilias is uitgegeven door Farmaleuven en verkrijgbaar bij de auteur. 

Gezien het beperkte aantal culturele activiteiten in onze beide landsdelen werd 
beslist in 2014 om redenen van besparing geen Nieuwsbrief rond te sturen. Een 
grote lading boeken en tijdschriften die door KAVA werden afgestoten werden 
overgemaakt aan het museum in Urk. 

De gunstige financiële toestand van de Kring laat toe ook in 2015 de contributie 
niet te verhogen, 
In de laatste week van 2013 bereikte ons het droevige nieuws van het 
onverwachte overlijden van ons medelid Leonard De Causmaecker, trouw lid van 
bij de oprichting van de Kring. 
Eveneens in 2014 moesten wij afscheid nemen van ons lid Loek Zuijdgeest uit 
Weert en van Evert Cornelis Schut, Kapitein-luitenant ter zee b.d., echtgenoot 
van ons lid Freddy Schut-Meijwes. Apr. Guy De Munck, secretaris 
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Europese Materia Medica in Japan: 
de lessen van Philipp Franz von Siebold 
{1796-1866) in Nagasaki 1 

Harm Beukers 

Geïnspireerd door de werken van Alexander van Humboldt wenste de jonge medicus Philipp Franz van 
Siebold (1796-1886); onderzoek te doen in buiten-Europese gebieden. Hij was daartoe uitstekend 
opgeleid aan de door zijn grootvader Karl Kaspar van Siebold (1736-1807) gemoderniseerde medische 
faculteit. Bovendien was Philipp Franz door verblijf in het huis van zijn leermeester prof. 1. Döllinger in 
contact gekomen met veel vooraanstaande geleerden, als de botanicus Ch. G. Nees van Esenbeck en 
de anatoom S. Th. van Sömmering 

Na zijn promotie in 1820 probeerde hij zich aan te sluiten bij een expeditie naar Brazilië georganiseerd 
door het Senckenbergischen Naturforschenden Gesel/schaft voor het Museum in Frankfurt; maar 
tevergeefs. Hij praktiseerde twee jaar voor hij de kans kreeg om zijn wens alsnog in vervulling te zien 
gaan, toen hij in de gelegenheid gesteld werd om naar Nederlands Oost-Indië te vertrekken. Door 
bemiddeling van F.J. Harbaur (1776-1824), inspecteur-generaal van de Geneeskundige Dienst bij het 
Nederlandse leger, werd hij in 1822 benoemd tot chirurgijn-majoor bij het Oost-Indisch leger. (fig. 1) 
In september van hetzelfde jaar vertrok hij naar Batavia. Zijn verblijf daar duurde niet lang; 28 juni 
1823 vertrok hij naar Nagasaki in Japan. Daar was hij belast met de geneeskundige zorg van de 
Nederlanders bij de factorij Deshima en met het natuurkundig onderzoek. Dat laatste hield in dat hij 
gegevens moest verzamelen op het gebied van de natuurlijke historie, de fysische geografie en de 
geologie van Japan 

De gouverneur-generaal van Nederlands Indië, G.A.G. Ph. van der Capellen (1778-1848) vond Siebold 
bij uitstek geschikt om een dergelijke opdracht uit te voeren. Een algemeen aanvaarde mening was dat 
die opdracht voor medici makkelijker was dan voor andere bewoners van Deshima, gezien de honger 
naar Europese wetenschappelijke kennis onder Japanse medici. Bovendien kon een bekwaam dokter 
gemakkelijk het vertrouwen winnen van Japanse patiënten. Aanbevelingen van Siebolds leermeesters, 
van Harbaur en van de kapitein van het schip wàarmee Siebold naar Java kwamen, sterkten Van der 
Capellen in zijn mening. Ook had hij zich persoonlijk op de hoogte gesteld van Siebolds geschiktheid 
en voorliefde voor en kennis van de natuurlijke historie. 

Op 11 augustus 1823 arriveerde de jonge dokter tezamen met het nieuwe opperhoofd, J.W. de Sturler 
(1777-1855) in Nagasaki. Japan was op dat moment gesloten voor westerlingen met uitzondering van 
de Nederlanders. Deze waren sinds 1641 gehuisvest op een kunstmatig eilandje Deshima in de baai 
van Nagasaki. (fig. 2} De contacten van de Nederlanders met de Japanners waren aan strikte regels 
onderhevig. Eigenlijk konden alleen hogere ambtenaren en tolken met hun leerlingen de poort van 
Deshima vrijelijk passeren. Omgekeerd mochten de Nederlanders het eiland alleen met toestemming 
van de Japanse autoriteiten verlaten. Het was voor een Deshima-dokter dus niet gemakkelijk om met 
Japanse medici of met Japanse patiënten in contact te komen. 

Voor de eerste contacten van Siebold met Japanse geleerden speelde het vertrekkende opperhoofd, 
J. Cock Blomhoff (1779-1843} een cruciale rol. Door diens langdurig verblijf in Japan -van 1809-1813 
en van 1817-1823 bezat hij een uitgebreid netwerk aan contacten met Japanse geleerden, niet alleen 
in Nagasaki, maar zelfs in Edo (het huidige Tokyo). Zo introduceerde Cock Blomhoff Siebold bij twee 
geleerden die actief waren in de zogenaamde Hollandse studiën of Rangaku: de hofarts Katsuragawa 
Höken (1797-1844), ook bekend als Willem Botanicus, en Udagawa Yöan (1798-1846). In Nagasaki wist 

voor de Kring in Gent (2009). 
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Siebold zich - ook weer dankzij Cock Blomhoff - spoedig omringd door een groepje van vijf à zes 
leerlingen waarmee hij, zoals hij in 1824 aan de gouverneur-generaal rapporteerde, een Collegium 
Medicum vormde. 

Dankzij interventies van opperhoofd De Sturler kon Siebold zijn geneeskundige praktijk geleidelijk 
uitbreiden. Aanvankelijk vonden consulten - ook van Japanse personen van aanzien - bijna dagelijks 
plaats onder de poort van Deshima. De Sturler bewerkstelligde dat Siebold zieken in de stad Nagasaki 
mocht bezoeken. Ook Siebolds onderwijs aan Japanse medici verplaatste zich van Deshima naar de 
stad; in eerste instantie naar de privé scholen van Yoshio Kösai (1788-1866), een leerling van het 
Collegium Medicum, en van Narabayashi Söken (1802-1852). Later verplaatste Siebold zijn activiteiten 
naar een huis in Narutaki, buiten de stad Nagasaki gelegen. Gewoonlijk kwam hij eenmaal per week 
naar de school in Narutaki. De dagelijkse leiding berustte achtereenvolgens bij twee leerlingen van het 
Collegium Medicum, resp. Mima Junzö ( 1795-1825) en Kö Ryösai (1799-1846). 

Voor de komst van Siebold was het gebruikelijk dat Japanners op individuele basis door Nederlanders 
onderwezen werden. Het bijzondere van Siebolds onderwijsactiviteiten was dat hij als eerste 
Europeaan in Japan de westerse geneeskunde onderwees in direct contact met een groep Japanse 
studenten. Over de inhoud van dat onderwijs is relatief weinig bekend. Enige informatie hebben we 
over het onderwijs in de geneesmiddelleer. De grondslag voor dit onderwijs werd gevormd door de 
wijze waarop de geneesmiddelvoorziening geregeld werd in de Geneeskundige Dienst van het 
Nederlandse leger. 

De geneesmiddelvoorziening in het Nederlandse legerY 
1. Het Bericht van 1796. 
In de periode van de Bataafse Republiek vonden belangrijke hervormingen plaats in de geneeskundige 
zorg voor de militairen. Het Bureau van Gezondheid over de Armée en Hospitalen onder leiding van de 
Leidse hoogleraar S.J. Brugmans (1763-1819) was hiervoor verantwoordelijk. Eén van de hervormingen 
betrof de geneesmiddelvoorziening. Het door dit Bureau uitgegeven Bericht wegens de thans plaats 
hebbende geneeskundige inrichtingen (1796)m paste in een tendens die gold voor het gehele leger, 
namelijk dat de organisatie moest uitgaan van een drietal principes: eenvoud, spaarzaamheid en 
eenvormigheid. Dat laatste werd gerealiseerd door voor te schrijven dat alle Chirurgijns-majoor in de 
garnizoensplaatsen hun geneesmiddelen 'op kosten van den Lande' alleen konden betrekken bij één 
centrale instelling, 's Lands Apotheek in Den Haag, en wel na inzending van 'specifique lijsten'.iv 
Meestal sprak men van 's Lands Magazijn van Geneesmiddelen. In deze instelling werden de 
enkelvoudige geneesmiddelen bewaard en werden ook alle samengestelde bereidingen gemaakt. In 
het 'laboratorium' van het Magazijn bevond zich waarschijnlijk ook een poedermolen, waarmee de 
poeders die in de lijsten vermeld werden, centraal en in grotere hoeveelheden gemaakt konden 
worden. De 'Magazijnmeester of Apothecar van 's Lands Magazijn van Geneesmiddelen' was onder 
meer verantwoordelijk voor het inkopen van geneesmiddelen, 

.... alles ten meesten voordee/e van den Lande, gelijk een eerlijk man betaamd, en dus zonder 
eenige de minste voordee/en van de Verkoopers, onder welk een naam ook, te mogen genieten; 

V 

De hier geformuleerde spaarzaamheid was ook een hoofdvereiste voor de samenstelling van de lijst 
van geneesmiddelen, die in 's Lands Magazijn voorhanden waren. De andere hoofdvereisten waren 
eenvoud en werkzaamheid. Duidelijk is, dat het Bureau van Gezondheid op deze wijze streefde naar 
een zekere mate van rationalisering en standaardisatie. Uit een aantal stedelijke farmacopeeën, vooral 
uit de Pharmacopoea Amstelodamensis nova (1792) werd geselecteerd 

... al wat ter geneezing of behandeling, zoo van in- als uitwendige gebreken, door de 
ondervinding als waarlijk werkzaam is aangeprezen vi 
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Alles waarvan de werkzaamheid onzeker was of ontbrak werd geheel uitgesloten. Ter illustratie enkele 
voorbeelden van geneesmiddelen die niet opgenomen werden: 

• "Aqua rosarum. Zuiver regenwater vervangt de plaats. 

• Mei rosarum, heeft niets boven enkele honing. 

• Flor. Pap. Rhoeados, Rosarum rubrarum, en andere diergelijke zijn weg gelaaten, wijl deeze 
alleen dienen om een fraaijer en aangenamer aanzien aan de bereidingen te geeven. 

• Het veeltal van welriekende en specerijachtige Geesten en overgehaalde Wateren, zijnde 
meestal luxus, is uitgesloten. 

• Desgelijks zijn alle samengestelde Syropen op zich zelf overtollig, terwijl gemeene Syroop, 
Suiker, of Succus Liquiritiae, ter verzoeting der medicamenten genoegzaam zijn. 

