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CONGRES TE LEIDEN OP 13 EN 14 JUNI 2015 

Guy Gilias 

De Leidse Hortus was de startplaats van het enige congres van de Kring in2015. 
Wegens dalende belangstelling tijdens de vorige voorjaars- en 
najaarscongressen had het Bestuur besloten nog één congres per jaar te 
organiseren. Blijkbaar een wijs besluit, want de belangstelling van de leden was 
bevredigend te noemen. Een flink gevulde vergaderzaal zorgde voor een 
aangename stemming bij de deelnemers, toegesproken door mevrouw dr. 
Gerda van Uffelen van de Hortus botanicus om de 425-jarige geschiedenis te 
vertellen van deze immense tuin. Een verrassend en meeslepend verhaal van het 
prille begin van deze kleine besloten hof, die uitgroeide tot een plantentuin van 
meerdere hectaren! Bekende en beroemde figuren hebben steeds gezorgd voor 
een strakke en nauwkeurige inrichting met een visie en een bepaald doel voor 
ogen. 
Een tentoonstelling opgezet ter gelegenheid van het feestjaar toonde een bont 
allegaartje van boeken en documenten die de geschiedenis illustreerden. 
Een ruwe noordoosterwind begeleidde ons tijdens een uiterst aangenaam en 
leerrijk bezoek aan de immense Hortus, gegidst door een gedreven vrijwilligster 
die enthousiast sprak met kennis van zaken. 
Jammer dat dit prachtig erfgoed te lijden had onder een gebrek aan 
belangstelling van vrijwilligers voor ,het onderhoud en aan een beperkte 
financiële tegemoetkoming. Maar niet getreurd, we hebben genoten van de 
wandeling. 
In City Hotel Leiden genoot de groep, zoals gewoonlijk, van het aperitief waarna 
aan tafel de gesmeerde stemmen uitbundig van zich lieten horen. De sfeer zat 
er echt goed in. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd beslist het congres in 2016 te laten 
doorgaan in Urk (NL), waar farmaceutische, medische, verpleegkundige en 
andere biomedische verzamelingen kunnen bezocht worden. Mechelen (B) zal 
in 2017 de S00ste verjaardag van de geboorte van Dodoens herdenken, 
waardoor deze stad voor de Kring de geschikte congresstad zal worden. 

Marjolein de Vos MA (Leiden) gaf ons dan een boekhistorisch onderzoek van de 
collectie van dr. D. Wittop Koning. De lezing met als titel 'hic liber e[st] 
raris[simus] et utiliss[imusF verduidelijkte aan de hand van dia's het diepgaande 
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en uitgebreide werk dat besteed werd aan het historisch onderzoek van deze 
medische en farmaceutische boeken. Heel nauwkeurig en secuur werden door 
de onderzoekster alle kenmerken en eigenheden van de bibliotheek opgeslagen. 
Wat een saaie mededeling had kunnen zijn, werd echter een boeiende en 
ontluisterende uiteenzetting. 

Omdat prof. Dr. Harm Beukers (Leiderdorp) voor colleges in Nagasaki verbleef, 
nam de voorzitster dr. Annette Bierman de taak op zich om Herman Boerhaave 
voor te stellen als "Praefectus Horti". Zoals te verwachten werd het een 
gedetailleerde en verzorgde voordracht van de opsteller, meeslepend verteld in 
de stijl eigen aan onze collega Annette. 

Om af te sluiten onderhield C. van Buren (Utrecht) de toehoorders over lfRegius~ 
Utrecht en de farmacie//. Hier ontdekten we een begenadigd spreker, een man 
met een encyclopedische kennis die kortstondig en 'terloops' kon uitweiden 
over alles en nog wat, en meteen weer de draad opnam om zijn verhaal 
deskundig verder te zetten. Hij goochelde met namen en data, met historische 
randgebeurtenissen en met anekdotes ter zake, dat het een lieve lust was. Het 
gezelschap genoot ten volle van dit afsluitend verhaal. 

De lunch betekende weer het einde van dit congres. Afscheid nemen en een 
goede gezondheid wensen aan de vrienden deelnemers, en hopen dat we elkaar 
terug kunnen ontmoeten in Urk ..... over een jaar. 

Compositie bloemstuk van Corrie Van Der Meer 
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KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

Verslag Algemene Ledenvergadering te Leiden op 14 juni 2015 

De vergadering vond plaats in het Best Western City Hotel Leiden n.a.v. het jaarlijks congres 
van de Kring op zondag 14 juni 2015. 
De voorzitter Annette Bierman opent de vergadering om 9.20 u in aanwezigheid van 23 leden. 
Lieten zich verontschuldigen: de collega's Bolt, Hupperetz, Van der Meer en Daems. 
Het verslag van de Algemene Vergadering te Leuven ( gepubliceerd in het Bulletin 128) werd 
goedgekeurd. 
De secretaris leest het jaarverslag 2014 voor. De voorzitter dankt de redacteur voor het 
gepresteerde werk voor het steeds tijdig afleveren van het Bulletin. 
Het financieel verslag 2014 van de penningmeester wordt voorgelezen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het jaar is afgesloten met een negatief saldo te wijten aan de verhuiskosten van 
het archief van de Kring en een groot aantal wetenschappelijke boeken en tijdschriften van 
Antwerpen naar Urk, een tussenkomst in de organisatiekost van het congres te Leuven en het 
beëindigen van het donateurschap van de vroegere OPG. Het eigen vermogen van de Kring 
kan dit eenmalige verlies echter zonder problemen verwerken. Derhalve is ook de contributie 
voor 2015 niet verhoogd. 
Voor het volgend congres in 2016 wordt Urk voorgesteld waar zich het Centrum voor 
Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn bevindt geflankeerd door het Centrum voor Medisch 
Erfgoed. 
Voor 2017 wordt gedacht aan de stad Mechelen n.a.v. de herdenking rond 500 jaar Dodoens. 
Hierbij zal Guy Gilias contact opnemen met de stad Mechelen voor de organisatie van een 
tentoonstelling. 
Aan de website wordt verder gewerkt. 
Uit de rondvraag blijkt dat als datum voor het congres de voorkeur uitgaat naar begin juni. De 
redacteur doet een oproep voor het aanleveren van kopij voor het Bulletin. Het Nationaal 
Congres van de Italiaanse afdeling gaat door in Milaan met als thema Voeding en 
Gezondheid. 
Hierop sluit de voorzitter de vergadering om 9.40u. 

Apr. G. De Munck 
secretaris 
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ARABISCHE GOM door A.M. Van Proooijen 

Collega Stef Debruyne {Tielt) bestudeerde artikels die A.M. Van Prooijen 
regelmatig publiceerde in het Farmaceutisch Weekblad (België} in de jaren na de 
tweede wereldoorlog. Het is interessant na te gaan hoe gedetailleerd men toen 
deze producten evalueerde, beschreef en gebruikte. Vele gegevens zijn intussen 
wellicht achterhaald en niet meer van deze tijd, ook wetenschappelijk. 

Van Prooijen is op 29 september 1926 in Amsterdam geslaagd voor het 
apothekers assistenten examen. Hij woonde toen in Wateringen (NL). In 1933 
verscheen het boekje 'Schetsen uit de geschiedenis der Drogerijen' waarin een 
aantal artikelen gebundeld zijn. Het boekje heeft een voorwoord van prof. 
Schoorl, wat iets zegt over de inhoud. Hij schrijft onder andere "het lezen van 
deze artikelen heeft mij zoveel genoegen bezorgd, dat ik gaarne dit boekje op zijn 
weg den wensch meegeet dat het door vele belangstellenden in de geschiedenis 
van onze drogerijen gelezen moge worden.// 
Een boekbespreking van Van Prooijen's werkje luidt als volgt: "Het boekje van de 
heer van Prooyen heeft niet veel pretentie en het brengt ook nergens eenig 
principieel nieuws, maar het is misschien toch nuttig er hier heel in 't kort even 
op te wijzen omdat men er zooveel dingen in bijeen vindt staan, die anders uit 
uitvoerige lexica etc. moeizaam bijeengezocht moeten worden. Na een kort 
historisch overzicht der kruiderijen,; waarvan de tospassing natuurlijk al zeer oud 
is, wordt hier nl. voor enkele voorname soorten afzonderlijk nagegaan waar ze 
precies vandaan komen waarvoor ze thans dienen in de pharmacie, wat de 
werking en de specifieke eigenschappen ervan zijn etc. Telkens vallen onder "t 
lezen allerlei typische parallellen in van de pharmaceutische feiten uit de 
literatuur, de folklore of d ethno/ogie; zoo b.v. bij de bespreking van de beroemde 
alruin (mandragora), die in de germaansche tradities een rol speelt maar ook 
b.v. in "t hartje van Afrika en in den W. Sudan in analoge functies wordt 
aangetroffen. Ook op 't ontstaan van allerlei volksuitdrukkingen van het type in 
de boomen zijn en dgl. wordt hier soms opeens licht geworpen. En zoo zijn er nog 
andere punten meer. Maar in andere gevallen heeft het volksgelkoof zich ook op 
een totaal onschuldige wortel of een zaad van de meest gewone soort geworpen 
om daar ineens allerlei zonderlinge krachten aan toe te schrijven. Een 
gemakkelijke stof van onderzoek vormt dit soort zaken niet waar ze voorkomen 
bij de studie van oudere teksten etc .. ,. maar van technisch-pharmaceutische kant 
vindt men nu althans eenige voorname dingen samengezet." J.W. 
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Arabische gom 

lcv1I GUMMI ARABICUM 

Acacia senegal Willd: 
Fabaceae - Leguminosae - Vlinderbloemenfamilie - Papilionaceae 

door A.M. VAN PROOIJEN 

Het hier thans te behandelen simplex Acaciae gummi, de zogenaamde Gummi arabicum, Arabische 
gom, is de aan de lucht hard geworden (wond-)gom van verschillende soorten van het geslacht Acacia, 
meer in het bijzonder van Acacia senegal Willd. 1 = Acacia verek Guill. 12 et Perr. 2 

- Mimosa senegal 
L. 3

, behorende tot de familie der Fabaceae - Leguminosae -Vlinderbloemenfamilie - Papilionaceae -
Mimosaceae 4• Vroeger noemde men de Arabische gom ook wel Gummi Mimosae. 
Genoemde stamplant komt door geheel Midden-Afrika van Nubië tot aan de Senegal, alsmede in 
Oost-Afrika en o.m. nog in Arabië, Beloedsjistan 5 en Indië voor. Zij is een tot 6 m hoge boom of 

met een schermachtige kroon en bleekgrijze, in jeugdige staat 
zachtbehaarde takken. De grijsgroene, 2-4 cm lange, 
samengestelde bladeren zijn afwisselend, dubbel - even -
gevind, met 3-6 paar vinnen, elk met 6-12 paar blaadjes. Deze 
afzonderlijke, ongeveer 3-5 mm lange blaadjes zijn lijnvormig
langwerpig, enigszins spits. (De bladeren zijn in jeugdige 
toestand eveneens viltig). 
De algemene bladsteel draagt aan zijn top en voet een kliertje. 
Aan de basis der bladeren zitten korte, stevige, naar onder 
gebogen zwarte doorns of stekels, steeds 3 bijeen (n.l. 2 

zijdelingse onder de steunbladeren en 1 middelste onder de bladsteel). 

1 Willdenow Carl Ludwig; Willd. (22 augustus 1765 - 10 juli 1812) was een Duitse botanicus, apotheker en 
planttaxonomist. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van fytogeografie, de studie van de 
geografische spreiding van de planten. 

2 Perrottet George (Georges Guerrard) Samuel; Perr. (Vully, canton Vaud 1793 - January 3, 1870) uit 
Zwitserland komende Franse botanist en horticulturalist 

3 Linnaeus Carl (gelatiniseerd als Carolus Linnaeus) of, nadat hij in 1761 in de adelstand was verheven, Carl von Linné 
(gelatiniseerd als Carolus a Linné) (Räshult, 23 mei 1707 - Uppsala, 10 januari 1778) was een Zweeds arts, plantkundige,[!] 
zoöloog en geoloog.[2] Zijn invloedrijkste werken zijn Species plantarum, waarvan de eerste druk (1753) sinds 1905 geldt als 
beginpunt van de botanische nomenclatuur, 

4 Het geslacht Acacia wordt in de wandeling steeds Mimosa genoemd, terwijl de naam Acacia aan het geslacht Robinia 
gegeven wordt, dat echter tot de Fabaceae - Papilionaceae - de Vlinderbloemigen - behoort. De eigenlijke Mimosa heet 
daarentegen meestal Kruidje-roer-me-niet. In de namen der geslachten heerst bij niet-botanici wel meer een eigenaardige 
verwarring. Mimosaceae is een botanische naam, voor een familie van tweezaadlobbige planten. Een familie onder deze 
naam wordt af en toe erkend door systemen van plantentaxonomie. Het alternatief is om de betreffende planten de rang 
van onderfamilie te geven, onder de naam Mimosoideae (in de familie Leguminosae oftewel Fabaceae) 

5 Beloetsjistan (Beloetsjistan) De historische landstreek Beloetsjistan of Baluchistan (land van de Baluchi's) 
is gelegen op het zuidoostelijk gedeelte van het Hoogland van Iran, tussen het Indiase subcontinent en 
Centraal-Azië. De landstreek ligt op het grondgebied van drie landen: Pakistan, Iran en Afghanistan. 
Het Pakistaanse gedeelte komt vrijwel overeen met de provincie Beloetsjistan. In Iran liggen de 
provincie Sistan en Beloetsjistan en de zuidoostelijk delen van de provincies Kerman en Hormozgan in 
Beloetsjistan. De zuidelijke delen van de Afghaanse provincies Nimruz, Helmand en Kandahar behoren 
eveneens tot deze landstreek. De Anglo-Iraanse grenscommissie was verantwoordelijk voor deze 
opsplitsing: Iran verkreeg haar gedeelte in 1871 en Afghanistan in 1895. De rest van het gebied maakte 
deel uit van Brits India en werd na de afsplitsing van Pakistan in 1947 een deel van dat land. De 
oppervlakte beslaat zo'n 580.000 vierkante kilometer, en in 1996 bedroeg het inwoneraantal ca. 6 
miljoen. 
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De zeer lichtgele, bijna witte, kleine bloemen bevinden zich in lange, okselstandige, kortgesteelde, 5-
8 cm lange aren. 
Elke bloem bezit een 5-tandige kelk, 5 kroonbladeren en vele hooguitstekende meeldraden. Het 
vruchtbeginsel is bovenstandig, één-hokkig met lange, draadvormige stijl en spitsgeknotte stempel. 
De vrucht is een langwerpige, één-hokkige, platte en brede, rechte, gerande, vliezige peulvrucht 
met stompe of gespitste top, aan de voet versmald; 5-6-zadig, met cirkelronde, zeer platte zaden. 
De voornaamste gomproducent is Afrika en wel in hoofdzaak het stroomgebied van de Nijl, met 
name het gebied Kordofan, ten westen van de Witte Nijl en Sennaar tussen de Witte en de Blauwe 
Nijl, dus in Oost-Afrika, waar de hier bedoelde boom vooral gekweekt wordt en bekend is onder 
de naam van «hashab» 6

• (Hashab geneina of genaineh heet bij de inboorlingen de gom (boom) 
«van de tuinen», dus de gekweekte, hashab wady of ouadi is dan de wilde gom(boom)). 

Voorts is er nog een groot productiegebied in West-Afrika en wel in Senegambië (Republiek Senegal), 
langs de oevers van de Senegal-rivier. Hier wordt de boom, die ten noorden van de Senegal 
uitgestrekte bossen (krabbas) vormt, door de inboorlingen «verek» genoemd. De gom van Senegal 
wordt meestal van in het wild groeiende Acacia's verzameld. 
De gom leverende bomen worden hoogstens meestal 25-30 jaren oud, mede tengevolge van de 
vraat van insecten en o.m. geiten. Na 8-12 jaren begint overigens bij de Acacia de kernhoutvorming 
en houdt de gomvorming op. 

6 hashab. Senegalia senegal (L.) Britton (Acacia senegal Willd. Fabaceae) is een kleine netelige loofboom 
van het geslacht Senegalia, bekend onder de gemeenschappelijke namen Gum Acacia, Arabische gom 
boom, of Senegal Gum Tree. Het is inheems in semi-woestijn gebieden van Sub-Sahara Afrika, evenals 
Oman, Pakistan, westkust van India. Het groeit tot een hoogte van 5-12m, met een stam tot 30 cm in 
diameter. Senegalia senegal is de bron van 's werelds hoogste kwaliteit Arabische gom, plaatselijk 
bekend als hashab gom in tegenstelling tot de verwante, maar inferieure , Arabische gom van Red 
acacia of gom Talh (Vachellia seyal (Delile) P.J.H. Hurter Fabaceae) 
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Men maakt nu allereerst zoveel mogelijk de stammen schoon en kapt de lage takken weg. Na de 
regentijd hakt men dan tegenwoordig met een klein bijltje een dwarse inkeping in de stam en scheurt 
van boven naar beneden repen van de zeer dunne bast los. Langs de wonden vormt zich gom. Na 
ongeveer drie weken kan deze worden ingezameld, hetgeen verder om de tien dagen geschiedt 
(vanaf het 4de tot Sde levensjaar der bomen). 
In Senegal zijn er twee seizoenen om te tappen, n.l. van april-juni ( «grande traite» 7

) en van december
februari («petite traite»). De insnijdingen moeten op hete dagen geschieden en men laat de gom dan 
enige weken aan de boom om hard te worden. Grote hitte en droogte bevorderen de gomoogst, 
deze is overigens sterk afhankelijk van de Sorghum of gierstoogst 8 

; als die slecht is, gaat men 
gom winnen. 
Vroeger verzamelde men hoofdzakelijk de vrijwillig uittredende gom, die zich onder invloed van 
droge winden door ontstane spleten in de gebarsten stam naar buiten kan ontlasten. De gom van 
bomen, die aangesneden worden, is overigens lichter van kleur dan het spontaan uitgevloeide product. 
De grootste hoeveelheden gom ontwikkelen zich in de binnenste delen van de secundaire bast. Bij 
de verwonding ontstaan lysigene (ontstaan door oplossen van het oorspronkelijk aanwezig weefsel) 
holten en er blijkt zich het enzym gommase te ontwikkelen, dat celwand of celinhoud tot gom omzet 9 • 

Over het ontstaan van de gom lopen de meningen uiteen. Sommige onderzoekers menen, dat de 
gomvorming (gummosis) uit pectine stoffen van de celwand of de cel ontstaat. Enige vermoeden, dat 
bacteriën - door insecten overgebracht - daarbij de verwekkers zijn, hierin volgen zij o.a. Greig 
Smith 10

: «The bacterial origïn of the gums of the arabin group», Proceed. Linn. Soc., New South-Wales, 
1902-1904. 
Reeds vroeger werd door Martin 11 beweerd, dat een op Acacia senegal (L.) Willd. 1 - Acacia verek 
Guill. 12 et Perr. 2 -Acacia senegalensis Willd. 1 Fabaceae parasitisch optredende Loranthus (Loranthus 
senegalensis Martin - loranthaceae) de gomvorming aan de stam van deze boom te voorschijn roept 
(Revue des sciences nat. 111, Montpellier, 1875). Louvet 13 en Corre 14 (Journal de Pharmacie et de 
Chimie, 1876), hebben echter aangetoond, dat deze Loranthus (Loranthaceae - Mistletoefamilie -
Vogellijmsoort) hoogstens de gummosis kan bevorderen, maar niet veroorzaken. 

7 grande traite (geweldige aanbieding) van de gom wordt gedaan met de Maures, die ze op paarden brengen 
naar een plaats genaamd "Ie terrier rouge" 50 mijl van de kust, terwijl ze gaan door de rivier Senegal. 
De "grande traite" begint in april en duurt ongeveer zes weken. 

8 Sorghum of Sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench. - Andropogon sorghum Brat = Sorghum vulgare Pers. Poaceae) -

Negerkoren, Kaffergierst, Morengierst - behoort tot de granen, die in Afrika veel tot voedsel worden gekweekt. 
9 Een nauwkeurige definitie van gom is niet te geven. Het volgende kan wel in het algemeen worden gezegd. De natuurlijke, 
in het plantenrijk zeer verbreide echte gommen zijn met koolhydraten nauwverwante plantenstoffen, die in water oplossen 
of opzwellen en daarmede visceuze geleien of pasta's kunnen vormen. Het zijn alle hydrofile colloïden. Zij zijn onoplosbaar 
in sterke alcohol, ether en dergelijke oplosmiddelen, waarin gomharsen oplossen. Alle gommen hebben ook gemeen, dat zij 
bij koken met verdund zwavelzuur grotendeels in eenvoudige suikers uit de groep der pentosen en hexosen overgaan. De 
belangrijkste vertegenwoordigster der verschillende gomsoorten is in elk geval wel de Arabische gom. 

10 Smith, R. Greig 
11 Martin 
12 Guillemin Jean Baptiste Antoine; Guill. (January 20, 1796 in Pouilly-sur-Saöne January 15, 1842 in 

Montpellier) een franse botanist. 
13 Louvet Albéric: Pharmacien en Chef de la marine "Sur le mode de production de la gomme arabique dans 

les forets de gommiers" 
14 Corre Armand Marie (Laval, 4 septembre 1841 - Brest, 30 mai 1908) était un médecin de marine et 

sociologue français. Le Flore de Rio-Nunez (Nunez River - Rio Nufiez is a river in Guinea) - Notes tur les 
gommes du Sénégal 
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Volgens Beyerinck 15 zou bij de gomvorming een bepaalde schimmel, n.l. Pleospora gummipara 
Oudem. 16 Pleosporaceae 17 (ook Coryneum gummiparum Oudem. 16 Pseudovalsaceae) in het spel 
zijn. ( «Onderzoekingen over de besmettelijkheid der Gomziekte bij Planten», Amsterdam, 1883). Dit is 
echter niet bewezen. Alle ervaringen schijnen er wel op te wijzen, dat in elk geval verwonding van de 
stam, hoe ook toegebracht (door mensenhand of door insecten} voor de gom vloeiing noodzakelijk is. 
- Men rekent bij 6- tot 8-jarige bomen op een oogst van gemiddeld 360 g per boom. 
Na de inzameling wordt de gom overgebracht naar de stapelplaatsen El Obeid 18 in Kordofan voor 
de Nijlgom en naar Dagana 19

, Podor 20 en Nioro 21 voor de Senegalgom. 
Aldaar wordt gesorteerd en de gom gedurende enige weken in de zon gedroogd, hierdoor wordt 
zij enigszins gebleekt en ontstaat de kenmerkende barst-vorming, het gebarsten voorkomen 
(craquelé). 
Vroeger werd de verzamelde gom door ingraven bewaard, zij werd dan echter sterk verontreinigd. 
Voorheen verzond men alle Nijlgom naar Arabië, vandaar de benaming Arabische gom zie verder 
-; later werd de waar per spoor naar Kaïro vervoerd (de stapelplaatsen waren toen Khartoem 22 en 
Omdoerman 23

). Nu er inmiddels een spoorlijn gekomen is van El Obeid naar Port Soedan 24 (aan de 
Rode Zee) heeft men de handel verplaatst en zijn El Obeid de stapelplaats en Port Soedan de 
(voornaamste) uitvoerhaven geworden. 
De oorspronkelijk in huiden aangevoerde, later in jutezakken overgepakte waar, gaat - wat de 
Kordofan- of Nijlgom betreft dan over laatstgenoemde plaats (minder over Kaïro) naar Londen of 
Triest; de Senegalgom wordt via St. Louis 69 en Goree 25 naar Marseille en vooral Bordeaux 
verscheept. 
Omtrent de inzameling van deze Senegalgom zijn vooral de vroegere berichten van genoemde Louvet 
13 en Corre 14 nog belangrijk. Hieruit blijkt o.a., dat het oogsten daarvan aan de Senegal voornamelijk 
aan krijgsgevangenen der negerstammen was opgedragen. Door ruilhandel kwam de waar dan in 
handen der Fransen, die haar in de genoemde uitvoerhavens (St. Louis 69 en Goree 25 ) sorteerden in: 

a. Gomme du bas du fleuve; 

b. Gom me du haut du fleuve of gomme de Ga lam, Galamgom 26
; 

c. Gom me friable, Salabrada of Sadra-brada gom. 