• Alle conserven, als Conserva Absinthii, Anthos, Cochleariae, Menthae, Rosarum rubrarum etc. 
zijn onnut. Indien de Suiker iets doet, vermindert zij het werkvermogen der planten, 
waarmede die tot Conserven worden vereenigd." 

Op overeenkomstige wijze werd afgerekend met de tincturen, extracten, pleisters en zalven.vii 

De uiteindelijke lijst werd samengesteld op grond van een vijftal criteria: 
1. van geneesmiddelen met dezelfde werkzaamheid werd de sterkst werkzame gekozen; 
2. enkelvoudige middelen genoten de voorkeur boven samengestelde; 
3. het gemak van bewaring en verzending; 
4. het meerdere of mindere onaangename bij gebruik door de patiënt; 
5. de prijs van geneesmiddelen.vm 

De Lijst der Geneesmiddelen telde 119 middelen die in 's Land Magazijn van Geneesmiddelen in 
voorraad waren. Deze lijst werd aan het Bericht wegens de thans plaats hebbende Geneeskundigen 
Inrichtingen toegevoegd. Deze lijst zou in de komende periode een belangrijke rol spelen. Buiten het 
Magazijn om mochten de Officieren van Gezondheid zelf middelen aanschaffen, die overal verkrijgbaar 
waren - vooral 'uit kelder en keuken' - als azijn, brandewijn, honing, suiker en dergelijke. Zo ook 
moesten de Officieren van Gezondheid, als zij niet te velde waren, een aantal makkelijk te maken 
samengestelde geneesmiddelen zelf bereiden, zoals Acetum lithargyri, Oxymel simplex of Spiritus 
vitrioli.ix 

2. De voortzetting in het Koninkrijk. 
De wijze waarop hierboven de geneesmiddelvoorziening bij het leger werd beschreven, werd in het 
Koninkrijk der Nederlanden voortgezet, nu met S.J. Brugmans als Inspecteur-generaal van de 
geneeskundige dienst van de landmacht (1814 - 1819) en later ook van de marine (1815). Een 
belangrijke formele verandering in de opstelling van de lijst van geneesmiddelen was dat de stedelijk 
farmacopeeën als basis vervangen waren door een landsfarmacopee, de Pharmacopoea Batava 
(1805), tot stand gekomen onder voorzitterschap van Brugmans. 

Nadat het gezag over Oost-Indië in 1816 weer onder het Nederlandse gouvernement viel, werd de 
militaire geneeskundige dienst aldaar ingericht naar het voorbeeld van die in het vaderland. Het 
reglement op die dienst was overigens al in 1815 vastgesteld.' Voor zover geneesmiddelen niet uit het 
Haagse Magazijn van Geneesmiddelen betrokken konden worden, werden die geleverd door 
Magazijnen van Geneesmiddelen in de Koloniën die gevestigd werden in de hoofdplaatsen. Net als in 
Nederland bestonden de Magazijnen uit twee gescheiden ruimten: het magazijn in engere zin en het 
laboratorium waar de preparaten gemaakt werden.'; Ook in de Koloniën mochten simpele, overal 
verkrijgbare middelen als azijn, brandewijn, olie, vet e.d. direct, zonder tussenkomst van een van de 
Magazijnen aangeschaft worden.'n Eveneens werd verwacht dat Officieren van Gezondheid een aantal 
makkelijk te bereiden samengestelde geneesmiddelen zelf zouden bereiden.xm 
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De Officieren van Gezondheid hielden een voorraad geneesmiddelen aan die op 'kosten van den lande' 
uit 's Lands Magazijnen betrokken werden. De voorraad en gewenste aanvulling van die voorraad werd 
geregistreerd op gespecificeerde lijsten. Dergelijke requisitielijsten werden als volgt omschreven: 

In de eerste kolom van deze lijsten wordt, na den eersten ontvang van medicijnen enz. 
geschreven hoeveel, zedert de laatst voorgaande requisitie, van zoodanige artikelen die op 
nieuw gevraagd worden, is overgehouden; en in de tweede kolom, welke artikelen benoodigd 
worden geoordeeld; moetend de opnieuw benoodigde artikelen, duidelijkshalve, voor aan, met 
een schrap, worden aangehaald!iv 

Siebold was verplicht eenmaal per jaar een dergelijke requisitielijst in te vullen, als de 
schepen begin november uit Nagasaki vertrokken (fig. 3). 

Een volgende hervonning van de geneesrniddelvoorziening van het leger vond plaats na het 
overlijden van Brugmans. In 1819 werd de Leuvense hoogleraar F.J. Harbaur tot inspecteur
generaal van de land- en zeemacht benoemd. Volgens art. 40 van het Reglement op 
Geneeskundige Dienst van 1 februari 1821 was vastgesteld dat bij het schrijven van recepten 
alleen gebruik gemaakt mocht worden van benamingen zoals voorkomend in de 
Pharmacopoea Belgica, of in het "door den Inspecteur-generaal van de Geneeskundige Dienst 
te geven formulier." 

De vereniging van Nederland en België bij de Artikelen van Londen (1814) tot een "réunion 
intime et complète" impliceerde dat een nieuwe landsfarmacopee voor de Nederlanden 
noodzakelijk was. De farmacopeecommissie die de uitgave van deze Pharmacopoea Belgica 
moest voorbereiden werd in 1816 benoemd. Tot zijn overlijden in 1819 was Brugmans weer 
voorzitter. De voltooiing nam nogal wat tijd in beslag. Pas in april 1821 werd deze 
f annacopee ingevoerd. xv 

3. Het Formulier van 1823. 
Door het "achterwegen blijven van de Pharmacopoea Be/gica" was de uitgave van het 
bovengenoemde formulier vertraagd. Op 12 september 1823 ondertekende Harbaur het 
Formulier door den Inspecteur-Generaal van den Geneeskundigen Dienst des Rijks, 
vastgesteld. Dit formularium werd het bindende voorschrift voor alle delen van de 
krijgsmacht, inclusief die in de Koloniën. Het bestond naast de Lijst der Geneesmiddelen, die 
volgens de requisitielijsten bij 's Rijks Magazijn van Geneesmiddelen konden worden 
aangevraagd uit een aantal magistrale voorschriften en een beknopte schets van de werking, 
de indicaties en de toedieningswijze van de belangrijkste geneesmiddelen. 

Evenals het Bericht van 1796 stond het Formulier in het teken van de werkzaamheid van 
geneesmiddelen en de zuinigheid. Vandaar dat Harbauer zich keerde tegen het gebrnik van 
veel middelen en grote hoeveelheden in een recept: 

Het is eene verkeerde en schadelijke gedachte, om te geloven, met een ruim gebruik 
van middelen, dilnvij/s zeer kostbare, zijnen lijder wel te bezorgen; juist het tegendeel 
vindt plaats. xvi 

Een voorbeeld van ruim gebruik was het voorschrijven van Lichen is/andicus, dat van ouds 
aangewend werd bij verschillende soorten longtering: 
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..... desze(fs veelvuldig gebruik mag hier dikwijls misbruik genoemd ,,.,nrn,-•n 

omdat de kostbare t!jd voor andere, meer gepaste middelen dik:w!jls daarmede 
verloren wordt, en ten andere is deszelfs gebruik hier somt!jd<i zeer nadeelig.xvii 

Concreet betekende zuinigheid bijvoorbeeld dat de Bardana-wortel gekozen werd boven 
Sarsaparilla-wortel: 

in de chronische huidziekten, vooral die van eenen he1petischen aard, }Vordt het 
[Radix bardanae] met nut gegeven en kan hier even goed z(jn dan de radix 
sarsaparillae, die als uitlandisch middel meer kost.xviii 
Derzelver gebruik [Radix sarsaparillae] bepaalt zich voornamelijk tot de venus-ziekte, 
vooral indien ze verouderd is, en derzelver gevolgen; als mede tegen die van een 
overdreven o,f verkeerd gebruik der kwik-middelen. In deze toestanden wordt ze ook 
door inlandsche en minder kostbare middelen, b.v. uit den voorraad van onze militaire 
apotheken, door de rad. bardanae vervangen 1vorden_xix 

Om vergelijkbare reden kreeg de Althaea-wortel de voorkeur boven de Saleb-wortel: 

In vele dezer gevallen kan het [Radix saleb] nuttigerwijze door den althea-1vortel in 
afkooksel, worden vervangen; hetwelk van gewigt is, daar deze hier te lande groeit, 
tenvijl de andere van buiten 'slands moet komen, en meer kost.xx 

Verschillen in werking werden waar mogelijk verklaard. De zweetdrijvende middelen Rasura 
ligni guajaci en Lignum sassafras kwamen in werking en gebruik overeen. Sassafras 
beschouwde men als rijker aan etherische olie en daardoor meer verhittend.xxi Resina guajaci 
kwam in werking overeen met het Lignum guajaci; de hars zou echter veel werkzamer zijn, 
omdat zich daarin alleen de werkzame bestanddelen bevonden.xxii Ook bij de zogenaamde 
toebereide geneesmiddelen werd nu en dan een verschil in werking verklaard. Zo zou de 
minder sterke werking van Carbonas ammoniae solidum in vergelijking met Ammonia liquida 
verklaard worden door haar 'middenzoutige hoedanigheid'. Dus waar een geringere 
werkzaamheid gewenst was, viel de keuze op h.et ammoniumcarbonaat. Deze stof had 
bovendien het voordeel dat deze bij gebrek aan ammoniumacetaat gebruikt kon worden om 
"met goede kunst- of wijnazijn" dit acetaat "uit de hand" gemaakt kon worden.xxiii 

Het Formulier besteedde ook aandacht aan de dispenseervonn. Zo werd van de Cortex chinae 
aangegeven dat dit toegediend kon worden als poeder, afkooksel of aftreksel. Het poeder 
verdiende de voorkeur boven alle andere toedieningswijzen. Deze poeders waren in twee 
graden van fijnheid leverbaar; in de requisitielijst werd de grove poeder aangeduid als in pulv. 
grosso. In werkzaamheid volgden resp. het afkooksel en het aftreksel. Het laatste paste men 
toe "waimeer de andere wijzen te ruw zijnde, niet verdragen worden, bij zeer tedere 
gestellen. "xxiv 

Bekend was in deze periode dat uit de kinabast twee werkzame 'zoutachtige beginselen' 
geïsoleerd waren, quinine en cinchonine. 