15 Beijerinck Martinus Willem (Beyerinck [Beijer.ipck) (Amsterdam 16 maart 1851, Gorssel 1 januari 
1931 ), Nederlandse microbioloog en botanicus Hij stichtte de discipline van virologie met zijn 
ontdekking van virussen. 

16 Oudemans Cornelis Antoon Jan Abraham; Oudem. (Amsterdam, 7 december 1825 - Arnhem, 29 augustus 
1906) was een Nederlands medicus, botanicus. 

17 Op microscopisch onderzoek bleek dat alleen de stukjes gom die sporen van een zeer georganiseerde 
fungus behorende tot de Ascomycetes bevatte, Het had de kracht van transpormeren van de gummosis. 
De schimmel produceert de gummosis van soorten van acacia van Afrika is benoemd Pleospora gummipara, 
Oudem. Pleosporaceae 

18 Obeid El (Al-Ubayyid) is een stad in Soedan en is de hoofdplaats van de staat Shamal-Kordofan. 
19 Dagana is een Senegalese stad in het gelijknamige departement in de regio Saint-Louis. Saint-Louis, of 

Ndar (in het Wolof), is de hoofdstad van Senegal Saint-Louis Region. Gelegen in het noordwesten van 
Senegal, nabij de monding van de rivier de Senegal. 

20 Podor is een plaats in het uiterste noorden van Senegal. Het ligt op het eiland Morfil dat ingeklemd ligt 
tussen twee zijrivieren van de rivier Sénégal. 

21 Nioro du Rip is een stad in het zuidwesten van Senegal, gelegen op ongeveer 60 km ten zuidoosten van 
Kaolack en 27 kilometer van de grens met Gambia. 

22 Khartoem (in het Arabisch al-Khartûm - "olifantenslurf") is de hoofdstad van Soedan. Khartoem is gelegen 
op de plaats waar de Blauwe Nijl, komende uit Ethiopië, en de Witte Nijl, komende uit Oeganda 
bijeenkomen. De Nijl trekt dan verder via Egypte naar de Middellandse Zee. 

23 Omdurman (Omdoerman) is de grootste stad van Soedan. De stad ligt aan de rivier de Nijl, tegenover 
de hoofdstad Khartoem. 

24 Port Sudan - Port Soedan (Bür Südän) is een stad in Soedan 
25 Gorée is een eiland op vier kilometer van Dakar, voor de kust van Senegal. 
26 Galamgom: bijna geheel wit, naar ijs lijkende, taai bij het kauwen en schier geheel oplosbaar in water 
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Ook thans nog onderscheidt men deze drie soorten. 
Het onder a) genoemde verzamelproduct wordt als het beste beschouwd, het levert de zuiverste 
gomsoorten («electissimum») en is afkomstig van de Beneden-Senegal (stapelplaatsen Dagana 19 en 
Podor 20 reeds vermeld). 
Het onder b) genoemde schijnt de witste soorten («albissimum») te leveren, is afkomstig van de 
Boven-Senegal en de stapelplaats is Nioro 21 • 

Het onder c) genoemde product is van veel mindere kwaliteit. 
Door uitlezing en zifting (waarmede zich de Société des lmporteurs-Trieurs bezig houdt) verkrijgt men 
dan verder te Bordeaux, sorteringen o.a. bekend als Gomme blanche, - petite blanche, blonde, 

petite blonde, vermicellée, - fabrique, - boule en sorte; het gruis wordt zelfs nog gesplitst 
in Gomme gros grabeaux, - moyens gr., - menus gr. en - poussière gr. 
De handel in Senegalgom is overigens lang niet zo oud als die in Nijlgom. 
Vanaf de 17de eeuw verkreeg het eerstgenoemde product voor Frankrijk en mede voor Europa 
grotere betekenis. Dat is vooral gekomen door de rationele sortering («triage»), zodat deze gom 
met de goede en zelfs beste soorten van de Nijlgom kon gaan concurreren. Die voor Frankrijk zo 
belangrijk geworden triage werd in het jaar 1832 door Andrien Doris, père 27

, in het leven 
geroepen. 
Gedurende de mahdi-opstand 28 in Soedan (1882-1899, door de Engelsen onder Lord Kitchener 29 

bedwongen) werd de export van Nijlgom verboden 30 en geraakte geen Kordofan- en Sennaargom 
naar Europa en hetgeen de toenmalige apothekers als Gummi acaciae verkregen, was alleen de 
Senegal-gom. 
Deze soort was toen in de Europese handel al zo goed ingevoerd, dat het voor de Kordofan-gom 
vermoedelijk nauwelijks mogelijk was haar oude plaats op de handelsmarkt weer in te nemen. Dat 
vermoeden heeft zich echter niet bevestigd. 
Vroeger placht men de vele gomsoorten streng gescheiden te houden, doch nadat door F. A. Flückiger 
( «Gummi und Bdellium 31 vom Senegal», Schweizer. Wochenblatt für Pharmazie», 1869) 73 de grote 
overeenstemming in chemisch- en fysisch- opzicht tussen de zg. Arabische (eigenlijk Noordoost
Afrikaanse-) en Senegalgom was aangetoond - beide toen samengevat onder de naam: 
Afrikaanse gom - werd door Wiesner, Julius von (1838-1916): «Die Rohstoffe des 
Pflanzenreiches», Leipzig, 1873, beweerd, dat men bovendien ten onrechte nog aan andere 
gomsoorten grotere verschillen had toegeschreven, dan haar eigenlijk toekomen. Met name was dit 
het geval met de «Nieuw-Hollandse» of Australische en de Kaapse gom. Daarom stelde hij, 
teneinde de Arabische-, Senegal-, Kaapse- en Australische gom te verenigen, de 
gemeenschappelijke (verzamel-) naam voor van Acacia-gom, Gummi Acaciae. Hij meende dit met 

27 Doris Andrien, père 
28 Berucht was de zelfbenoemde mahdi Mohammed Ahmad ibn Abd Allah in de Soedan die zich in 1881 tot 
Mehdi had uitgeroepen. Hij overleed in juni 1885. Brits-Egyptische troepen hebben de opvolger van de 
Mahdi, Kalief Abdullahi, in 1898 bij Omdurman verslagen, waarna de Soedan tot begin jaren vijftig onder 
Brits bestuur stond. 
Mahdi - Mohammed Ahmad ibn Abd Allah (12 augustus 1844 - 22 juni 1885) was een inwoner van de 
toenmalige Egyptische kolonie Soedan, die zichzelf tot mahdi uitriep. 

29 Kitchener Horatio Herbert, sinds 1914 graaf Kitchener, (County Kerry, Ierland, 24 juni 1850 - 5 juni 
1916) was een Britse oorlogsheld, staatsman en veldmaarschalk. 

30 Toen in 1887 N e u f e Id naar Kordofan reisde om gom te verkrijgen, boette hij deze onderneming met een twaalfjarige 
gevangenisstraf 
Neufeld Charles een Duitse handelaar en zijn verslag van zijn eigen gevangenschap in Soedan tussen 1887 en 1899 
31 Guggul (ook wel bedolah, bdellium of Indische mirre genoemd) is een hars die afkomstig is uit de schors 
van de balsemboom Commiphora wightii (Arn.) Bhandari ree,,.,,,.,,~,,, De geelachtige tot bruine hars 
wordt verkregen door het aanbrengen van insnijdingen in de schors. De hars heeft een geur vergelijkbaar 
met mirre en wordt vaak gebruikt in wierook en parfums. 
Arn.: Arnott George Arnott Walker; Arn. (Edinburgh, 6 februari 1799 - Glasgow, 17 juni 1868) was een 
Schots botanicus Bhandari Ramesh: "Botany an lntroduction to Plant Biology" 
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des te meer recht te kunnen doen, omdat niet alleen de andere gomsoorten van Acacia-gom 
verschillen, maar tevens, voor zover bekend was, alle van Acacia's afkomstige gommen met de zg. 
Arabische gom nauw verwant zijn en voornamelijk uit arabine samengesteld blijken. 
In 1848 werd het eerst door Cienkowski 32 aangetoond, dat dezelfde boom, die in de 
Senegallanden gom (Senegalgom) levert, ook in de Nijllanden, in het bijzonder in Kordofan, waar de 
beste soorten Arabische gom gewonnen worden, voorkomt, n.l. Acacia senegal Willd. 1 = Acacia 
verek. G. et P. 
Toch bleef men nog jarenlang bij de oudere botanische afleiding van de Arabische gom uit de 
Nijllanden -, n.l. Acacia nilotica (L.) Delile 33 

- Acacia arabica (Lam.) Willd. 1 en de nauwverwante 
soorten Acacia ehrenbergiana Hayne, Acacia seyal Delile 33 en Acacia tortilis Hayne. Het was daarna 
Schweinfurth 34

, die nog eens terecht op die zelfde botanische oorsprong van de Senegal - en de 
beste soorten Nijlgom wees («Aufzahlung und Beschreibung der Acaciën - Arten des Nilgebietes», 
Linnaea I, 1867, 1868 en <<lm Herzen von Afrika» 1, 1874). Dat de genoemde boom hasjab de 
voortreffelijke Kordofan-gom leverde, werd spoedig na Schweinfurth's onderzoekingen nog door 
Th. von Heuglin 35 («Reise nach Abessinien», 1868) bevestigd. 
Andere productiegebieden van de Acacia senegal zijn nog Nigeria en India. 
Van de overige gomleverende Acacia-soorten worden hier terloops vermeld: Acacia pycnantha 
Benth. en o.a. Acacia omalophylla Benth. = Acacia homalophylla A. Cunningh. 36

, en Acacia pendula A. 
Cunningh. 36

, die de Australische gom (Wattle gum) leveren; Acacia nilotica (L.)Delile 33 = Acacïa 
arabica Willd. 1 en o.m. Acacïa farnesiana Willd. 1, hiervan vormt India een produktiegebied (Amrad
gom) wat echter onder de naam van Indische gom, Acacïa farnesiana (L.)Willd. 1 = Acacia indica 
(Poir. 37

) Desv. 38 of ook wel Oost-Indische gom in de handel komt, is tevens voor een groot deel de 
Noordoost-Afrikaanse Somali-gom, die over Aden naar Bombay en vandaar naar Europa vervoerd 
werd of wordt; verder de Acacia gummifera Willd. 1, die de gom uit Marokko levert en via Mogador 
naar Europa wordt verscheept (Marokkaanse-, Mogador-, Barbarijse of bruine-gom) veel van deze 
Marokkaanse gom blijkt echter ook over land vervoerde gom uit Kordofan te zijn, en de Acacia 
karoo Hayne (= Acacia horrida Willd. 1), vooral hiervan komt de ook reeds genoemde Kaapse- of Zuid
Afrikaanse gom, die hoofdzakelijk naar Engeland wordt vervoerd, enz. 
De vermelde en nog andere soorten behoren overigens tot de geringe, waarvan men hier 
farmaceutisch vrijwel geen gebruik maakt. 
De Acacia-gom verschijnt gewoonlijk in de h;rndel als Gummi arabicum, waarvan men dan de 
uitgelezen soorten als electissimum, electum, àlbissimum of album pleegt te onderscheiden. In 
Frankrijk noemde men deze blankste, uitgezochte soorten vroeger Gomme Turique, Turische 
gom, naar de oude haven van Tor(g) in de nabijheid van Suez - vandaar de verbasterde, hier -
onjuiste - naam «Turkse» gom (Turkey gum). 
Wat er na het uitzoeken als min of meer gekleurd overschot achterblijft, heet Gummi arabicum in 
sortis; de kleine, afgezifte stukjes G. a. parvum in granis, terwijl de onuitgezochte waar, «naturel«(G. 
a. naturale) wordt genoemd. 
In de handel staat de naam van de gom meestal in verband met de plaats, waar zij gewonnen 
(of verscheept) is, dit kan echter ook aanleiding geven tot meerdere verwarringen. 

32 Cienkowski Leo Semionowitsch (1822-1887), Pools Mykoloog en Algoloog 
33 Delile Alire Raffeneau; Delile (January 23, 1778 Versailles - July 5, 1850 Montpellier) was een Franse 

botanist. 
34 Schweinfurth Georg August (Riga, 29 december 1836-Berlijn, 19 september 1925) was een Duitse 

botanicus en ontdekkingsreiziger. Hij is bekend geworden door zijn reis in 1868-1871 naar de 
stroomgebieden van de Bahr el-Ghazal en Uele, waarin hij biologische, aardrijkskundige en 
antropologische onderzoekingen deed. 