Doch volgt daaruit geenszins, dat aan bestanddeel en of aan daaruit met zuren 
bereide zouten de voorkeur boven den koorts bast zelven, moet 1vorden gegeven; ja het 
is nog niet bewezen, dat deze zouten even eens of meer werking doen, dan de 
koorts bast, wanneer dezelve goed ivordt verdragen. lvfen behoort dus, vooral in de 
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militaire praktijk, met het gebruik van deze nieuwe china-middelen, uit hoofde van 
duurte, niet haastig te zijn, ..... xxv 

Dezelfde zuinigheid dook weer op bij de keuze van de soort kina-bast. Tot van de bespreking 
van kina-bast merkte Harbaur op dat opgemerkt moest worden 

.... dat men den zoo veel duurderen cortex ruber, met veel terughouding, behoort te 
gebruiken; immers meestentijds zijn de andere soorten voldoende, en ten tweede is de 
cortex ruber veel meer aan vervalsching blootgesteld, en daardoor een min zeker 

Hoewel zuinigheid bij de samenstelling van de nieuwe Lijst van Geneesmiddelen de 
boventoon voerde, was het aantal geneesmiddelen toegenomen van 119 in de lijst van 1796 
tot 169 in de lijst van 1823. Zo werden bijvoorbeeld aan de wortels toegevoegd Angelica, 
Bardana, Calamus, Columbo, Helenium, Sarsaparilla, Senega en Zingiber, terwijl 
Astragalus,Gramen en Filix mas. van de lijst werden afgevoerd.xxvii 

Van wezenlijk belang is dat het Formulier niet alleen een opsomming van geneesmiddelen 
was, maar dat daar ook een soort fannaco-therapeutisch addendum aan toegevoegd was 
waardoor het gebruik van geneesmiddelen, de dosering, de toedieningswijze en de werking -
hoe beperkt misschien ook - toegelicht werd. Siebold, die als chirugijn-majoor bij het Oost
Indisch leger natuurlijk van deze handleiding op de hoogte was, had hiermee een handzaam, 
op de praktijk gericht handboek dat hij kon gebruiken bij het onderwijs aan zijn Japanse 
studenten. 

Kö Ryösai, een prominente leerling 
Tijdens de hofreis van 1826 kreeg Siebold in Osaka een boekje aangeboden door zijn leerling Kö Ryösai 
(1799-1846) getiteld Yakuhin öshuroku (Bondige verhandeling over geneesmiddelen).xxvm In dit boekje 
werden de in de westerse geneeskunde gebruikelijke medicinale planten en enkele nieuw ingevoerde 
geneesmiddelen beschreven. Siebold had het voor eigen rekening in enkele honderden exemplaren 
laten drukken. Het doel was Japanse dokters opmerkzaam te maken op werkzame, inheemse 
medicinale planten en op enige weinig of niet bekende vreemde geneesmiddelen zodat die laatste 
door de Oost-Indische regering in de handel gebracht konden worden. Eén van de eerste Japanse 
dokters die Yakuhin öshuroku ontving was de lijfarts van de vorst van Fuchu, die Siebold tijdens de 
hofreis op 28 februari in Simonoseki bezocht.xxix 

De auteur van de Yakuhin öshuroku, Kö Ryösai (fig. 4}, was een medicus afkomstig uit Awa op het eiland 
Shikoku. Hij had oogheelkunde en geneesmiddelleer gestudeerd voor hij zich in 1817 in Nagasaki 
vestigde.Xxx Hij behoorde tot de vertrouwelingen van Siebold. Tot 1827 was hij leider van de school in 
Narutaki. Tijdens de hofreis fungeerde hij als begeleider van Siebold en als leider van de leerlingen van 
Siebold die met de stoet meereisden. Siebold lichtte in zijn dagboek van de hofreis de keus voor Kö 
Ryösai als volgt toe: 

Was mirjedoch zur seiner Wahl bestimmte, waren seine ebenso gründliche als 
ausgebreiten Kenntnisse in derjapansichen Pjlanzenheilkzmde, seine Ge1vandheit in 
de chinesischen und holländischen Sprache und seine Anhänglichkeit und Treue. Er 
leistete mir grafie Dienste, und ich habe ihm viele und wichtige 11itteilungen zu 
verdanken. xxxi 

Die waardering voor Ryösai blijkt ook de twee getuigschriften van Siebold voor zijn leerling_xxxii In die 
van 30 oktober 1829 prees Siebold hem als een leerling die 
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... sedert zeven jaren zich met den lofivaardigsten vlijt en grootsten ijver op het 
bestuderen van de hollandsche wetenschappen heeft toegelegt, en onder het getal van 
de kundigste en leergierigste van mijne leerlingen verdient genoemd te worden, 
voornamelijk in alle takken van de genees- heel- kruid- en natuurkunde, ·waarin hij 
zich uitstekende kennisse heeft verschaft ... 

Siebold beval Ryösai aan als genees- heel- en kruidmeester, niet alleen voor zijn landgenoten, maar 
zelfs ook voor Nederlanders. In het getuigschrift van 8 december 1829 roemde Siebold hem als een 
persoon, die 

... zich door mijne mondelingsche mededeelingen en onvermoeid bestuderen van 
Hollandsche boeken zoo groote kennis in de Nederlandse/ze taal verworven [heeft], 
dat hij eene bijzondere bekwaamheid thans bezit genees- heel- en natuurkundige 
boeken uit het Ho/landsch in het Japansch te vertalen ... 

Hiermee zou hij, volgens Siebold, voor Japan van groot nut kunnen zijn. Dat Ryösai zeer actief geweest 
is als vertaler, is duidelijk uit de vele werken die hij heeft nagelaten op allerlei gebieden van de genees
en heelkunde. Op het terrein van de geneesmiddelleer publiceerde Ryösai naast het genoemde boekje 
nog andere werken. Zoals de zesdelige Yakuhin setsuyö (Handboek van de materia medica), een 
vertaling van H.J. van Haute, Handleiding tot de materies medica, of leer der geneesmiddelen (1817). 
Helaas is dit werk verloren gegaan. Hetzelfde geldt voor Byöin hökyoku, een vertaling van de Formulae 
medicinales, ad usum Nosocomii Amsterdamensis suburbani (1817) en de 
Naiyöyaku nöshiki (Kennis van geneesmiddelen voor inwendig gebruik):xxm 

Een korte verhandeling over geneesmiddelen in het Japans 
De Yakuhin öshuroku is een relatief klein boekje van 76x168. Het telt slechts 19 bladen (fig. 5). In 
principe gaat het om een lijst met namen van belangrijke westerse geneesmiddelen met bijbehorende 
Japanse namen. Het is eigenlijk een soort woordenboekje waarmee Japanse artsen geneesmiddelen 
konden identificeren, die in Nederlandse medische boeken vermeld werden. In het boekje zijn twee 
categorieën geneesmiddelen te onderscheiden: 

1. inheemse Japanse geneesmiddelen die 'in de westerse geneeskunde werden toegepast (fig. 
6), 
2. geneesmiddelen die in Japan weinig of niet bekend waren (fig. 7). 

De eerste categorie had voor Japanse medici geen toelichting nodig. De Nederlandse naam was, zoals 
in een woordenboek, direct verbonden met de Japanse, zodat voor een deskundige duidelijk was om 
welk simplex het zou gaan. De Nederlandse naam werd geschreven in het zogenaamde katakana, één 
van de drie in Japan gebruikte schriftsoorten. Het is een lettergreepschrift, dat gebruikt wordt voor het 
schrijven van buitenlandse woorden, zoals namen van planten en dieren. Voor de transcriptie in Latijns 
schrift geldt dat afzonderlijk medeklinkers niet voorkomen, met uitzondering van de letter n. Dat 
betekent dat de meeste symbolen staan voor de combinatie van een medeklinker en een klinker. Zo 
staat bijvoorbeeld 7 voor ra, / voor ba, Jv voor ru en À voor mu, dus 7 .;; 1v L of 
rabarubarumu is de Japanse schrijfwijze voor Rhabarbarum. De Nederlandse v- en /-klank worden in 
het Japans resp. h en r, dus hareriyana betekent Vaferiana. In de tekst staan deze planten als volgt 
vermeld: 

Nederlandse naam 

Rhabarbarum 

Valeriana 

7 /-.::Jv/-.::1v1>, 
(rabarubarumu) 

(hareriyana) 

Japanse naam 

(kitsusö) 
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De plantennamen van de eerste categorie komen in volgorde en naamgeving overeen met de 
requisitielijsten die Siebold als officier van gezondheid gebruikte voor de aanvraag van 
geneesmiddelen (tabel 1). Dergelijke lijsten hebben dus als voorbeeld gediend. Er zijn echter twee 
verschillen. In de eerste plaats zijn sommige simplicia, zoals de Althaea-wortel en de Angelica-wortel 
in de Japanse lijst weggelaten. De Althaea officinalis L. was toen in Japan onbekend, dus een Japanse 
naam ontbrak; men kende wel de Althaea chinensis Wolf. (A. rosea Cav.). Hetzelfde gold voor de 
Angelica-wortel; men kende wel Angelica sinensis Diets, maar niet de in de requisitielijst 
voorgeschreven Angelica archangelica. Van de geneesmiddelen die ook in poedervorm op de 
requisitielijst voorkomen, is die laatste vorm weggelaten; het ging immers primair om naamgevingen 
en niet om specificatie van de dispenseervorm. In de tweede plaats zijn in Yakuhin öshuroku 
geneesmiddelen toegevoegd die op die plaats niet in de requisitielijst voorkomen. Het ging dan om 
een bereiding, waarvan Ryösai aannam dat deze samenhing met het voorafgaande simplex; zo wordt 
Su/phur gevolgd door Su/phas cupri en Uquiritia door drop (Extractum liquiritiae). Het betrof in die 
gevallen bereidingen die al onder een Japanse naam bekend waren. 

Na de geneesmiddelen die aan de requisitielijst ontleend waren, volgde nog een toevoegsel van 
geneesmiddelen die van oudsher door de VOC waren ingevoerd, zoals saffraan, theriac, oculi cancri, 
asa foetida, peruviaanse balsem en cajaputolie. Deze geneesmiddelen hadden Japanse namen en 
behoorden dus tot de eerste categorie. 

De tweede categorie geneesmiddelen in de Yakuhin öshuroku, die van de in Japan weinig of niet 
bekende geneesmiddelen, onderscheidde zich van de eerste categorie door de toevoeging van een 
min of meer uitgebreide toelichting over de werking en het gebruik. Tot die lijst behoorden belangrijke 
geneesmiddelen als lpecacuanha, Jalappa, Sarsaparillas, Scilla, waarvan - met uitzondering van 
Jalappa - in tabel 1 inderdaad blijkt dat zij geen Japanse naam hebben. Verder vallen ook Digitalis en 
Hyoscyamus onder deze categorie. Tot een van de tot dan toe geheel onbekende middelen behoorde 
de Alyxia Reinwardti BI., die op Java gebruikt werd als middel bij koorts en diarree, en die - zoals 
Siebold in Nippon schreef - "wohl einen guten Ausfuhrartikel angeben könnte."xxxiv Een dergelijk 
handelsmotief speelde waarschijnlijk ook een rol bij de vermelding van oudere en bekende producten 
uit Indië, zoals koffie en arak. In de toelichting op koffie werd nog eens in het bijzonder op haar 
medicinale kracht gewezen. Expliciet wees Siebold op het mogelijke handelsbelang: 