35 Heuglin von Theodor (Ditzingen in Württemberg, Duitse Bond, 20 maart 1824 - Stuttgart, Noord-Duitse 
Bond, 5 november 1876) was een Duits ontdekkingsreiziger en ornitholoog. 

36 Cunningham Allan; Cunningh. (13 July 1791 - 27 June 1839) was een Engelse botanist. 
37 Poiret Jean Louis Marie; Poir. ( 11 June 1755 in Saint-Quentin - 7 April 1834 in Paris) was een Frans 

botanist. 
38 Desvaux Nicaise Auguste; Desv. (28 August 1784 - 12 July 1856) was een Franse botanist. 
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Zo spreekt men dus algemeen van Kordofangom, Senegal-gom en o.a. Suakin-gom Gedda-gom 39 

en Somaligom. 
De Suakin (Soeakin) gom 53 wordt van in het wild groeiende bomen verzameld - voornamelijk op 
de hoogvlakte van Takka - en in de gelijknamige haven (aan de Rode Zee gelegen, in de buurt van 
Port Soedan) verscheept; zij werd voorheen afkomstig geacht van de Acacia seyal Delile 33- Acacia 
stenocarpa A.Rich 40

, de zg. Talh(a), Talch of Kakoelboom, doch schijnt geleverd te 
worden door twee variëteiten van Acacia seyal Delile 33 (gebied van de Blauwe Nijl. 
De Gedda-, Dsjedda-, Dzjidda- (Dsjidda)-, Jidda- of Jeddagom wordt gedeeltelijk over Dzjidda -
eveneens aan de Rode Zee {in de buurt van Mekka) gelegen -, verscheept. Deze gom, de beste 
onder de middelsoorten Arabische gom, is vooral door haar grotere kleefkracht en andere 
eigenschappen bruikbaar en voor de appretuur van weefsels gezocht. Zij is meestal van 
Afrikaanse oorsprong. 
De Somali-gom komt (mede) als «Arabische» gom in de handel. Zij valt op door een grote 
ongelijkmatigheid, blijkbaar omdat ze van verschillende species van Acacia stamt (o.a. Acacia 
abyssinica Hochst. 41 en Acacia glaucophylla Steud. 42 Goede soorten heten bij de Soma li's 
wordi (fijnkorrelig) en adad (grofkorrelig). De stapelplaats van Somali-gom is Berbera (Somaliland), 
wanneer zij over Aden naar Indië wordt gebracht en ten dele tevens naar Europa komt). 
De Kordofan-gom, die vroeger uitsluitend als de beste soort Arabische gom gold en veelal als de 
eigenlijk officinale behoorde te worden aangemerkt, komt voor in min of meer langwerpig ronde of 
bolvormige (afgeronde) stukken of korrels, die de grootte van een knikker (zelden meer) kunnen 
bereiken, of soms in enigszins wormvormige stukken met een rondachtige of meer kantige (hoekige) 
oppervlakte. Zij zijn min of meer doorschijnend en met talrijke barstjes tot het binnenste 
doortrokken, hard en bros en breken gemakkelijk. De breuk is schelpachtig, als glas glanzend. Deze 
gom, die in de zuiverste vorm geheel helder en kleurloos is, vertoont in geringere soorten een 
bruinrode of geelachtige kleur. De stukken, die op zichzelf kleurloos en met scheurtjes voorzien zijn, 
doen zich iriserend voor. 
Arabische gom smaakt specifiek flauw en slijmerig en lost bij gewone temperatuur onder zeer 
geringe opzwelling in de dubbele hoeveelheid water op tot een helder en bijna kleurloos 
slijm. De gom is in principe eetbaar, hoewel hij verontreinigd kan zijn met micro-organismen. 
De Kordofangom blijkt voornamelijk in het district Bara gewonnen te worden. De vroeger zo rijke 
Egyptische aanvoer van gom naar Triest (via Alexandrië) is inmiddels veel verminderd. 
De Sennaargom 43 komt in kwaliteit het meest met die van Kordofan overeen en bestaat uit kleinere 
korrels van meestal bleekgeelachtige kleur. Vooral in de Engelse handel noemt men beide beste 
soorten Picket turkey gum, resp. White sennaar gum. De Senegalgom, die inmiddels voor de 
Europese handel van grote betekenis is geworden, vertoont veel gelijkenis met de Kordofangom, 
wordt veelal echter als enigszins roodachtig beschreven en komt dikwijls voor in langwerpige, 
wormsgewijze gebogen stukken. Omdat zij niet de talrijke diepe spleten heeft, die men wel 
in Kordofan-gom aantreft, is zij vaster en minder gemakkelijk breekbaar. De stukken of korrels 
van de Senegal-gom zijn alleen aan de oppervlakte spletig en omvatten een spleetloze kern. Zij 
blijken ook meestal langer (dikwijls tot 4 cm en meer) dan die van Kordofan-gom. 
Vroeger nam men o.a. als onderscheidingskenmerk tussen Kordofan- en Senegalgom vooral aan, dat 
de laatste op de breuk grootschelpig en niet iriserend (iriserende kleuren zijn het gevolg van breking 
en interferentie van licht in of aan het oppervlak) was, zij zou wel geheel, doch niet zó gemakkelijk als 

39 Gedda gom, grote, meer ronde, niet zo ligt breekbare, bruinrood gekleurde stukken. 
40 Richard Achille; A.Rich was een Franse botanist en fysicus (27 April 1794 in Paris - 5 October 1852). 
41 Hochstetter Christian Ferdinand Friedrich; Hochst. (16 februari 1787 - 20 februari 1860) was een Duits 

botanicus. 
42 Steudel Ernst Gottlieb van: Steud.:; (30 mei 1783 - 12 mei 1856) was een Duits arts en botanicus. Hij 

was autoriteit op het gebied van grassen. 
43 Sinnaar Shinar (Sinear) is een bijbelse geografische locatie met onzekere grenzen in Mesopotamië. De 

naam kan een verbastering van Hebreeuwse Shene neharot ("twee rivieren"), Hebreeuws Shene Arim 
("twee steden") of Akkadisch Sumeru zijn. 
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de eerste in water oplossen en hiermede ook een meer zuurachtige gelei dan een flauw smakende 
slijm vormen. Door Flückiger (Wiggers' en Husemann's Jahresbericht, 1869) 73 is echter de 
onbestendigheid van deze kenmerken aangetoond. Hij vond in chemisch en fysisch opzicht 
Kordofan- en Senegal-gom terecht identisch, zoals reeds werd opgemerkt. 
Het verschil in voorkomen van deze gomsoorten schijnt, naar men zegt, afhankelijk te zijn van het 
verschil in weergesteldheid, die in het oostelijk en westelijk gebied van Afrika sterk van elkander 
afwijkt. 
Tot de voornaamste bestanddelen van Arabische gom behoren de calcium-, en minder de 
magnesium- en kaliumzouten van arabinezuur en polyarabinezuur (saccharogomzuren); 
oxyderende enzymen en water (13-15 %, bij een vochtgehalte van 8-12 % laat de gom zich 
gemakkelijk tot poeder wrijven, boven de 15 % is dat niet goed mogelijk). Bij de hydrolyse verkrijgt 
men een mengsel van 1-arabinose, d-galactose, 1-rhamnose en een aldobionzuur, dat weer uit d
glucuronzuur en d-galactose is opgebouwd. Het gehele, grote complex noemt men arabinezuur en dit 
is dus in de vorm van het Ca-, Mg- en K-zout aanwezig. In de gom zijn aangetoond de enzymen: 
oxydasen, peroxydasen en een amylase. 
De Franse scheikundige L. N. Vauquelin 44 (1763-1829) - o.a. de ontdekker van nicotine 
- vond reeds, dat Gummi arabicum een organisch kalkzout is («Annales de Chimie», 1790). Later, 
in 1857, werd door C. Niebauer 45 de gom als zuur calciumzout van het arabinezuur beschouwd. 
(«Annalen», CII). 
Michel Eugène Chevreuil (1786-1889) 46

, eveneens een uitstekende Franse chemicus, leerling van 
Vauquelin voerde de naam arabine in. 
Egyptologische onderzoekingen hebben zonder twijfel vastgesteld, dat Arabische gom reeds in het 
oude Egypte in de schilderkunst werd gebruikt, b.v. tot het opbrengen van de blauwe 
mineraalverfstof chesteb, een soort lapis lazuli, lazuursteen of van het door kobalt gekleurd glas. 
Dat blijkt o.m. uit verschillende Oud-egyptische inscripties, die destijds door G. Ebers 47 48 en K. R. 
Lepsius 49 50 werden verklaard. 
In het Egyptische Dodenboek (165, 12) komt de uitdrukking mu-nu-qemi voor, d.i. «gomwater», bij het 
verven in gebruik. 
Op Egyptische gedenktekens uit tijden, die tot 1700 jaren vóór Christus teruggaan, treft men 
meermalen de woorden kami-en-punt aan, die «gom uit het land Punt 51» betekenen. Onder de 
producten van dit door Egyptische schepen geregeld bezochte land Punt speelde ook de stof ante 
een grote rol. Hiermede moeten dan eveneens verschillende soorten van gom worden bedoeld. 

44 Vauquelin Nicolas-Louis (Saint-André-d'Hébertot, 16 mei 1763 - Saint-André-d'Hébertot, 14 november 
1829) was een Frans chemicus. 

45 Niebauer C. 
46 Chevreuil Michel Eugène (Angers, 31 augustus 1786 - Parijs, 9 april 1889) was een Frans scheikundige. 
47 Ebers Georg Moritz (Berlijn, 1 maart 1837 - Tutzing, Beieren, 7 augustus 1898), de Duitse egyptoloog en 

romanschrijver, ontdekte de Egyptische medische papyrus 
48 «Aegypten und die fünf Bücher Moses», Leipzig. 1868. 

49 Lepsius Karl Richard (Naumburg (Saale), 23 december 1810 - Berlijn, 10 juli 1884) was een Duits 
egyptoloog en filoloog. 

50 «Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 1871. 

51 Land punt - Poent of Punt, ook wel Land van Poent of Ta Netjer (land van god), is een mythisch land 
dat in diverse reisverslagen en religieuze teksten uit het Oude Egypte wordt vermeld. Historici plaatsen 
Poent in het hedendaags Somalië. De Oude Egyptenaren zagen het Land van Poent als een heilig land 
en de afkomst van hun ras. Poent ligt ergens in het grote gebied van Oost-Afrika. Soedan, dat grenst 
aan Egypte en de Rode Zee is een mogelijkheid, maar vermoedelijk moet gezocht worden in de Hoorn 
van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Djibouti en Somalië). Archeologische bewijzen zijn echter nog niet 
gevonden. De naam Puntland, deel van Somalië, is van de naam Poent afgeleid. 
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Onderzoekingen van J. Krall 52 
( «Studiën zur Geschichte des alten Aegypten. 4. Das Land Punt». 

Sitzungsberichte Kaiserl. Akad. Wissensch., Wien, 1890) zouden hebben aangetoond, dat ante van 
Punt de Arabische gom geweest is. 
Over de ligging van dat beroemde land Punt is al veel te doen geweest. Aanvankelijk beschouwde 
men de Somalikust als het in Egyptische inschriften zo vaak genoemde land Punt, later rekende men 
daartoe ook de Zuid-Arabische kust of de landen om de Golf van Aden. 
Volgens genoemde Krall 52 is Punt de kust van Suakin 53 geweest, dus een kuststreek met een gom rijk 
achterland. (Wiesner, Julius von (1838-1916) «Die Rohstoffe des Pflanzenreiches», Leipzig, 1927). 
De oude Egyptenaren plachten een ruiker van de Acacia-bloemen in hun kamers te bewaren. In 
talrijke recepten, voorkomende in de beroemde Papyrus Ebers 47, worden zowel de Acacia-plant als de 
gom afzonderlijk vermeld. 
Volgens Plutarchus 54 {«lsis en Osiris», LIi, 372) en andere schrijvers brachten de oude Egyptenaren de 
zon driemaal daags rookoffers en wel bij zonsopgang met gummi, gom, tegen de middag met 
myrrhe (mirre) en bij zonsondergang met kyphi 55

, een destijds beroemd, uit vele stoffen 
samengesteld preparaat (zie ook: artikel XLIV. Myrrha in deze serie). 
In voorschriften ter bereiding van dat middel Kyphi 55 o.a. te vinden in de Papyrus Ebers 47, alsmede op 
de wanden van de tempel te Edfu in Opper-Egypte worden de Acacia-vruchten (sannar) genoemd, 
vermoedelijk afkomstig van Acacia seyal Del. en of Acacia nilotica Del. Deze vruchten 
dienen thans nog (van ouds) in Egypte bij het looien. 
De oude Grieken en Romeinen waren eveneens met de Arabische gom (Nijlgom) bekend. Herodotus 
(11, 86) noemt (Sde eeuw v. Chr.) haar als een bestanddeel van de inkt. Bij hem verschijnt wel het 
eerst het Griekse woord xoµµL (kommi) voor gom. Hij vergelijkt de gom leverende boom met de 
Cyrenaïsche Lotus (Diospyros lotus L. .. n,c,n:u•,:;; en deelt bovendien mede, dat de gom bij het 
balsemen werd aangewend. Hippocrates (460-377 v. Chr.) 56 vermeldt de Acacia, die hij dan eens 
Egyptische Acacia (axav0a myuurrna - akantha aigyptia) en dan weer witte Acacia ( axav0a 
ÀEUXl'J - akantha leuke) noemt, misschien wordt hiermede de Acacia senegal bedoeld, omdat deze 
zich van andere soorten onderscheidt door haar witachtige bloemen. (Bijna alle andere 
Acaciasoorten bezitten fraai gele bloemen). 
Bij Hippocrates 56 komt tevens nog een acaciazalf voor (µupov ÀEuxov myuurrnov - myron leukon 
aigyption)), vermoedelijk bereid van de bloemen der Acacia (senegal). Hij spreekt eveneens van gom 
(xoµµL), die door hem in de geneeskunde werd toegepast. 
Theophrastus (ca. 372-287 v. Chr.) 57 noemt in zijn «Historia plantarum», IV, 2, 8, reeds een bos van 
gom acacia in Thebai of Thebe in Egypte. De bij hem voorkomende axav0a ( axav0a fülf;m;), akantha 
dipsas, «dorstige» doorn, zomede de door Dioscorides 83 («Materia medie>>, 1, 133), genoemde plant 
axaxLa (àkakia), bij Plinius 58 («Naturalis historia», XIII, 20) als spina sitiens en acacia -
vermeld, wordt algemeen voor de Acacia nilotica Delile 33 gehouden. 
De bloemen daarvan werden bij de oude Grieken en Romeinen in kransen gebruikt en medicinaal 
toegepast. 
Vanwege de rijkelijk met dorens voorziene gombomen werd de gom in de Griekse en Romeinse 
literatuur ook veelal Gummi acanthinum genoemd ( axav0a = doorn, stekel, doornstruik, van axu:;, 
axri = spits, scherp). 

52 Krall J. 
53 Suakin: Sawakin (Arabisch: Sawäkîn), ook wel Soeakin genoemd, is een havenstad in Soedan. Sawakin 

ligt aan de Rode Zee, ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Port Sudan. 
54 Ploutarchos - Plutarchus was een belangrijke Griekse historiograaf en filosoof die leefde van ca. 46 tot 

minstens 120 n.Chr. 
55 Kyphi of cyphi is een soort wierookmengsel dat in het Oude Egypte voor religieuze en medische 

doeleinden gebruikt werd. 
56 Hippocrates van Kos (Kos, ca. 460 v.Chr. - Larissa, 370 v.Chr.) was een Griekse arts. 
57 Theophrastus van Eresus (ongeveer 371 287 v.Chr.) op Lesbos was een leerling van Aristoteles. 
58 Plinius Gaius Secundus maior (Como, in 23 of 24 na Chr. - nabij Stabiae, 25 augustus 79), bijgenaamd 

maior, ofwel de Oudere, ter onderscheiding van zijn gelijknamige neef Plinius de Jongere, was een 
Romeins militair, letterkundige en amateur-wetenschapper. 
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Gummi arabicum ontmoeten wij verder min of meer geregeld bij de latere bekende schrijvers, zoals 
bij de geschiedschrijver Diodorus Siculus 59 (afkomstig van Sicilië, Ie eeuw v. Chr.); de veelzijdige 
Syrische geleerde en staatsman Nicolaus Damascenus (Nicolaas van Damascus, levende korte tijd 
vóór en na Chr.) 60

; de Romeinse arts Scribonius Largus 61 (le eeuw na Chr.); de ontwikkelde -
eveneens Romeinse - geleerde Aulus Cornelius Celsus (25 v. Chr. - 50 na Chr.) 62

; de arts 
Oribasius 63 uit Pergamon . (4de eeuw) en zijn collega Alexander Trallianus 64 (6de eeuw, 
afkomstig van Tralies, ten zuidoosten van Smyrna) 65

• 

De Arabische gom wordt tevens genoemd in het Alexandrijnse tolregister (omstreeks 180 na Chr.), 
een lijst van waren uit Indië, de landen om de Rode Zee en om de Golf van Aden gelegen, die in 
Alexandrië aan een Romeinse transito belasting waren onderworpen. 
In Johan van Beverwyck's (Beverwijck) (1594-1647) «Schat der Ongesontheyt» 
(Amsterdam, 1656) vinden wij in het XVII Capittel onder de «Simpele, ende gemenghde 
Geneesmiddelen voor de Qualen van de Longen, ende de Borst» het volgende omtrent de hier 
bedoelde gom vermeld: «Gomme van Arabyen / dat is de gene, die uyt den Acacye-boom traent, 
doorluchtigh als glas, ende ghelijck wormkens (hetwelck de beste is) t'samen-getrocken, is 
verkoelende van aert, en matelijck verdroogende, dan dewijl se een klevende, ende papachtige 
eygenschap heeft, soo geneest sy alle Rouwigheyt, sonder evenwel de Maegh te verslappen». 
Door bemiddeling van de Arabische artsen uit de vroege middeleeuwen leerde ook de School van 
Salerno deze gom als geneesmiddel toepassen, zij werd toen echter zowel therapeutisch en 
farmaceutisch als technisch in betrekkelijk geringe mate gebruikt. 
Dat blijkt b.v. uit de mededelingen van de Florentijnse koopman Francesco Balducci Pegolotti 66 (14de 
eeuw), volgens hem behoorde de Arabische gom omstreeks 1340 in Konstantinopel tot de producten, 
die per pond en niet (zoals meestal) per centenaar (100 pond) op de markt verhandeld werden 
(«Della decima e di varie altre gravezze imposte dal comune di Firenze», 111; een zeer 
waardevolle bron voor de handelsgeschiedenis, in 1766 door Pagnini uitgegeven). 
In het jaar 1349 komt de gom voor in de lijst van Parijse toltarieven (Fontanon: «Edicts et 
Ordonnances des Roys de France», 11, 1729). Onder de naam van gomarabiche verschijnt ze in 1305 
als invoerartikel in Pisa en in 1379 als zodanig in de haven van Talamone 67

, ten zuiden van Livorno 
gelegen. 
Valerius Cordus 68 onderscheidt nog Gummi arabicum in Gummi splendidum en Gummi 
vermiculatum («Dispensatorium», Parisii, 1548). Hij vermeldt tevens «Succus et fructus arboris 
acaciae» als geneesmiddel. ' 

59 Diodoros van Sicilië, of Diodorus Sicul(l)us (ca. 90 v.Chr. ca. 30 v.Chr.) was een Grieks historicus 
afkomstig uit Agyrium (of, naar het Grieks: Agurion; in het Italiaans: Agira) op Sicilië. 

60 In zijn 'Decompensatione medicamentorum', XXIV, LXXIII, LXXIV, vermeldt hij de Arabische gom als Commi 
alexandrina, waaruit valt op te maken, dat tenminste in zijn tijd deze gom over Alexandrië werd 
vervoerd. 
Nicolaus van Damascus (Oudgrieks: NtKÓÀaoç) was een Grieks geschiedschrijver. 

61 Scribonius Largus (c. 1-c. 50) was de lijfarts van de Romeinse keizer Claudius. 
62 Bij Celsus blijkt onze gom hoofdzakelijk te dienen als bindmiddel bij pillen enz ..... als slijmig vehiculum 

en als bloedstelpend middel. ("De medicina libri octo"). Aulus Cornelius Celsus (geboren ca. 25 v.Chr.) 
was een Romeins schrijver van een encyclopedisch werk. 

63 Oribasius of Oreibasius (c 320-403) was een Griekse medische schrijver en de persoonlijke arts van de 
Romeinse keizer Julianus de Afvallige 

64 Trallianus - Alexander van Tralies in Lydia (Trallianus) (c. 525 - c.605) een van de beste en eminenste 
fysici 

65 Deze schreef in het bijzonder (kommi leukon - M:uxov xoµµt ), witte gom voor. 

66 Pegolotti Francesco Balducci (fl 1310 -. 1347), ook Francesco di Balduccio, was een Florentijnse 
koopman en politicus. 

67 Talamone is een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Orbetello 
68 Cordus Valerius (18 februari 1515 - 25 september 1544) was een Duitse arts en botanicus, die één van 

de grootste farmacopees en één van de meest gebruikte kruidboeken in de geschiedenis heeft 
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De Senegal-gom werd in de 14de eeuw onzer jaartelling in Europa (Frankrijk) bekend. Kooplieden uit 
Dieppe bezochten n.l. reeds in 1364 de West-Afrikaanse kust van Senegal tot Sierra Leone en 
brachten vandaar o.a. gom mede naar hun vaderland. (Labat: «Nouvelle relation de l'Afrique 
occidentale» 1, Paris, 1728). Genoemde handelaars vestigden toen vanaf 1365 in dat gebied -
gemeenschappelijk met collega's uit Rouaan - (blijvende) nederzettingen (factorijen), waarvan 
overigens alleen het later in 1626 gestichte St. Louis 69 aan de mond van de Senegal langere tijd 
standhield. In het jaar 1664 kwamen die nederzettingen in handen van de Compagnie d'Afrique 
en daarna gingen zij via andere genootschappen in 1791 over aan de Franse Staat. 
De aldaar verzamelde gom vormde ongetwijfeld steeds één der voornaamste uitvoerproducten -
vooral sedert de 17de eeuw. 
Intussen hadden andere volken mede het oog op deze gebieden gericht. Dat waren - sedert 1446 
- allereerst de Portugezen, die in 1449 het fort Arguin ten zuiden van Kaap Blanco - bouwden 
en o.m. met name gom van de inboorlingen ruilden. (Onder leiding van Lancerata 70 werd in 1447 
tevens de reeds in de oudheid bekende 71 rivier herontdekt, de inheemse naam Senegal= bevaarbare 
rivier werd sedertdien algemeen ingevoerd). 
In 1591 zonden kooplieden uit Londen het schip Nightingale naar de Senegal en de Gambia om o.a. 
gom te halen. 
Genoemde vesting Arguin namen in 1638 de Nederlanders van de Portugezen af, mede in verband met 
de grote belangstelling voor de gomhandel - ongeveer sedert 1666 met het oog op de 
linnenindustrie, meer in het bijzonder de appretuur 72

• Dat fort viel toen in 1679 in de handen der 
Fransen, die echter spoedig daarna het handelsstation voor de gomhandel naar de Senegal 
verplaatsten, waar de gom gemakkelijker toegankelijk was. (F. A. Flückiger: «Pharmakognosie des 
Pflanzenreiches», Berlin, 1891) 73

• 

De Acacia senegal werd reeds door Prosper Alpinus (Prospero Alpino, 1553-1617, professor in de 
botanie en «ostensore dei semplici», d.i. leraar in de farmacognosie, aan de universiteit van 
Padua) 74 beschreven in zijn «De plantis Aegypti liber etc.», Venetiis, 1592. Tijdens zijn 

geschreven. 
69 Saint-Louis, of Ndar (in het Wolof), is de hoofdstad van Senegal Saint-Louis Region. Gelegen in het 

noordwesten van Senegal, nabij de monding van de rivier de Senegal. 
70 Lancerata 
71 Sénégal: De rivier de Sénégal heeft zijn oorsprong in het bergachtig Fouta Djalon in Guinee waar ze 

gevormd wordt door het samensmelten van twee andere rivieren, namelijk de Semefé en de Bafing. Ze 
vloeit door Mali en vormt verder de grens tussen Senegal en Mauritanië om ten slotte uit te monden in 
de Atlantische Oceaan via een delta aan de stad Saint-Louis in Senegal. Deze rivier heeft een lengte 
van 1790 km. 