Es ist in der That zu verwundern, dafl bei den Japanern, welche nur warme Getränke 
gebrauchen und gesel/iges Zusammenleben sa sehr lieben, der Kaffee noch nicht in Aufnahme 
gekommen ist, obgleich sie seit /änger als zwei Jahrhunderten mit den ersten Kaffeehändlern 
der Welt verkehren. Und doch trinken dieselben in unserer Gesel/schaft gerne Kaffe, ..... Es 
/ohnte sich der Mühe, einer sa graften Bevölkerung die kleine Untugend des Kaffetrinkens 
beizubringen, und nach unserem Ermessen gehört dieses nicht ins Gebiet der Unmöglichen, 
wenn man nur den rechten Weg einschlägt und p!anmäflig dabei zu Werke geht. Das beste 
Mittel wäre die Anpreisung, dafl der Kaffee das Leben verlängert - und in einem Lande wie 
Japan kann derselbe füglich auch als Gesundheidsmittel empfohlen werden . ..... Wir haben 
einstweilen den Kaffee anempfoh/en, es müflte nur die Niederländisch-lndische Regierung 
jährlich einige tausend Pfund Kaffee hinsenden ..... xxxv 

Tijdens de hofreis werd Siebold nog weer overtuigd van de betekenis van dit kleine boekje, vooral 
vanwege de medicinale planten die hij herkende als gebruikt in de westerse geneeskunde. Op de 
terugweg van Edo naar Nagasaki trok hij door de dichte bossen van het bergachtige gebied in de buurt 
van Fujieda. Hij trof hier vaak de Laurus sassafras Linn. aan, "der aber kein eigentlicher Laurus ist." In 
Edo had hij de hofartsen op dit goed werkende geneesmiddel gewezen en op het feit dat: 
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Japan besitzt in seiner Flora einige der in Europa gebräuchlichsten vegetabilischen Heifmittel, 
als Valeriana, Rad. China, Cort. Hyporastan, Mentha, Foeniculum, Calamus und mehrere 
Umbelliferen.xxxvi 

Deze overweging kwam ook tot uitdrukking in Ryösai's voorwoord bij de Yakuhin öshuroku, waarin 
werd ingegaan op de selectie van geneesmiddelen voor dit boekje. Volgens de auteur zou Siebold er 
van uitgegaan zijn dat in de westerse geneeskunde ongeveer 200 middelen gebruikt werden. Het lijkt 
er op dat Siebold hier een schatting maakte op basis van het totaal aantal middelen op de requisitielijst 
(om precies te zijn: 181), dus voornamelijk op basis van geneesmiddelen die beschikbaar waren in 's 
Lands Magazijnen. Daarvan zouden er ongeveer 100 echt belangrijk zijn, dat komt overeen met het 
totaal aantal middelen vermeld in de Yakuhin öshuroku, namelijk 101. Daarvan zouden weer 35 
beschikbaar zijn in Japan, hetgeen overeenkomt met het totaal aantal simplicia en 'toebereide 
geneesmiddelen' in Yakuhin öshuroku. Dit zijn de geneesmiddelen die behoren tot de eerder 
genoemde eerste categorie en die dus ook onder Japanse naam bekend waren. 

Daar Yakuhin öshuroku vooral als woordenboek gezien moet worden, vielen bij de selectie in eerste 
instantie de dubbeltellingen af, dus simplicia die ook als poeder werden opgevoerd, zoals de Althaea
wortel en de Arnica- wortel. Een andere dubbeltelling ontstond wanneer verschillende delen van een 
plant gebruikt werden, zoals de Guajak die in de lijst opgenomen was als hout en als hars. Andere 
overwegingen om geneesmiddelen weg te laten zullen zonder twijfel samenhangen met de 
werkzaamheid van geneesmiddelen. 

Conclusie 
Aan het einde van de achttiende eeuw vond een belangrijke hervorming plaats van de militaire 
geneeskundige dienst. Onderdeel daarvan was een reorganisatie van de geneesmiddelvoorziening. Het 
resultaat was een standaardisatie en rationalisatie van het assortiment aan geneesmiddelen en van 
een uniforme manier voor controle van de geneesmiddel voorraad en voor het aanvragen van nieuwe 
geneesmiddelen. Voor dat laatste werden systematisch ingerichte standaardformulieren ontworpen, 
de zogenaamde requisitielijsten. 

Inspecteur-generaal Harbaur introduceerde in 1823 met het Formulier door den Inspecteur-Generaal 
vastgesteld een voorschrift dat bindend was voor alle officieren van gezondheid, ook in Nederlands 
Oost-Indië. De twee belangrijkste onderdelen waren een requisitielijst, gebaseerd op de 
Pharmacopoea Be/gica (1821), en aanwijzingen over indicaties en doseringen van de geneesmiddelen 
uit die lijst. Het Formulier kan dus ook gezien worden als een handzaam, op de praktijk gericht 
handboek voor de geneesmiddelleer, zonder diepgaande theoretische speculaties. 

Siebold was als officier van gezondheid bekend met het Formulier van 1823 en moet zich gerealiseerd 
hebben dat dit formularium door zijn eenvoud en gerichtheid op de geneeskundige praktijk bij uitstek 
geschikt was voor onderwijs aan Japanse dokters. Uit de Japanse versies die zijn leerling Kö Ryösai van 
Siebolds 'farmaca-therapeutisch' onderwijs publiceerde, rest ons slechts de Yakuhin öshuroku, een lijst 
met namen van Nederlandse simplicia en bereidingen vertaald in het Japans, aangevuld met een lijst 
van in Japan nog onbekende geneesmiddelen met aanwijzingen voor gebruik. In feite is de Yakuhin 
öshuroku een selectie van geneesmiddelen die ontleend is aan de in de militaire geneeskundige dienst 
gebruikte requisitieformulieren, aangevuld met van oudsher door de VOC ingevoerde 
geneesmiddelen. Het is daarmee duidelijk dat Siebolds onderwijs in de geneesmiddelleer steunde op 
de recente aanpassingen die in de geneesmiddelvoorziening van het Nederlandse leger hadden plaats 
gevonden. 
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Onderschriften bij de afbeeldingen: 
Fig. 1. Philipp Franz von Siebold als chirurgijn-majoor. 
Fig. 2. Plattegrond van Deshima. 
Fig. 3. Voorbeeld van een requisitielijst gebruikt door Siebold in november 1826. 
Fig. 4. Siebolds leerling Kö Ryösai. 
Fig. 5. Voorwoord van de Yakuhin öshuroku met een eigenhandige notitie door Siebold, gedateerd 
Nagasaki en Osaka 1826. 
Fig. 6. Begin van lijst geneesmiddelen in de Yakuhin öshuroku met de vermeldingen van Kalk, Sulphur, 
Sulphas cupri, Bardana en Calamus. 
Fig. 7. In Japan nog onbekende geneesmiddelen als Sarsaparilla, Scilla, Digitalis en Hyoscyamus. 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Tabel 1 Vergelijking van de delfstoffen en wortels in de Requisitielijst met die in 
Yakuhin öshuroku. 

Requisitielijst 
Yakuhin öshuroku 

transcriptie vertaling 

DELFSTOFFEN 

Calx karuku Kalk 
Oxydum zinci sativ. pulv. 

Sulphur in pulvere suruhuru Sulphur 
Sulphur depuratum 

suruhasu kupuri Sulphas cupri 

WORTELS 
Althaea 
Althaea in pulvere 

Angelica 

Angelica in pulvere 
Arnica 

Arnica in pulvere 
Bardana barudana Bardana 
Calamus aromatica karumusu Kalmoes 
Calamus aromatica in pulvere 
Caryophillata karyohirata Caryophillata 
Caryophillata in pulvere 
Columbo 

Gentiana gentiyana Gentiana 
Gentiana in pulvere 

ekisutarakutumu gentiyana Extractum gentiana 
Gramen 

Helenium hereniyumu Helenium 
Helenium in pulvere 

Jalap pa yarappa Jalappa 
lpecacuanha 

Liquiritia rikuiritia Liquiritia 
Liquiritia in pulvere 

doroppo Drop 
Polygala 

Polygala in pulvere 

Rhabarbarum rabarubarumu Rhabarbarum 
Saleb 

Sarsaparilla 

Scilla 

Scilla in pulvere 

Serpentaria virginiana 

Serpentaria virginiana in pulv. 

Valeriana sylvestris hareriyana Vale ria na 
Valeriana sylvestris in pulvere 

tenkitura hereriyana Tinctura Valeriana 
Zingiber 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 19 



i Algemene informatie over Ph. Fr. von Sîebold is te vinden in: Shüzö Kure, Philipp Franz von Siebold, Leben 
und Werk, Deutsche, wesentlich vermehrte und ergänzte Ausgabe, bearbeitet von Friedrich M. Trautz, 
Heraussgegeben von Hartmut Walravens (München, 1996) en in: Hans Körner, Die Würzburger Siebold, eine 
Gelehrtenfamilie des 18. und 19. Jahrhzmderts (Leipzig, 1967) p. 356 491. 

In de tekst volg ik de traditie om alleen te spreken van 'Sîebold' en niet van 'von Siebold'. 
ii Zie voor een algemeen overzicht: S.C. Wicherink, A.I. Bierman (Ed.), Militaire Farmacie in Nederland 
[Venster op Farmaciehistorie 4] (2009), vooral de artikelen van E.I. van Itallie over de militaire formularia. 
;;; Bericht wegens de thans plaats hebbende geneeskundige inrichtingen bij de Nationaale Troupes der 
Bataajffhe Republiek: waar bij de Lijst van Geneesmiddelen, in 'sLand~ magazijn in den Haagvoor handen, en 
eenige Geneeskundige Voorschr(fien, ten dienste van de Officieren van Gezondheid, bij de Nationale Armée 
(Leijden, 1796). 
;, Instructie voor de Chirugij11-majors van de Bataillons tot de Armée van den Staat behoorende. Art. 6. 
[toegevoegd aan het Bericht wegens] 
' Instructie voor den A1agazijnmeester of Apothecar van 's Lands ~Magazijn van Geneesmiddelen. Art.5. 
[toegevoegd aan het Bericht wegens] 
,; Bericht wegens, p. 40 
,;; Bericht wegens, p. 42 53. 

Bericht wegens, p. 41 
ix Bericht wegens, p. 94 98. 

Reglement op den Geneeskundigen Dienst bij de Troepen in, of bestemd voor de Nederlandsche Koloniën. 
K.B. JO september l 815, n° 27. 

Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 5. 
Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 17. 

xiii Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 18. 
Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 29. 
A.I. Bierman, Van Artsenijmengkunde naar Artsenijbereidkunde. (l 988) p. 130. 

xvi Formulier, p. 4. 
xvii Formulier, p. 60 
xviii Formulier, p. 38. 
xix Formulier, p. 49. 

Formulier, p. 48. 
Formulier, p. 64, 65. 

xxii Formulier, p. 89. 
xxiii Formulier, p. 115. 
xxiv Formulier, p. 71, 72. 
xxv Formulier, p. 68. 

Formulier, p. 73. 
Een gedetailleerde bespreking bij E.I. van Itallie, 'Uit de geschiedenis der militaire phannacie, Il', Pharm. 