72 In zijn beschrijving van de westkust van Afrika zegt Purdy: «The Dutch have the credit of being the first who introduced the 
Gum Arabic, commonly called Gum senegal, into Europe, in the early part of the 17th Century, when they carried on the 
fishery in the bay of Arguin » (Memoir and Directory for the Northern Atlantic Ocean, 1840 - mede aangehaald door A. 
H. Bisschop Grevelink: «Planten van Nederlandsch-lndië», Amsterdam, 1883). 

Bisschop Grevelink, Arnold Herman (1811-1882) 
Purdy John (1773-1843) was een belangrijk Engelse hydrograaf 

73 Flückiger Friedrich August (* 15. Mai 1828 in Langenthal; t 11. December 1894 in Bern; thuis in 
Rohrbach) was een Zwitserse Apotheker en Chemicus. Natura! History van de belangrijkste 
geneesmiddelen van plantaardige oorsprong - Flückiger, Friedrich August 1828/05/15 Langenthal, Bern 
1894/12/11, ref, van Rohrbach .. Zoon van Friedrich, smid en de Anna Maria geboren Gygax. = 1857 
Louise Frey, dochter van Henry, een zakenman in Winterthur. Basisschool in Langenthal, Gymnasium in 
Burgdorf, 1845 bezoek aan de handelsinstelling Noback in Berlijn. 1845-1847 Stud. Chemie in Berlijn. 
1847-1849 apotheker leer in Solothurn. 1850 Stud van Botany in Genève, 1850-1852 chemie in 
Heidelberg (doctoraal). 1853-1859 directeur van zijn eigen apotheek in Burgdorf. Van Zwitserland 1857-
1866 President Apothekers Vereniging. 1860-1873 staat apotheker in Bern, op hetzelfde moment in 1861 
PD 1870 ao. Hoogleraar Farmacie en Farmacognosie in Bern. 1873-1892 hoogleraar apotheek in 
Straatsburg. Auteur van 300 Scientific. Essays over chemie, farmacognosie en apotheek geschiedenis. 
Eredoctor van de Universiteit. Bern, Erlangen en Bologna. 

74 Alpini Prospero (Prosper Alpinus, Prospero Alpinio en Prosper Alpin) (23 november 1553 - 6 februari 1617) 
was een Italiaanse arts en botanicus van de Republiek Venetië. 
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werkzaamheid als arts te Kaïro van 1580-1583 - beschreef hij vele in Egypte voorkomende 
planten. Naar hem is het geslacht Alpinia genoemd, uit de familie der 
De Verekboom leerde de Franse kruidkundige Michel Adanson (1727-1806) 75 kennen op een 
wetenschappelijke reis naar de Franse koloniën aan de Senegal. De uitkomsten daarvan werden 
opgenomen in zijn «Historia naturelle du Senegal», Paris, 1757. Zijn naam is vereeuwigd in de 
Adansonia digitata L, Apenbroodboom of Boa-bab 
Therapeutisch werd en wordt Gummi arabicum, de enige echte gomsoort, die ten onzent nog officineel 
is, op zich zelf of te zamen met andere middelen toegediend bij prikkelings- en 
ontstekingstoestanden der slijmvliezen; bij vergiftiging, vooral door metaalzouten; als inwikkelend 
middel voor minerale zuren en alkaliën enz. 
Deze gom behoort tot de (remedia) mucilaginosa of slijmige middelen, die o.m. bij catarrale 
toestanden van het ademhalingsapparaat en vooral in het spijsverteringskanaal als «omslagen» 
kunnen werken en de slijmvliezen tegen prikkeling beschermen. 
Dat is in het bijzonder het geval tegen de mechanische prikkeling, die de darminhoud 
voortdurend uitoefent en tegen de chemische prikkeling door de spijsverteringssappen en de 
gistingszuren. Er wordt door deze middelen dus een beschermende laag op het ontstoken slijmvlies 
aangebracht. Zij werken daardoor pijnstillend, verminderen de sterke reflectorische peristaltiek en 
kunnen aldus tot de genezing bijdragen, hoewel zij op zichzelf indifferent zijn. Ook spontaan 
verdedigt de ontstoken slijmhuid zich met vermeerderde slijmafscheiding, de toepassing der 
mucilaginosa is dus eigenlijk een nabootsing van het natuurlijke genezingsproces. (Prof. Dr. E. 
Poulsson 76

, «Lehrbuch der Pharmakologie», Leipzig, Kristiania, 1938). 
De mucilaginosa - afgeleid van het Gr. µuxoc;, (mukos), Lat. mucus = slijm, worden soms emollientia 
genoemd - van het Lat. mollis = zacht, emollire = verzachten - en vroeger demulcentia -- van Lat. 
demulcere = strelen. Een andere benaming is nog protectiva - van Lat. protegere = bedekken, 
beschermen en de Arabische gom behoort dan tot de groep der protectiva gummosa in 
tegenstelling met de irritantia. 
Gummi arabicum dient voorts als constituens van emulsies, poeders, pillen en tabletten en als 
vehiculum voor obstipantia. 
Uitwendig diende zij tevens als beschuttend middel voor de huid bij verbrandingen en ontvellingen; 
in clysmata wendde men haar aan bij diarree en in poedervorm o.a. tot het stelpen van lichte 
bloedingen. 
De gom kan worden gebezigd in de vorm van een' steriele oplossing bij inspuitingen ter vertraging van 
de reactie, vooral bij insuline-injecties. 
Zij is verder een bestanddeel van meerdere hoestmiddelen, zoals drop, jujubes, gomballen e.d. en 
wordt ook wel zonder meer in de mond genomen (tegen hoest). Hier kan de gom in mond- en 
keelholte eveneens prikkelende stoffen omhullen, zodat deze niet meer zo in staat zijn om de 
hoestreflex op te wekken. 
De toevoeging van gom in mixturen, waarin neerslagen ontstaan of waarin (in water) 
onoplosbare stoffen worden gesuspendeerd, bevordert juist dit gesuspendeerd (dus zwevend) blijven 
en het verdeeld zijn der onopgeloste stoffen. De aanwezigheid van gom in een oplossing vertraagt 
in elk geval de inwerking van stoffen op elkaar. 
Door het kalkgehalte ontstaan overigens lichte troebelingen in een gomoplossing, die men met natrii 
bicarbonas, zuiveringszout of met sulfaten wil combineren. 
Gomoplossingen geven verder met vele stoffen precipitaten, o.a. met natrii biboras, borax; ferri 
chloridum en gelatine. Typisch voor deze gom is, dat de oplossingen geen neerslag geven met 
loodacetaat, doch wel met basisch loodacetaat. 
Voorts kunnen door de aanwezigheid van de zuurstofoverdragende fermenten, de genoemde 
enzymen oxydasen (gummasen), bij gemakkelijk oxydeerbare stoffen, zoals fenolverbindingen, 

75 Adanson Michel (Aix-en-Provence, 7 april 1727 Parijs, 3 augustus 1806) was een Frans botanicus, 
natuurvorser en mycoloog. 

76 Poulsson E. 
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morfine enz. ongewenste veranderingen - soms gepaard gaande met verkleuringen - in 
gomoplossingen plaats vinden. Daarom worden deze wel verwarmd (bij 100°(), teneinde de 
enzymen te vernietigen. De Gummi arabicum desenzymatum Gummi arabicum resiccatum, 
enzymvrije Arabische gom is opgenomen in de Nederlandse Farmacopee, 6de uitgave. 
Volgens de «Belgische Pharmacopee», 4de uitgave, dient Acaciae gummi - tevens voorkomend in 
genoemde editie van de Neder!. farm. voor de bereiding van 

• Acaciae gummi mucilago (Mucilago gummi arabici (N. 1.), Gomslijm) 

• Cinchonae sirupus cum kalii iodido et jecoris aselli oleo (Sirupus cinchonae cum kalii 
jodido et oleo jecoris aselli (N. 1.), Kinasiroop met kaliumiodide en levertraan, Vanierstroop 
met levertraan) 

• Ferrosi carbonici pilulae, (Pilulae ferrosi carbonatis (N. 1.) Ferrocarbonaatpillen of Blaudpillen) 

• Jecoris aselli olei emulsio, (Emulsio olei jecoris N. 1.), Levertraanemulsie) en Jecoris aselli olei 
emulsio composita (Emulsio olei jecoris composita (N. 1.), Samengestelde levertraanemulsie) 

• Kermetis tablettae (Tablettae kermetis (N. 1.), Kermestabletten); Menthae tablettae 
(Tablettae menthae (N. 1.), Munttabletten. 

• De gomslijm dient op haar beurt nog tot bereiding van de gearomatiseerde en gesuikerde 

slijmdrank Potio mucilaginosa (Julep gummosum, Ju lep gommeux, Potio pectoralis, 

Borstdrank, Potion pectorale). 

Technisch wordt de Arabische gom o.a. gebruikt als apprêt (primer, in technisch textiel, een 
eindbehandeling om het product zijn uiteindelijke uiterlijk te geven) voor fijne weefsels; voor het dikker 
maken van aquarelverf en verven voor de katoendrukkerij (hier in het bijzonder de mindere soorten); 
als kleefmiddel, vooral bij postzegels en enveloppen; ook in inkt kan zij dienen, alsmede in likeuren 
(eveneens voor het dikker maken) enz. Als kleefstof is de gom inmiddels veelal door dextrine 
vervangen. 
Door de inheemse bevolking van het Nijlgebied en van Senegal wordt de gom vooral in tijden van 
voedselschaarste tevens genuttigd. 
De Zweedse natuurkundige F. Hasselquist (1722-1752) 77

, een leerling van linnaeus, die in 1749 op 
reis naar Palestina o.m. Alexandrië en Kaïro bezocht, vertelt ons («lter palaestinum enz.», 1757) dat 
eens een grote karavaan, bestaande uit een duizendtal personen tussen Kandahar en Kaïro van 
leeftocht beroofd, gedurende twee maanden zich voedde met Arabische gom, die zij als 
handelsartikel bij zich had. 
In Somaliland vormt gom zo nodig eveneens een voedingsmiddel, in het bijzonder bij lange 
dagmarsen der negers. 
Gedurende de genoemde onlusten in de Soedan, leefden de legers van de mahdi 78 (is een 
verlosser of bevrijder die op basis van profetieën aan het einde der tijden wordt verwacht door 
sommige islamitische stromingen) gedeeltelijk van gom, daarom werd toen de export daarvan 
verboden. 
Tenslotte wordt hier nog vermeld, dat gom met name voorkomt in de Bijbel, in het Oude 
Testament, waar (Genesis 37: 25) sprake is van een karavaan van lsmaëlieten uit Gil(e)ad op weg 
naar Egypte «hun kamelen waren belast met gom, balsem en hars» - zie ook: Genesis 43: 11 -
(«Canisius»-vertaling). Met deze gom (Hebr. nechöth (nêcöth) wordt echter niet de Arabische gom 

77 Hasselquist Fredrik (3 januari 1722 - 9 februari 1752) was een Zweedse reiziger en natuuronderzoeker. 
78 Mahdi - Mohammed Ahmad ibn Abd Allah (12 augustus 1844 22 juni 1885) was een inwoner van de 

toenmalige Egyptische kolonie Soedan, die zichzelf tot mahdi uitriep. 
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bedoeld, maar de tragacanth (o.a. ook genoemd dragant «gom», Fr. «gomme» adragante). Dat is geen 
echte gom, maar het ingedroogde slijm uit de stammen van verschillende soorten van het geslacht 
Astragalus (Fabaceae) - zie event. het artikel LXXII, Tragacantha in deze reeks-. De in de bijbel 
genoemde «gom» moet dan in het bijzonder afkomstig zijn van de Astragalus gummifer Labill. -
Fabaceae; het hiervan afkomstige produkt heet in het Arabisch: neca'at - vergelijk de Hebreeuwse 
naam! 
In de bijbel wordt tevens de acaciaboom genoemd {lsaïas, Jesaja 41: 19), terwijl ook het hout daarvan 
in het Oude Testament meermalen voorkomt (op verschillende plaatsen in het boek Exodus, in de 
hoofdstukken 25-27, 30, 35-38 en in Deuteronomium 10:3). Het diende n.l. voor de bouw van de ark 
en allerlei onderdelen en ingrediënten van de tabernakel. De hier bedoelde acacia (Hebr. shittah 
of sittah (meervoud shittim of sittim)) is zeer waarschijnlijk de Acacia seyal Delile 33 en de Acacia 
tortilis Hayne 79

, die vooral in de woestijn groeien en waarvan het harde, duurzame, goed tegen 
insecten bestande hout geschikt is voor het maken van gebruiksvoorwerpen. Het genoemde 
Hebreeuwse woord luidt in het Grieks: «~uÀov aoEmov» (xylon asepton), hetgeen duurzaam, 
niet rottend hout betekent. (H. N. Moldenke 80 en A. L. Moldenke 81

: «Plants of the Bible», Waltham, 
Mass. U.S.A., 1952) 82

• 

De acacia werd in het oude Egypte o.a. voor de klampen van mummie-kisten gebezigd. 
Het hout was verder nuttig bij het looien van leer en als brandstof. 
De geslachtsnaam Acacia luidt in het Grieks axaxLa (akakia) - reeds bij Dioscorides 83 en Plinius vermeld 
- en is volgens sommigen afgeleid van het Gr. a =nieten xaxoc; (kakos) = boos, slecht of xaxm (kakia) 
= boosaardigheid, slechtheid, omdat de zo genoemde planten, ongeacht de dorens, toch veel goeds 
hebben. 
Anderen zijn van mening, dat acacia evenals het genoemde woord acanthinum (Gummi acanthinum) 
- akantha - afstamt van het Gr. axa~w (akazoo) = steken, axLc;, ax11 = scherp, spits. 
De benaming Gummi arabicum voor de hier behandelde waar vindt haar oorsprong in het feit, dat 
zij steeds voor een gedeelte van het Somaliland en van de Afrikaanse landen aan de Rode Zee naar 
Arabische havens en vandaar eerst verder vervoerd werd. 
Het woord gummi, gom, dat weer in vele talen vrijwel gelijkluidend voorkomt (Frans: gomme; Duits: 
Gummi; Engels: gum; Spaans: goma; Italiaans: gamma enz.) is afgeleid via het Franse gomme en het 
Latijnse gummi, cummi(s), commis, van het Griekse xoµµL (kom mi), dat dus, zoals vermeld, het 

79 Hayne Friedrich Gottlob; Hayne (18 March 1763 Jüterbog - 24 April 1832 Berlin) was een Duits botanist, 
taxonomist, apotheker en professor. 

80 Moldenke Harold Norman, (1909-1996) was een Amerikaanse botanicus/ taxonomist. Zijn expertise is 
grotendeels in de studie van de Verbenaceae, Acanthaceae (Avicenniaceae), Stilbaceae, Lamiaceae 
(Dicrastylidaceae), Lamiaceae (Symphorema(ta)ceae), Oleaceae (Nyctanthaceae) en Eriocaulaceae 

81 Moldenke Alma Lance Ericson ( 1908 - 1997) 
82 Het in de Bijbel (Exodus 3:2-4) genoemde «brandend braambos», waar de Here God op de berg Sincri aan Mozes 
verscheen en hem de Tien Geboden gaf, wordt door sommige schrijvers, die hierin niet een wonder zien, beschouwd 
als een groep van acacia's, met de daarop parasitisch levende loranthus acaciae Zucc. loranthaceae. De vuurrode 
bloemen hiervan kunnen de indruk geven alsof bedoelde planten in brand staan. 

Zuccarini Joseph Gerhard; Zucc.; (10 augustus 1797 - 18 februari 1848) was een Duitse botanicus, hoogleraar 
Plantkunde aan de universiteit van München. 

Zo leest men in genoemd werk van Harold Norman Moldenke 1909-1996 & Alma lance Ericson Moldenke (1908 - 1997): 
«Tristam («The natura! history of the Bible enz.», 1867) is of the opinion that the «burning bush» of Moses (Exodus 3: 
2) was Acacia seyal or perhaps the Egyptian Acacia nilotica, known locally as «sunt», and that it represents the Hebrew 
word «seneh»; ... many authorities are now of the opinion that the story of Moses and the «burning bush)) may, indeed, 
be an allegory referring to the flame-like appearance of the parasitic mistletoe, loranthus acadae, among the 
branches of an acacia». 
De naam Sinaï wordt overigens wel afgeleid van dat Hebreeuwse woord senèh = doornstruik, acacia. De Egyptische 
naam voor de acacia-struik of -boom is sont of sant en door velen wordt beweerd, dat het Hebr. shittah of sittah hiervan 
afstamt. 

83 Dioscorides Pedanius (circa 40-90 na Christus) was een Griekse arts, farmacoloog en botanicus. 
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eerst bij Herodotus 84 te vinden is en dat zelf uit het Egyptische kami (komi of qema, q(o)mi, quemi 
of qmy) stamt 85

• 

84 Herodotus (Herodotos) van Halicarnassus (Halicarnassus, ca. 485 v.Chr. - Thurii, tussen 425/420 v.Chr.), 
was een Grieks historicus die in het westen beschouwd wordt als de vader van de geschiedschrijving. 

85 Dit woord xoµµL, kommi treft men nog aan in de naam Commiphora Km·ç"''""''"" (Gr. (cpopoç, phoros = drager), het 
plantengeslacht, waarvan enige soorten de officinale gomhars Myrrha, myrrhe of mirre leveren. 

Aanvankelijk werd met de naam gummi, gom hoofdzakelijk de zg. Arabische gom, Acaciagom 
aangeduid. Later werden verschillende daarop enigszins gelijkende stoffen, waaronder vele harsen, 
aldus genoemd. 
Thans nog dragen bepaalde producten, zowel o.a. in de farmacie als in het dagelijks leven ten 
onrechte de naam gummi of gom - b.v. Gummi elasticum = caoutchouc en Gummi plasticum - Gutta 
percha, getah pertja{h) - dat zijn melk-sappen, hoofdzakelijk bestaande uit koolwaterstoffen-. 
Zo spreekt men ook ten onzent o.m. van gum of vlakgom, gom(e)lastiek en gummihandschoen 

Apr. StefDebruyne 
Tielt (B) 
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ANDREAS VESALIUS 

DE SIERINITIALEN IN 

'DE HUMAN/ CORPORIS FABRICA LIBRI SEPTEM' 

Apr. Guy Gi/ias 

INLEIDING 

In 'Verhandelingen XVI nr. 2-3', uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Geneeskunde van België in 1954 publiceert A. Van Driessche een 
bijdrage getiteld "Bij de initialen in Vesalius' werk." 
Dit artikel boeide me zodat ik in de literatuur op zoek ging naar meerdere auteurs 
die dit onderwerp behandeld hebben. Weldra bleek dat er aan de studie van 
deze initialen heel wat aandacht werd besteed. 
Samuël W. Lambert bood in reeds 1932 de New-York Academy of Medecine een 
werk aan over deze merkwaardige sierhoofdletters: "The Initia/ Letters of the 
Anatomical Treatise. De humani corporis fabrica of Vesalius". Dit werk, 
verscheen meer uitgebreid in "Three Vesalian Essays to Accompany the /cones 
Anatomicae of 1934", waarna het in opdracht van de New-York Academie in 
1952 uitgegeven werd door de "The Moe Mil/an Company" te New-York. 
In 1935 verscheen in "Hippocrate/1 een gelijkaardige studie over deze initialen 
van de hand van Charles Metzer: 'Les /ettrines 'de /'anatomie dans /'oeuvre 
d'André Vesale'. 
Gérard Chaigneau schreef er over in 1935: "L'illustration anatomique dans 
/'oeuvre d'André Vesale/1 en nadien publiceerde Klaus Rosenkranz in 1937 "Die 
Initialen in Vesals' Anatomie. Ein Bèitrag zur Geschichte der anatomischen 
Abbildung/1, in "Südhoffs' archiv für Geschichte der Medizin und der 
Natüwissenschaften ". 

Jan van Calcar 
De prachtige houtsneden die, naar de tekeningen van Vesalius werden 
vervaardigd voor een van de mooiste boeken van de 16e eeuw, namelijk "De 
Humani corporis fabrica libri septem/1 (De samenstelling van het menselijk 
lichaam.}, werden vervaardigd door Jan van Calcar (1499-1545), een Vlaming en 
leerling van Titiaan. Johan Stefan van Kalkar of Giovanni da Calcar (Stephanus 
Calcarius), geboren in het district Kleef, was een Renaissance kunstschilder die 
vrijwel zijn hele leven in Italië werkte, onder andere in Venetië. Hij was een 
leerling van Titiaan en werd volleerd door ook Raphael te bestuderen. Hij 
imiteerde deze meesters zo nauwgezet dat hij de meeste critici kon misleiden. 
Sierinitialen 
Minder bekend maar niet minder mooi zijn de sierinitialen in de Fabrica, die ook 
van de hand zijn van van Calcar. Meestal hebben dergelijke boekversieringen 
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weinig met de tekst te maken, maar hier ligt het anders. Vesalius vertelt telkens 
een uniek verhaaltje in verband met zijn werk als anatomist die dissecties 
verricht op lichamen. Sommige sierinitialen tonen technieken voor de 
behandeling van patiënten of technieken die hij voor het eerst gebruikt bij de 
dissecties beschreven in de Fabrica. De Fabrica handelt immers niet altijd over 
zuiver descriptieve anatomie, maar bij de beschrijving van een orgaan worden 
allerlei beschouwingen over fysiologische, heelkundige of verloskundige 
aangelegenheden toegevoegd. 
We zien putti lijken stelen, schedels uitkoken, honden ophangen, een 
(vrouwen)lijk van de galg halen en zieken mishandelen. Vol overgave zetten ze 
het mes in een levend wezen. Deze kleine illustraties zijn echte miniaturen zwart 
op wit, die naam van van Calcar alle eer aandoen 
De tekeningen zijn ontleend aan een of ander uitzicht, waarschijnlijk van de 
omgeving rond Padua. Daar zijn immers veel architectorale overblijfselen van de 
oude Romeinse beschaving te vinden: een overeind gebleven portiek, ruïnes van 
een aquaduct, een tempelpand etc ... Vesalius' werk werd in Padua voorbereid 
en de omgeving is de illustrator zeker bijgebleven. 
De tekeningen vertonen kenmerken van de Renaissance en van de decoratieve 
stijl van die tijd, evenals de mythologische legendarische figuren die in die 
periode een geliefkoosd onderwerp waren van schilders en beeldhouwers. 
Het aanwenden van kinderfiguren voor decoratieve figuren ligt ook helemaal in 
de lijn van die tijd en was afgestemd op de smaak van het publiek. Dergelijke 
engeltjes en kinderfiguurtjes vinden we terug als de amorini in de 
muurschilderingen van Pompeï en aan de putti uit de Florentijnse school van de 
16e eeuw. 
Die kleine kleuters in de anatomische taferelen van de initialen voeren met een 
ernstig gezicht griezelige bewerkingen uit: ze trekken uit op lijkenroof, ze halen 
een gehangene van de galg, ze stelen het hoofd van een onthoofde uit de handen 
van de beul en zo meer. 
Bespreking van de motieven bij de hoofdletters 
Bij elke letter geven we in cursief een beschrijving van het tafereel zoals het bij 
onze eerste aanblik overkomt en zoals we de details bekijken met een 
vergrootglas. 
Met de gebundelde beschrijvingen van de hoger vermelde auteurs als 
vertrekpunt en een eigen evaluatie, trachten we een verklaring te geven van de 
illustraties bij de hoofdletters. Een algemene lijn komt tot uiting, maar 
persoonlijke meningen moeten geëerbiedigd worden. Wegens de complexiteit 
van de motieven en met respect voor de tijdsgeest is iedere beschrijving voor 
interpretatie vatbaar. leder onderzoeker legt immers zijn persoonlijke toets, 
waar we respect moeten voor hebben. 
Het gezonde verstand van de kritische lezer zal scheidsrechter zijn. 
Alle initialen van de tweede editie {1555) zijn opnieuw gesneden om ze beter te 
doen passen bij de nieuwe bladschikking. Daarom zien we soms meerdere 
uitvoeren van eenzelfde letter. Vesalius heeft de letters opnieuw laten snijden 
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voor de editie van 1555 om ze beter te doen passen bij de nieuwe bladschikking. 
In de beide uitgaven zijn ze te herkennen aan de omkadering: een dubbele lijn 
voor 1543, een enkelvoudige voor 1555. 
De laatste tijd denken sommigen dat de afbeeldingen door meer dan een 
kunstenaar gemaakt zijn, waaronder Vesalius zelf. Gespecialiseerd onderzoek 
zal uitsluitsel moeten geven. 