Weekbl. 75 (1938): 1281 -1292. 
xx,iii Ph. Fr. Von Siebold, Nippon, Archiv :::ur Beschreibzmg von Japan, (Würzbmg u. Leipzig, 2. Auflage, 1897) 
Abt. I. 2. 'Reise nach dem Hofe des Sjögun im Jahre 1826', p. 157: [Osaka, 14. März] "Eben erhalte ich direkt 
aus der Presse eine kleine Materia Medica, die ich vor meiner Abreise von Nagasaki verfaBt, und die mein 
Schüler Kiso Riosai ins Japanische übersetzt batte." 
xxix Siebold, Nippon, p. 125. 
xxx Kö Ungai, Senkun Ko Ryosai gyi5ji5 [Leven en werken van mijn vader Kö Ryösai]. 

Siebold, Nippon, p. 53. 
Beide diploma's en de Japanse vertaling zijn afgbeeld in 'Dokumente zur Siebold-Ausstellung 1935' Acta 

Sieboldiana 6, 1997: 196-203. 
Miyasita Saburo, 'A bibliography of the Dutch medica! books translated into Japanese', Archives 

Internationales d'Histoire des Sciences, 25 (1975): 8 72. 
Siebold, Nippon, p. 126. 
Siebold, Nippon, p. 126. 
Siebold, Nippon, p. 209. 
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WEESGENEESMIDDElEN: 15 jaren "EU-directive orphan drugs" 

Apr Marc Dooms 
U Z Leuven, Gasthuisberg 
Herestraat 
3000 Leuven 

SUMMARY: The article describes the compounding, dispensing and 
reimbursement of orphan drugs in Belgium 15 years after the implementation of 
the EU Directive on orphan drugs. Despite the fact that they are life-threatening 
and free of charge, patient compliance to oral orphan medication seems to be a 
major problem that needs to be handled by the dispensing pharmacist. 
Parenteral orphan medication needs to be compounded in the hospita! 
pharmacy following strict guidelines concerning handling and storage. For ultra
rare disorders the medication needs to be compounded using sometimes 
chemica! grade ingredients without any pharmaceutical monograph. Cost
effectiveness will always remain a subject for debate. 

KEY WORDS: Orphan drugs, Rare diseases 

Definities 
Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen bestemd voor de diagnose, 
preventie of behandeling van een levensbedreigende of chronisch invaliderende 
aandoening met een prevalentie van maximaal 5 per 10000 personen in de 
Europese Gemeenschap. Deze ziekten worden zeldzame aandoeningen 
genoemd (EG 141/2000). Op dit ogenblik zijn er duizenden dergelijke ziekten 
beschreven (zie nuttige links/ 1). Alle Belgische patiëntengroepen rond deze 
zeldzame ziekten hebben zich verenigd in een overkoepelende organisatie (zie 
nuttige links/ 2). Vermits er in ons land geen registers bijgehouden worden van 
deze patiëntengroepen, is het juiste aantal patiënten onbekend. Naar schatting 
zouden dat er 60000 zijn. 

Bij de behandeling van deze zeldzame ziekten worden door de apothekers 
uiteenlopende middelen afgeleverd zoals verpakte geneesmiddelen {1,2), 
implantaten ("weesimplantaten"), (steriele) verbanden en materialen, 
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voedingssupplementen en dieetproducten (3), magistrale en officinale 
bereidingen. 

Omwille van de complexiteit van deze aandoeningen en het zeer beperkte aantal 
patiënten, hebben de Europese en nationale overheden maatregelen 
uitgevaardigd om de ontwikkeling van deze specifieke middelen te stimuleren 
{zie nuttige links, 3). Zo zijn er op dit ogenblik meer dan 1300 dergelijke 
producten in klinisch onderzoek in Europa voor honderden zeldzame ziekten {zie 
nuttige links, 4). Na gemiddeld 1095 kalenderdagen is de ganse procedure tot 
een 11 EMA orphan drug authorization" doorlopen en wordt, in het beste geval, 
het middel als weesgeneesmiddel erkend in alle Europese lidstaten ("marketing 
authorization 11

). 

Van deze meer dan 1300 producten in klinische studie zijn er vandaag 99 erkend 
als weesgeneesmiddel door EMA {zie nuttige links, 4) en voor 69 daarvan werd, 
conform de Belgische wetgeving, een aanvraag tot terugbetaling bij het RIZIV 
ingediend: voor 9 is de terugbetaling geweigerd (Ceplene, Firdapse, Mepact, 
Pedea, Photobarr, Prialt, Siklos, Votubia, Wilzin) en 60 hebben dus een 
terugbetaling gekregen (categorie A met attest) {zie nuttige links, 5). Voor 27 
weesgeneesmiddelen is nog steeds geen Belgische CNK-code aangevraagd: die 
moeten dus meestal uit het buitenland ingevoerd worden (zie nuttige links, 6}. 
Voor 14 weesgeneesmiddelen werd de terugbetaling uitgebreid tot een andere 
indicatie dan de oorspronkelijke zeldzame aandoening. Twee 
weesgeneesmiddelen zijn op verzoek van de firma van de markt teruggetrokken 
(Onsenal, Thelin) en 6 hebben na de marketing authorization hun "orphan 
authorization" weer ingeleverd (Afinitor, llaris, lxiaro, Revolade, Sutent, Xyrem). 
Voor 17 weesgeneesmiddelen is de 10 jaren bescherming afgelopen en kunnen 
nu generische producten en biosimilars op de markt komen. Voor 2,9 % van het 
totale budget geneesmiddelen op volksgezondheid kunnen nu dus tientallen 
zeldzame en levensbedreigende aandoeningen behandeld worden waarvoor 
vroeger meestal geen behandeling voorhanden was (4). Bovendien worden in 
de Belgische ziekenhuizen verschillende farmaceutische producten afgeleverd 
voor de behandeling van zeldzame ziekten die (nog?) niet als zodanig door EMA 
erkend zijn zoals Berinert (Hereditair Angiooedeem), Cerezyme (Gaucher), Flolan 
(Pulmonaire Arteriële Hypertensie), Normosang (Porfyrie), Prolastine (alfa-1-
Anttrypsine deficiëntie), Remodulin (Pulmonaire Arteriële Hypertensie} en een 
heel gamma boedderivaten voor zeldzame stollingsziekten: Advate, Benefix, 
Haemate P, Haemocomplettan P, Helixate, Kogenate, Nonafact, Novoseven, en 
Refacto. 
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Het overgrote deel van de weesgeneesmiddelen wordt ingezet bij de 
behandeling van zeldzame tumoren. Patiëntenregistratie gebeurt bij de Stichting 
Kankerregister en de behandeling (die dikwijls duur, complex en multidisciplinair 
is) verloopt volgens de richtlijnen van het College voor Oncologie en EORTC. De 
Europese definitie van een weesgeneesmiddel is gebaseerd op prevalentie maar 
dat is voor tumoren niet altijd hanteerbaar. Daarom zou de definitie hier beter 
omgezet worden naar incidentie: minder dan 1 % bijvoorbeeld betekent in ons 
land minder dan 600 nieuwe gevallen per jaar. 

Bereiding en aflevering 
De helft van de weesgeneesmiddelen moet peroraal toegediend worden en kan 
dus in de toekomst best in de plaatselijke officina afgeleverd worden. Voor twee 
weesgeneesmiddelen (Revlimid en Thalidomide) moet een Risico Management 
Program nageleefd worden. Niettegenstaande het hier patiënten betreft met 
een levensbedreigende of chronisch invaliderende aandoening en ze volledig 
terugbetaald zijn, laat de therapietrouw voor de orale vormen veel te wensen 
over. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de afleverende apotheker (figuur 1). 
Verschillende weesgeneesmiddelen (Glivec, Lysodren, Sprycel, ... ) moeten geplet 
worden onder de afzuigkast. 

Parenterale vormen dienen steeds in een ziekenhuis bewaard en toegediend; ze 
moeten dikwijls ex-tempore steriel bereid worden (CIVA) in de 
ziekenhuisapotheek, eventueel in de cyto-ruimte maar steeds volgens GMP
richtlijnen. Ook uitbesteding van deze, bereiding wordt mogelijk. Dikwijls betreft 
het hier macromoleculen en moeten er dus strikte voorzorgen (koude keten, niet 
schudden, korte bewaringstijd) in acht genomen worden. Gedetailleerde 
bereidingsprocedures met dubbele controle en een nauwkeurige beschrijving 
van het toedieningmateriaal is hier aangewezen. Toediening bij de patiënt thuis 
door een verplegende, na bereiding in een ziekenhuisapotheek, kan overwogen 
worden. 

Voor de behandeling van enkele zeer zeldzame ziekten moet, voor zover er geen 
geregistreerde farmaceutische specialiteiten bestaan, overgegaan worden tot 
een magistrale bereiding. Verschillende van de nodige grondstoffen komen 
echter niet voor op deze lijst en zijn dus niet-vergunde weesgrondstoffen (zie 

nuttige links, 7): 3,4-diaminopyridine, 3-natriumhydroxybutraat, bi-myconase, 
chenodesoxycholzuur, L-citrulline, coEnzyme Q 10, dibutylsquaric acid, 
diphencyprone, D-mannose, D-ribose, fenfluramine, glycine, 
natriumfenylbutyraat, primaquine en pyridoxalfosfaat. Een KB is in 
voorbereiding om deze toestand te legaliseren. Vermits ze aangekocht worden 
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buiten de farmaceutische groothandel moeten ze eerst geanalyseerd worden 
door een erkend labo (voor sommige weesgrondstoffen zijn geen monografieën 
beschreven in een farmacopee), wat toch de nodige kosten met zich meebrengt. 
Ook de bereidingsprocedures zouden best in een (Europees?) formularium 
gestandaardiseerd worden. 

Evaluatie 
Het vinden van de klinische evidentie voor weesgeneesmiddelen zal altijd 
moeilijk blijven omdat het hier per definitie over zeldzame aandoeningen gaat 
en er dus nooit grote groepen patiënten zullen gevonden worden. Anderzijds is 
placebo gecontroleerd onderzoek om ethische redenen hier meestal totaal 
onmogelijk. Voor slechts 41 weesgeneesmiddelen is in de open medische 
literatuur enig vergelijkend onderzoek gepubliceerd. Het Franse medische 
tijdschrift Prescrire heeft een eigen evaluatie doorgevoerd waarbij ze 2 
weesgenees-middelen de hoogste quotering meegaven (Carbaglu voor NAGS
deficiëntie en Orfadin voor tyrosinemie). 

De "commercialisering" van weesgeneesmiddelen vertoont nog enkele andere 
bijzondere aspecten eigen aan zeldzame chronische aandoeningen: 
• weinig klinische studies voor moeilijk diagnosticeerbare zeldzame ziekten 

• administratieve en financiële hulp bij een Europese registratie 
• wettelijke bescherming van de markt gedurende tien jaren 
• eerder hoge prijzen voor een klein aantal afleveringen 

• grote kans op volledige terugbetaling mits nationale aanvraag en een beperkt 
aantal voorschrijvers voor een constant maar klein aantal patiënten binnen 
goed georganiseerde patiëntengroepen. 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft begin juli 
2009 haar rapport "Policies for Rare Diseases and Orphan Drugs 11 gepubliceerd 
(6) waarin o.a. volgende punten naar voor komen die belangrijk zijn voor de 
apotheker: 

• Het budget weesgeneesmiddelen zal waarschijnlijk verdubbelen over de vijf 
volgende jaren omdat het aantal weesgeneesmiddelen dan zal verdubbeld 
zijn (84 155 161 € in 2009). Drastische wijzigingen zijn hier niet in overweging 
genomen zoals terugbetaling bij aflevering in een officina, registratie van 
generieken en biosimilars, enz. 

• Ons land is een van de laatste Europese landen waar de orale vormen van de 
weesgeneesmiddelen nog bijna uitsluitend verdeeld worden door een 
ziekenhuisapotheek. 
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• De eventuele terugbetaling volgt een chaotisch proces langs 26 R!ZIV
colleges, het Bijzonder Solidariteitsfonds, het Kankerfonds en eventueel 
andere private fondsen. Het KCE stelt één "centraal RIZIV-loket" voor om al 
deze aanvragen te kanaliseren. Daarnaast wordt een aantal 
weesgeneesmiddelen toegediend in "compassionate use" of "medical need 11

• 

Dit rapport heeft een aantal aanbevelingen opgesteld die zijn opgenomen in het 
Nationaal Plan voor Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen. 

Taak apotheker 
Voor de klinische apotheker is er dus een belangrijke taak weggelegd bij de 
aflevering, de bereiding en de toediening van een weesgeneesmiddel zoals: 

• verbeteren van de therapietrouw voor de orale vormen van de 
weesgeneesmiddelen 

• rapporteren van nevenwerkingen die bij zeldzame aandoeningen altijd 
moeilijk te detecteren zijn 

• opvolgen van de patiënten met een zeldzame aandoening op de intensieve 
eenheden en op het metabool centrum, zowel in het eigen ziekenhuis als 
extra muros, waar de parenterale therapie wordt toegediend (eventueel kan 
dat ook bij de patiënt thuis gebeuren) 

• registreren van het off-label gebruik, vooral op pediatrie 

• verifiëren van de terugbetalingmodaliteiten, nauwkeurige registratie van het 
verbruik en overleg met de voorschrijvende artsen en met de producenten 

• opvolgen van de "metabole doos" in de spoedkast met dringende medicatie 
voor metabole spoedinterventies .. 
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MEDEDELINGEN 

APOTHEKERSMUSEUM IN URK (NL) 

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 'De Eenhoorn' aan het Folksdiep 6 in 
832 MK URK (Nederland) is vanaf heden twee dagen per maand gewoon open 
voor bezoekers: de 2e woensdag en de 4e zaterdag. 

Contacten: geschiedenis@knmp.nl 

aibmail@euronet.be 

SYMPOSIUM 13 NOVEMBER 2015 

Thema en doelgroepen 

August Kekulé, professor aan de Universiteit van Gent, maakte 150 jaar geleden, in 1865, zijn 
belangwekkende hypothese over de structuur van de benzeenmolecule bekend. De sectie Historiek 
van de scheikunde {KVCV} ziet in deze gedenkwaardige gebeurtenis een ideaal thema voor een 
symposium om haar eigen zilveren jubileum te vieren. Dit doet ze in samenwerking met de Universiteit 
Gent en haar zustervereniging in Nederland, de KNCV. 

In de voormiddag wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de hexagonale structuur van deze 
belangrijke molecule met bijzondere aandacht voor de korte verblijfperiode van Kekulé te Gent. 
Vervolgens worden de evolutie van de structuurinterpretatie in de daarop volgende jaren en de meer 
recente inzichten over de elektronenconfiguratie behandeld. 
In de namiddag komen onderwerpen aan bod die in direct verband staan met benzeen. Vóór de eerste 
hypothese over de benzeenstructuur waren er al synthetische kleurstoffen ontdekt, maar de 
toepassing kwam in een stroomversnelling door de zich snel ontwikkelende kleurstofindustrieën. Ten 
slotte worden de minder gekende overgang van sommige benzeenderivaten in geneesmiddelen en de 
milieu- en gezondheidsaspecten van benzeen en zijn derivaten behandeld. 

Dit symposium richt zich tot alle professoren, leerkrachten en studenten in de scheikunde, farmacie 
en milieuwetenschappen, alsook beleidsmakers en technici van de industrie en de overheid. Ook alle 
belangstellenden in de geschiedenis van de scheikunde, de farmacie, de industrie en de 
milieuwetenschappen zijn zeer welkom. 

Het symposium grijpt plaats in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen te Gent, 
waar zich allerlei relicten van Kekulé bevinden. Hier zal een kleine tentoonstelling over '150 Jaar 
benzeenformule 1 opgesteld zijn. 
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10:00 Onthaal met koffie 

10:30 Verwelkoming 
Luc Moens, ere vice-rector Universiteit Gent 

Voorzitter voormiddagsessie 
Paul Balduck 
voorzitter sectie Historiek (KVCV) 

10:40 25 jaar sectie Historiek {KVCV): een uitdagend parcours 
Hendrik Deelstra 
emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 

11:10 De ontstaansgeschiedenis van de benzeenformule: in het spoor van Kekulé te Gent (1858-
1867) 
Pierre De Clercq 
ere gewoon hoogleraar Universiteit Gent 

11:50 100 jaar benzeenformules: van streepjes tot ballonnetjes 
Arsène Lepoivre 
emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 

12:30 Discussie 

13:00 Lunch 

14:30 Voorzitter namiddagsessie 
Rob van Veen 
Voorzitter CHG (KNCV) 

14:40 De wisselwerking tussen benzeentheorie en de economische impact van de kleurstofchemie: 
aan mythevorming geen gebrek? 
Ernst Homburg 
hoogleraar Universiteit Maastricht 

15:20 De benzeenrevolutie in de farmacie: van kleurstoffenchemie naar farmaceutische chemie 
Toine Pieters 
hoogleraar Universiteit Utrecht 

16:00 Milieu- en gezondheidseffecten van benzeen en zijn derivaten: 150 jaar gewijzigde inzichten 
Luc Hens 
gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel 

16:40 Discussie 

17:20 Receptie 

18:00 Einde 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 27 



Kosten deelname 

Inbegrepen koffie, lunch, receptie, informatiemap, symposium boek en toegang tot het Museum voor 
de Geschiedenis van de Wetenschappen 

• leden van KVCV, KNCV (inclusief CHG-leden) en studenten:€ 25 

• overige deelnemers:€ 35 

Inschrijven vóór 15 oktober 2015 door storting van uw bijdrage op bankrekening 
BE19 7350 20614912 (BIC: KREDBEBB) 

van KVCV-Sectie Historiek met vermelding van de naam van de deelnemer en van '150 jaar 
benzeenformule'. 
Deelnemers uit België: geef uw naam (eventueel werkgever en vereniging) op bij Paul Balduck 
(paul.balduck@telenet.be). 
Deelnemers uit Nederland: geef uw naam (eventueel werkgever en vereniging) op bij Jacob van Dijk 
(jacob-vandijk@planet.nl). 

Routebeschrijving 

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen bevindt zich in gebouw S 30 op de campus 
'De Sterre' van de Universiteit Gent (ingang langs de De Pintelaan). 

Via het openbaar vervoer is het Museum te bereiken met tramlijn 4, halte De Pintelaan of buslijn 
70/71/72, halte De Sterre. 
www .sciencemuseu m .ugent. be/info.htm 1 

Registratie en informatie 

Registratie enkel online via 
http://h istoriek. kvcv .be 

Informatie 
http://historiek.kvcv.be 
http://www.kncv.nl/CHG 

Wetenschappelijk comité 

prof. dr. Luc Moens, ere vice-rector UGent 
prof. dr. Geert Vanpaemel, KULeuven 
dr. Brigitte Van Tiggelen, WP History of Chemistry, EuCheMS 
prof. dr. Alexander Filippou, Universiteit Bonn 
em. prof. Gaston Moens, Vrije Universiteit Brussel 
dr. Christophe De Bie, algemeen voorzitter KVCV 

Organiserend comité 

prof. dr. Annemie Adriaens (UGent), voorzitter 
em. prof. dr. Hendrik Deelstra (UA), secretaris 
lic. Paul Balduck (KVCV), penningmeester 
prof. dr. Danny Segers, (UGent), lid 
prof. dr. Jose Martins (UGent), lid 
dr. Rudy Senten (KVCV), lid 
dr. Jacob van Dijk (KNCV), lid 
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Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging 
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging 

Universiteit Gent 

SYMPOSIUM 

150 jaar benzeenformule, haar ontstaan en huidige 
betekenis 

13 november 2015 
Museum voor de Geschiedenis 

van de Wetenschappen, Universiteit Gent, 
Krijgslaan 281-S 30, B-9000 Gent 
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DONKERE KAMERS 
Over melancholie en depressie 

Van oudsher lokt de getormenteerde 
neerslachtige mens vragen uit. 
Wat is het verschil tussen een 
neerslachtig genie en de door melan
cholische temperamenten geteisterde 
waanzinnige? Wat is de invloed van 
de verschillende lichaamsvochten 
op de gemoedstoestand? Zorgde 
een teveel aan zwarte gal voor 
melancholie? Op welke wijze is de 
mens onderhevig aan de seizoenen 
en wat is de mysterieuze rol van 
de planeet Saturnus? 

Donkere kamers brengt de ver
schillende gedaantes van de eeuwen
oude melancholie in beeld, maar 
belicht ook haar hedendaagse, 
ziekelijke evenknie, de depressie. 
Het laat zien dat de zwaarmoedigheid 
niet alleen veel kunstenaars en 
onderzoekers heeft getroffen, ma.ar 
ze ook sterk heeft geïnspireerd. 
Donkere kamers wei1)t een blik 
op die artistieke fascinatie en con
fronteert ze met de psychologische 
dimensie. 

Bij de tentoonstelling verschijnt 
een gelijknamige rijk geïllustreerde 
catalogus (N/F/E, 144 p,, UitgevenJ 
Hannibal}. 

1 
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'Andreae Vesalii, Anatomicarum Gabrielis Falloppii Observationum Examen' 

ANDREAS VESALIUS: zijn rijke verbeelding en kleurrijke detailbeschrijving in 

zijn boek 'Onderzoek van de anatomische observaties van Gabriel Falloppius'1 

{Venetië 1564 bij Franciscus de Franciscis/ Senensis) 

Apr. Guy Gilias 

inleiding 
In 1994 gaf de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van België een vertaling uit van dit 
laatste werk van Andreas Vesalius. Het werk, door 
Vesalius zelf beschouwd als een supplement op zijn 
De humani corporis fabrica libri septem/ verdient 
speciale aandacht. Niet alleen omdat het de 
wetenschappelijke ontwikkeling van de anatoom 
Vesalius belicht, maar ook omdat het inzicht verschaft 
in de psychologie van de fascinerende figuur Andreas. 
Het laatste werk van Vesalius is in feite een zeer lange 
brief die hij aan Gebriel Falloppius geschreven had, en 
die waarschijnlijk niet bedoeld was om als boek te 
worden uitgegeven. 

ANDRE AE 
V ES A L I I. 

ANATOMICARVM 
GABRIELJS FALLOPPll 

OJS&RVATIOH Vil 

c Y M 1' ll. f T 1 L 1! G t o. 

V E N E T 1 I S, 
.Apud F rancîfcum clc F r~ncifds, Srnrnfem. 

M D LXUII. 

Fig.1 

Waarom is de analyse van deze tekst zo interessant en belangrijk? 
Bij het lezen van de tekst valt de kleurrijke en plastische verbeeldingskracht van 
Vesalius meteen op: om de toestanden en de vormen te beschrijven die hij 
vaststelde bij het onderzoek van zijn skeletten en bij de dissecties van lijken, 
gebruikt hij prachtige vergelijkingen genomen uit het dagelijkse leven en 
voorwerpen die iedereen kent. Zelfs de oorspronkelijke Latijnse taal die hij 
gebruikt is anders dan de omgangstaal van de studenten van zijn tijd. Hij 
zuivert het arsenaal van woorden uit en neemt afstand van de prozaïsche 
omgangstaal, het logische gevolg van het karakteristieke van de 
wetenschappelijke literatuur van de 16e eeuw. In plaats daarvan voert Vesalius 
weer de terminologie in van lang geleden. Hij neemt een deftige ritmische stijl 

1 Vertaald door L. Blanckaert en herwerkt door C. Gysel, P. Kluyskens, J. Lemli, M. Thierry, J.-P. Tricot, L. Vakaet, 
R. Van Hee, J. Van Laere. Coördinatie door J. Lemli. ISBN 90-75273-01-0 
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aan en een retorische woordkeuze om als eerste anatoom het artistieke proza 
van de antieke Romeinse redenaar Cicero te gebruiken. Dat ligt helemaal in de 
lijn van de humanistische gedachte in deze renaissance periode: de 
herontdekking van de klassieke Oudheid, een open houding en het breken met 
de controle van de kerk op gebied van onderwijs (slecht Latijn vervangen door 
klassiek Latijn en het verbod negeren van het ontleden van lijken) en voor wat 
specifiek Vesalius betreft, een betere kennis opdoen van het anatomisch werk 
van de Griekse anatoom Galenos (2e eeuw). Maar Andreas ontpopt zich 
bovendien tot een kunstenaar die eenvoudige woorden gebruikt om duidelijk 
te maken hoe de anatomie zich voordoet naar vorm en kleur, met een rijke 
verbeeldingskracht om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat hij 
waarneemt. Bij de anatomielessen en het ontleden van lijken waren immers 
niet alleen studenten aanwezig, maar ook het gewone publiek kon van op 
afstand toekijken. Voor al die toeschouwers wilde hij zijn demonstraties 
aantrekkelijk, duidelijk en begrijpelijk maken. 
Robert Delavault, die een biografie schreef van Andreas Vesalius (1999, Le Cri 
Edition), verwoordt het aldus: /Jour après jour, l'auditoire est conquis, séduit 

.. par la précision de ses gestes, les comparaisons pittoresques qui frappent 
l'imagination. Ainsi, Ie muscle trapèze devient un capuchon de moine, Ie 
diaphragme étalé sur la table ressemble à une raie, les va/vu/es de coeur 
évoquent la mitre d'une évèque ... De cha/eureuses applaudissements sa/uent la 
fin de ses démonstrations. N 

(Dag na dag verovert hij de harten van het auditorium dat verleid is door de 
nauwkeurigheid van zijn bewegingen, de schilderachtige vergelijkingen die de 
verbeelding wakker schudden. Zo wordt de trapeziumvormige spier een 
monnikenkap, het middenrif uitgestald op de tafel lijkt op een rog, de 
hartkleppen roepen het beeld op van een bisschopsstaf ... Een warm applaus 
begroet het einde van zijn demonstraties.') 

Het blijft intrigerend en belangrijk vast te stellen hoe een geleerd man als 
Vesalius die de moeilijke klassieke Latijnse taal hanteert, toch in staat is om aan 
de gewone man duidelijk te maken hoe de onderdelen van menselijk lichaam 
er uit zien, dank zij zijn bewonderenswaardige manier van eenvoudige en 
duidelijke vergelijkende beschrijvingen. 

Een studie waard ... 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 33 



Gabriel Falloppius (Fig. 2) 

Fig. 2 

Gabriel Falloppius was in 1551 tot professor in de anatomie benoemd te Padua, 
waar Vesalius gedoceerd had van 1537 tot 1542. Falloppius heeft er een grote 
faam verworven als anatoom en geneesheer. Hij heeft echter nooit de kans 
gehad veel van zijn wetenschappelijk werk te publiceren daar hij, nog geen 40 
jaar oud, in 1562 overleed. Falloppius was geen leerling van Vesalius en hij 
heeft hem ook nooit ontmoet. Nochthans beschouwde hij Vesalius als een 
leermeester door het lezen en het bestuderen van zijn geschriften. 

Falloppius schrijft één jaar voor zijn overlijden een boek te Venetië bij M.A. 
Ulmus, Gabrielis Fal/oppii Medici Mutinensis Observationes Anatomicae, dat hij 
had geschreven op aanraden van zijn vriend, de geneesheer Petrus Manna van 
Cremona. Het boek dat een groot aantal nieuwe anatomische bevindingen 
beschrijft, is echter ook een kritische commentaar op Vesalius' Fabrica , 
waarvan het schema volledig wordt gevolgd. Falloppius is zich ervan bewust 
dat hij nieuwe ontdekkingen gedaan heeft en dat hij Vesalius op vele plaatsen 
heeft moeten corrigeren. In zijn slotwoord biedt hij zelfs zijn 
verontschuldigingen aan, indien hij Vesalius zonder het te willen zou gekwetst 
hebben. 
In augustus 1561 wordt het boek te Madrid2 aan Vesalius bezorgd. Vesalius 
heeft het werk onmiddellijk gelezen en vastgesteld dat het hier om een niet 
onbelangrijke bijdrage tot de anatomische wetenschap ging. Maar veel meer 
was hij natuurlijk getroffen door de kritiek op zijn eigen werk. Hij ging dan ook 
meteen aan de slag om Falloppius een uitgebreid antwoord te schrijven en hij 
was hiermee klaar op 17 december 1561. De gezant die de lange brief aan 
Falloppius moest bezorgen werd echter door oorlogsomstandigheden in Spanje 
opgehouden en toen hij in Padua aankwam, was Falloppius reeds overleden (3 
oktober 1562). 
Bevriende geneesheren drongen bij Vesalius aan de brief te publiceren. 
Vesalius die overleed op een terugreis van Jeruzalem naar Venetië in 1564 op 

2 Vesalius oefende aan het Spaanse Koninklijke hof de functie uit van geneesheer voor de aldaar verblijvende 
Nederlandse burgers. 

34 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 



het eiland Zante (Zakynthos), heeft het intussen gepubliceerde boek nooit 
gezien. 

Beschrijvingen 
Bij de beschrijvingen, verwijzen we naar de pagina's in het vertaalde werk. 
De bijgevoegde foto's zijn de tekeningen die voorkomen in Vesalius' werk 'De 
Humani Corporis Fabrica'. 

- Bij de beschrijving van de substanties van de beenderen en de aard van 
de aanhangsels (pag. 14 en 15) vergelijkt hij de poreuze binnenzijde met 
zeer lichte puimsteen, met een spons of met een uitgedroogde zwam. 
Dat de beenderen binnenin met merg gevuld zijn, is zoals bij een brood 
dat binnen los is. De buitenkant dan ziet hij als een schub of een korst. 
Het gewricht dat de aanhechting vormt van de schedel met de eerste 
halswervel beschrijft Vesalius als een wig. De grote beenderen van de 
bovenkaak zijn als holle wassen beelden. 

- Wanneer hij het heeft over uitsteeksels die soms ten onrechte 
aanhangsels genoemd worden (pag. 17) van het schouderblad dan 
noemt men die spontaan naar de vorm van een ravenbek. 

- Het uitsteeksel of tand van de tweede wervel ziet er uit als een 
handstand. (pag. 17). 

- Het stiftvormige uitsteeksel van het slaapbeen (pag. 18) kan vergeleken 
worden met een schrijfstift of met een naald. 

- De soorten beenverbindingen (pag. 19) zijn samengesteld op de manier 
van twee draden, of ze zitten aan elkaar vast zoals een nagel geslagen 
wordt in een paal of een paardenhoef. 

- De structuur van een scharniergewricht (pag. 25) (Fig. 3) is dezelfde als de 
scharnieren waarmee men poorten vasthecht of deuren ophangt. Dit 
gebeurt met behulp van een pin, op de wijze van een mannelijk lid dat 
van de bovendrempel glijdt, zoals in een vrouw. 

Fig. 3 
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Fig. 4 

- Bij de beenderen met naadvorm (Fig. 4) komen 
verschillende vergelijkingen voor; men 
vergelijkt ze met zagen met tegenover elkaar 
staande tanden, of nog met de verbinding en 
rangschikking van tegenover elkaar geheven 
haken. Een derde keer ziet hij het als 
allerhande aaneen genaaide lappen van 
verschillende kleur en tenslotte als een 
constructie van planken of balken waaraan 
de werklieden de naam muilezelstaart geven. 

- De schedelbasis lijkt op een zeef of een teems. 
- Bij de beschrijving van de benige samenstelling van het gehoororgaan 

(pag. 30 tot 36) (Fig. 5) vindt Vesalius dat het mooi de vorm van een zeer 
oneffen rots vertoont. Het beenachtig kanaal is te vergelijken met een 
ronde cilinder waarin een ijzeren bolletje zit, of met een lege 
uitstaande zak of met een kleine purperschelp. 
Het beenachtig gedeelte met uitsteeksels wil hij dan weer vergelijken 
met zakken die velen aan hun gordels dragen. Het ganse tweede deel 
van het slaapbeen ziet eruit als zilveren of gouden fluitjes van jagers of 
edellieden. Het gehoorkanaal kan je vergelijken met de pijp van een fluit 
en de buidel met de bol van een fluit. De zak in de opening van het 
gehoorkanaal ziet er uit als een lederen buidel waaruit de fluiten van de 
boeren bestaan of als de langwerpige buidels van koopvrouwen. 
Binnenin wordt de buidel ingedeeld als een zeer dichte honingraat. Bij 
het kalf kan men het vergelijken met een uitgedroogde papaverbol. De 
wortel van het been is als het ware een ertsader, waarbij het uitsteeksel 
op een rots gelijkt. De vlakke basis als een schotel, omgeven door een 
dun been, is alsof het geheel een kruik is, om water uit een put te 
scheppen. 
Het kleine derde beentje in het oor vergelijkt Vesalius met de 
stijgbeugels van Napolitaanse ruiters en tevens met het toestel waarin 
men gouden en zilveren munten smelt. Dat beentje is aan de basis iets 
breder als een driehoek waarmee zangers hun liederen begeleiden. Het 
heeft een langwerpige holte als de ingang van een spelonk en een grote 
plaats van een mijn met onderaardse gangen. 
Een ander beentje gelijkt op de opening van het oog van een naald. 
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Naast de openingen vertoont het besproken oppervlakte in zijn achterste 
gedeelte een knobbeltje dat men samen met de daaronder liggende 
ronde opening zou kunnen vergelijken met een kleine schelp die men 
gebruikt bij de versiering van paardenteugels. 

Fig. 5 

In de opening bevindt zich iets als een amandel. In het knobbeltje zit een 
holte die op de manier van een potscherf of een lepel uitgehold is. De 
hoornvormige schelp aan het oor gehouden, klinkt als een trompet. 
Hier ligt ook een kanaal dat men zou kunnen vergelijken met een 
waterleiding. 
D d b 1 . k h t b t· OCTAVA ~\'l~Tl L!Ul HCV• . e ron e o vormige op van e een Je .. .,.,,.,u.,,,;.;&""&"fli""'t,o'-• . n~11:,~,.,.,_,~,.. .. ....-,.. Ni "'f,fli~ 

vergelijken we met een hamer en deze kop · ,,,,,_f!r.-fa,li,r,{l,i,,;u,i .. ,,.r,,. · ·· 
L 

articuleert met een tweede beentje, te vergelijken ~ 

met een maaltand met twee wortels of met een ~ ., 
aambeeld. 
De functies van al deze dingen kan men vergelijken " 
met allerhande instrumenten. 

,. 

- Bij de beschrijving van de holte van de blinde darm · Fig. 6 

(Fig. 6) beschrijft Vesalius het deel van het rotsbeen 
(pag. 38) dat gelijkt op een stuk van een hoorn en het geheel als de vorm 
van de blindedarm van het zwijn. 

- In het hoofdstuk over de beschrijving van de beenderen van de 
bovenkaak (pag. 39) spreekt hij over het tussenschot in de neus dat hij 
vergelijkt met een ploegschaar. Dit been dat wegens zijn openingen en 
zijn functie overeen komt met een teems of een zeef, ondersteunt 
buiten de schedel het onderste deel van het zeefbeen als een koevoet. 
De kaaksbeenderen zelf beschrijft Vesalius als wassen beelden. De 
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laryngeale kaakbeenderen (pag. 41) trekken op de ringen uit hoorn of uit 
ivoor die geoefende boogschieters over de duim schuiven. 

- De pezen aan de beenderen van de voet (pag. 50) glijden erom heen als 
om een katrol. 

- Over de spieren die de ogen bewegen (pag. 53) schrijft hij dat ze rond de 
bovenbinnenzijde van het oog omslaan als teugels. Lang vlees-klierachtig 
weefsel in de binnenste ooghoek is aan het kraakbeen vergroeid zoals bij 
pijlen waarop hoorn aangebracht wordt. 

- De spieren die de thorax bewegen (pag. 63) (Fig. 7) strekken zich zeer 
elegant uit als bladeren van een palmtak. 

Fig. 7 

- Venen of aders (pag. 73) bestaan uit niet meer dan de lederen buidels of 
zakken waarin wijn of olie gedaan wordt. 

- De samenstelling van de zenuwen (pag. 88) doet zich voor als touwtjes 
die recht gespannen zijn. 

- Allerhande kleine zenuwvertakkingen van het eerste zenuwpaar (pag. 95) 
is te vergelijken met koordjes die wij aan kardinaalshoeden zien hangen. 
De knopen aan de zenuwen hebben veel gemeen met de verdikkingen 
van de wortels van de pioenroos en nog meer van olmkruid. 

- Het buikvlies (pag. 99) ziet er uit als een stuk perkament of schrijfpapier. 
- Wanneer Vesalius het heeft over de slokdarm en de maag (pag.103) dan 

beschrijft hij de binnenste laag als een ruw stuk stof. Intussen lacht hij er 
zelf mee dat hij eerder de vezelige structuur van de aders beschreef als 
een kleed zonder naad. In de holten van de magen bij herkauwers zie hij 
structuren als een honingraat. 

- Betreffende het darmvlies (mesenterium) (pag. 107) spreekt hij over een 
kussen dat onder de maagachterwand geschoven is. 

· 38 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 



- De kleur van gal (pag. 109) ziet eruit als een vloeibare substantie, 
gelijkend op slijk of op een zalf, gemaakt uit meel, honing en terpentijn. 
De omhulsels van de teelballen en van de zaadvaten (pag. 114) vergelijkt 
hij met druiven- of komkommerranken. De zaadleider rond de teelbal 
(pag. 115) doet zich voor als een sterk ineen gerolde komkommer- of 
druivenrank of als een ineen gedraaide haarkrul van gecoiffeerde 
vrouwen. Waar het zaadvat dunner 
(pag. 117) wordt vertoont het de 
vorm van vleermuisvleugels. De 
krullen van dat vat vertonen de vorm 
van een houtworm. 
Het tongetje aan het strottenhoofd 
(pag. 118) (Fig. 8} moet worden 
vergeleken met het riet of de bek 
van fluiten. De tong in de mond heeft de vorm van een klimopblad. 

Vesalius beschrijft de zaadvaten naast de blaashals (pag.119) (Fig. 9 en Fig. 

10) als het beeld van twee eikels die op elkaar geplaatst en met elkaar 
verbonden zijn. De substantie die de monding aan het einde van de 
baarmoederholte (pag. 124) omsluit is zo vettig als zeep, dat men zou 
kunnen vergelijken met schilderslijm of gestolde en als het ware 
bevroren saus. 
De vaten die het zaad naar de uterus brengen (pag. 127) (Fig. 9 en 10} 

hebben de kleur en consistentje van tamelijk dikke en wel doorvoede 
wormen en in vorm kan men ze vergelijken met een worst. De 
vleesachtige samenstelling van de zaadafvoerende vaten is in 
samenstelling vergelijkbaar met de samenstelling van het kanaal van de 
vogel krop. 
Boven en rondom de teelbal (pag. 129) (Fig. 9 en 10} heeft het vat de vorm 
van een haarkrul of van een druivenrank, maar aan zijn uiteinde heeft 
het als het ware het brede uiteinde van een trompet. 
De omhulsels ontstaan bij de foetus in de uterus (pag. 133) (Fig. 9 en 10} bij 
de hond beschrijft Vesalius als een hoofdband. ,Het vlies waarvan sprake 
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Fig.9 -10 

gelijkt sprekend op een worst. Maar bij de mens is het een platte schijf 
die gelijkt op een volle maan, terwijl het bij de hoorndragende dieren 
gevlekt is als de huid van een luipaard. 

- Bij de bespreking van het oog (pag. 140) heeft Vesalius het over het wit 
van een hardgekookt ei. Het glasachtig vocht vertoont de vorm die we 
zien aan de oppervlakte van afgekoeld was of vet. Het kristalhelder 
vocht in het midden is als een bal die op het water drijft. Bij het 
samendrukken of uiteen rukken van het vocht neemt hij iets waar als een 
spinrag (pag. 141). Om het glasachtig vocht te beschrijven dat boven en 
onder en opzij in het rond ruimer is dan in de rechte lijn, neemt hij een 
bol als voorbeeld, waarvan men uit het centrum een stuk zou hebben 
weggenomen en de rest nadien terug samengevoegd. 
Dat oogvocht lijkt op de substantie die gevormd wordt door geklopt 
eiwit. Bij de beschrijving van de klieren die bij het oog liggen (pag. 138) 
ziet hij dat men aan pijlen iets hoornachtigs bevestigt. Het gedeelte van 
de harde oogbekleding (pag. 139) wordt vergeleken met de hoornachtige 
substantie die men gebruikt voor het vervaardigen van lampen. Soms is 
het bij oogziekten gevuld met etter en puilt uit als een darm. Een deel is 
echter zo helder als ongekleurd glas. 

- Bij de beschrijving van de benige samenstelling van het gehoororgaan 
(pag. 34) spreekt Vesalius over de holte van een kanaal dat doet denken 
aan een mijngewelf. 
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- De hersenvliezen en hun bloedvaten (pag. 144) zijn dubbel als twee 
huiden die aan elkaar kleven en de vorm van de plooien zijn te 
vergelijken met kanalen die door stokjes, touwtjes of koordjes gevormd 
worden tussen de twee huiden. 

Besluit 

Vesalius was een kind van zijn tijd, geboren aan de drempel van de wonderbare 

16e eeuw, waarin als een hoorn van overvloed de bonte Renaissancecultuur 

over West Europa werd uitgestrooid. Door zijn studie van de oude talen in het 

Collegium Trilingue te Leuven, werd zijn geest humanistisch geschoold. Hij 

werd overstelpt door de klassieke woordenvloed van onder andere Jacobus 

Sylvius tijdens zijn studies in de geneeskunde te Parijs. De geest van de 

Renaissance spreekt niet alleen uit de geschreven teksten van Vesalius in zijn 

grote werken, maar ook uit zijn brieven die soms echte dissertaties zijn. De stijl 

. en de zinsbouw zijn naar de trant van de antieke schrijvers, soms niet steeds 

met dezelfde letterkundige waarde en vaak niet altijd even helder en duidelijk. 

En toch slaagt de geleerde Vesalius er in om zijn teksten begrijpelijk te maken 

voor iedereen. Dank zij de duidelijke beschrijvingen en verwijzingen naar 

alledaagse dingen kan elke lezer zich voorstellen hoe het bepaalde anatomisch 

stukje van ons lichaam er uit ziet. 

Het is bovendien de verdienste van Vesalius om de anatomische beweringen 

van Galenos te weerleggen of te verbeteren, iets wat niemand gedurende 14 

eeuwen aangedurfd heeft. Ook in deze brief blijft Vesalius strijdlustig en 

weerlegt hij klaar en duidelijk de stellingen van Falloppius. 

Dank 

Een woord van dank, tenslotte, aan prof. em. J. Lemli, die me in dit werk wees 

op de soms pittoreske vergelijkingen en de rijke verbeelding van Vesalius. 

Apr. Guy Gilias 

Milsestraat 33, B-3053 Haasrode 
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Summary 

In a long letter, Andreas Vesalius reacts to the comments made by Gabriel 

Falloppius to his work 'De Humani Corporis Fabrica'. In this letter, he proves 

Falloppius wrong in a number of assertions and corrects him on more than one 

occasion. In doing so, Vesalius as a renaissance humanist uses a classic Latin 

language with long elegant sentences in the style of the old Roman orator 

Cicero. Remarkably interesting is the fact that this whole argumentation is 

spiced with comparisons and examples from daily life. To make it clear to the 

reader what a certain part of the skeleton looks like, he compares this part with 

an object everybody knows. All parts of the human body are depicted in such 

an almost graphic way that even an interested reader without any medical or 

anatomie education can picture them. And Vesalius is very creative in doing so, 

an artist as it were with a very rich imagination. 

Moreover, it's remarkable how the famous anatomist manages to put himself 

on the level of any ordinary person, using comparative images on that level. 

This last work of Vesalius, which he himself considers to be a supplement to his 

De Humani Corporis Fabrica, deserves special attention, not only because it 

illustrates the scientific evolution of the anatomist Vesalius, but also because it 

offers an insight in the psychology of that fascinating scientist Andreas Vesalius. 
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