Enkele medische putti houden een patiënt in bedwang terwijl andere putti een 
catheder bij hem inbrengen. De zieke lijdt aan urineretentie. 

Kinderen of putti nemen de plaats in van de geneesheer en zijn assistenten om 
met een catheder de blaas te ledigen van een zieke die aan waterzucht lijdt of 
die niet zelfstandig kan wateren. Een stijve of slappe dunne buis wordt via een 
lichaamsopening in de blaas geschoven, voor het aftappen van de vloeistof. 
Dit is een eenvoudige afbeelding van een veel voorkomende medische 
handeling. 

Links: Drie volwassen mannen dompelen een kist met gaatjes in stromend water 
of dragen een lijkkist om ze te begraven. De achtergrond is sober: slechts een 
troosteloze boom siert de linkse bovenhoek van de tekening. 
Rechts: Vier kinderen houden een geperforeerde kist klaar om ze onder te 
dompelen in een stromend beekje. Tegen de heuvelhelling op de achtergrond 
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staat een architectonisch motief De scene speelt zich af in een luchtige, bosrijke 
omgeving met veel groen. 
Beide taferelen geven aanleiding tot verscheidene hypothesen. 
Bij de linkse afbeelding veronderstelt Chaigneau dat het een voorstelling is van 
een bedrijf van lijken opgravers. Metzger treedt hem daarin bij. Maar 
Rosenkranz houdt het bij een scene van een begrafenisplechtigheid, waar de kist 
in een open graf geplaatst wordt. 
Voor de rechtse prent ziet Lambert het veel eenvoudiger, logischer en historisch 
juister. De kinderen dragen een kist waarin gaatjes zijn aangebracht en die in het 
golvende water van een beek gelegd wordt. In de kist zitten afgestroopte 
beenderen van een ontleed lijk. Die beenderen worden bewaard voor 
studiemateriaal en moeten zodoende proper gemaakt worden. De kist met 
beenderen wordt onder stromend water gehouden tot alles door de 
bacteriën in het water opgelost is. Het doorstromende water voert de afval mee, 
zodat na enige tijd de beenderen spierwit en gereinigd uit de kist te voorschijn 
komen. 

Misschien hebben ze allen gelijk, en bespreken de drie eersten alleen de linkse 
letter C, waar stromend water moeilijk te ontdekken is en waar de achtergrond 
inderdaad in harmonie is met een begrafenisstemming, terwijl Lambert alleen 
het rechtse tafereel beschrijft in de grote C, met stromend water in een vrolijke 
omgeving. 

Medische putti gebruiken een zaag om het bovenste deel van de schedel door te 
zagen ter voorbereiding van het onderzoek van de hersenen. 
Volgens anderen gebeurt hier een post mortem onthoofding. 

Met grote zorg en concentratie voor hun werk scalperen de geneesheren een 
lijk, uitgestrekt op een tafel, om de hersenen bloot te leggen, waarna ze kunnen 
bestudeerd worden. Het tafereel speelt zich blijkbaar af in open lucht, wellicht 
in de buurt van een galgenplaats. De vallei op de achtergrond laat inderdaad 
vermoeden dat het gebeuren zich afspeelt op een heuvel. 
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Drie geneesheren-putti (of studenten?) gebruiken een tractie toestel om het 
ontwrichte of gebroken been van een volwassen man terug op zijn plaats te 
brengen. De kleinste putti voert met inspanning de handeling uit, terwijl beide 
collega's er plezier schijnen in te hebben. De rechtse putti houdt een verband in 
de hand. 

Het tractieapparaat of glossocomum (Duits: eine Beinlade, Engels: fracture box), 
is een chirurgisch instrument bij het zetten van gebroken benen. Het was 
oorspronkelijk een fluitendoos die aangepast werd tot chirurgisch toestel. Het 
systeem van de windas mechanisme werd eraan toegevoegd. 
Deze ingreep werd regelmatig toegepast. 

De letter Fis een variant van de vorige letter E. Een jonge putto-chirurg en twee 
putti-assistenten maken gebruik van een tractietoestel om het gebroken of 
ontwrichte been van een volwassen man te zetten. 
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De letter H is versierd met twee verschil/ende tekeningen van dezelfde ingreep. 
Links zien we een chirurg die met een gloeiijzer of een heet ijzeren doorboord 
plaatje met twee handvaten de schedel(huid) van een patiënt dichtschroeit 
(cautserisatie). Deze wordt stevig vastgehouden door een helper. Een putto 
houdt het vuur heet, dat dient voor het verhitten van het gloeiend instrument. 
Het interieur blijft beperkt tot de stoel van de patiënt. 
Rechts speelt zich dezelfde scène af in een weliswaar rijkelijker en typisch decor. 
Hier zijn vier putti aanwezig: eentje voert de ingreep uit, de tweede houdt de 
patiënt vast, de derde wakkert het vuur aan en de vierde assisteert ijverig. 
Beide taferelen werden wel eens beschreven als een trepanatie, namelijk het 
maken van een boorgat in de schedel, maar de gloeiende vuurbekkens op beide 
prenten weerleggen deze theorie en bevestigen de cauterisatie. 
Het cauteriseren, uitbranden met een gloeiijzer, werd trouwens in de tijd van 
Vesalius, die zelf chirurg was, veel gebruikt. De ingreep diende om vuile 
ulceraties, verzwering van wonden, cysten en dergelijke aandoeningen te 
genezen. Het was hygiënischer dan het opleggen van vuile verbanden en 
stinkende zalven waartegen Vesalius zich herhaaldelijk verzette. 
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De letter I vertoont drie taferelen. 
Links: In de uitgave van 1543 staan vijf chirurgen als putti een barende vrouw 
bij. Twee chirurgen houden zich met de vrouw bezigJ terwijl de drie helpers rechts 
op het toneel een schaal vasthouden waarop de placenta geplaatst wordt. 
Midden : Omheen deze letter I is een tafereel van lijkenroof voorgesteld. Het is 
alsof de kinderen een spel aan het spelen zijn waar echter een zekere ernst bij te 
pas komt. Rechts op de voorgrond staat een kind met een schild in zijn rechter 
hand. Hij kijkt van het tafereel weg. De bende kinderen is op veroveringstocht 
begeleid door een wapperende banier. De drager springt enthousiast in de lucht. 
De aanvoerder draagt een helm met vizier en steekt dreigend een speer omhoog. 
Hij schijnt een bevel uit te schreeuwen. Een klein ventje is in de graftombe 
afgedaald en draagt met al zijn krachten een lijk uit de kuil terwijl de anderen 
helpen om de vracht omhoog te krijgen. Dat gebeurt in het licht van een fakket 
gehouden in een stevig vuistje. De straling van de vlam is duidelijk 
geaccentueerd. Het gaat hier duidelijk over het clandestien opgraven van een lijk 
in de verborgenheid van de duisternis. 
Het geheel speelt zich af onder de bogen van een aquaduct of op de binnenkoer 
van een kathedraalJ aan de voet van een portiek 
Rechts: Deze inkleding van de letter I stelt het zelfde tafereel voor als prent 
links. Hier zien we de prent uit de tweede uitgave van de Fabrica waarin de 
tekening veel mooier voorgesteld is en duidelijk de laatste fase van een verlossing 
in beeld brengtJ namelijk de uitdrijving van de placenta. De vrouw is uit het 
ledikant gehaald en zit in een zetelJ de kraamstoel. Een knaap zit tussen de 
opengesperde benen van de vrouw en trekt aan de navelstreng. Een andere komt 
met een schotel aanlopen om de nageboorte op te vangen. Het interieur is 
rijkelijk uitgebeeld. 
De tekening van de linkse prent werd eerst opgevat als de uitvoering van een 
abdominale paracentesis bij een oude man die aan vochtophoping lijdt. De 
duidelijke versie van de prent in de tweede uitgave geeft echter uitsluitsel. 

Lijkenroof door weetgierigen ten tijde van Vesalius is een bekend fenomeen. Ze 
maakte deel uit in de ontwikkeling van het onderwijs in de anatomie en ze wordt 
ook nergens verzwegen. De extreme beduchtheid voor het werken met 
lichaamsdelen van afgestorvenen uit de begintijd lijkt met Vesalius verdwenen. 
De illustraties in de Fabrica verhullen weinig en de onderzoeker zelf staat er 
afgebeeld, zijn lezers aankijkend als een zelfverzekerde wetenschappelijke held. 
Door de kerk wordt hem ook niets in de weg gelegd. Zonder de lugubere praktijk 
van het hergebruik van lichaamsmateriaal van terechtgestelde criminelen 
zouden de fraaie illustraties niet mogelijk geweest zijn. Vesalius was een eenzaat 
in zijn tijd, een pionier. Met moeite en na zonsondergang verzamelde hij 
maetriaal dat niet zelden in zeer slechte staat verkeerde, in lijkenhuizen en op 
galgenheuvels. Intact materiaal was nauwelijks verkrijgbaar. 
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In de voorstelling van van Calcar in prent B wordt de lijkenroof voorgesteld als 
een spel van kinderen. De kleine met het schild op de voorgrond lijkt een wachter 
te zijn die de omgeving afspeurt om te waarschuwen voor onraad. De leider met 
helm roept waarschijnlijk naar de wachter dat hij moet uitkijken, want nu gaat 
het gebeuren!. 

A 

B 

Driemaal de letter L met een ander tafereel. 
A. In deze hoofdletter L neemt een groep oudere mensen het dode lichaam 

van een gehangene van de galg voor transport naar de plaats van 

ontleding van het lijk. Een met hoed/ rechts in het beeld/ houdt een kruis in 

de hand/ hetgeen laat vermoeden dat het hier gaat om een officiële 

28 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 129 2015 

C 



wettige verwijdering en dat de resten op een christelijke manier zullen 

verbrand worden, na de dissectie. De constructie van de galg ziet er niet al 

te stevig uit: twee smalle en dunne opstaande palen dragen een even 

dunnen dwarsbalk. 

B. Ook hier zien we een galgentafereel waarbij oudere knapen (van een jaar 

of tien) het lijk van de galg losmaken. Eén is op de ladder gekropen en heeft 

het touw onder de oksels geslagen. Hij houdt zijn wankel evenwicht door 

de eigenaardige stand van zijn voeten achter de treden van de ladder te 

plaatsen. Twee andere knapen vangen het lijk op/ een bij de heup/ de 

andere bij het been. De priester met het kruis in de hand heeft de 

veroordeelde tot op het laatste ogenblik begeleid. Hij figureert hier in de 

uitoefening van zijn ambt/ hetgeen laat vermoeden dat de terechtstelling 

niet lang geleden plaats gehad heeft. De primitieve galg bestaat uit twee 

opstaande boomstammen met een mik waarin de dwarsbalk ligt. 

C. Heel verschillend is de derde voorstelling in de letter L. 

De kleine putto die zijn stoelgang uitdrijft kijk met belangstelling achterom 

naar de uitslag. Zijn kameraad heeft zijn hemdje opgelicht en wijst met 

overtuiging naar de uitslag. De bezige knaap houdt een vogel in de hand. 

Volgens andere auteurs zou hier het onderzoek naar aambeien uitgebeeld 

worden. 

De hoofdletter L van prent Cis het begin van het Slst
e kapittel van het tweede 

boek Fabrica, waarin een uitvoerige beschrijving gegeven wordt van de rectum 
musculatuur en het wonderlijke fei,t dat de mens controle heeft over het 
uitdrijven van zijn stoelgang. Daarom begint deze aanvang zeer aannemelijk met 
de tekening van een ontlasting. Vroeger werd geopperd dat deze prent de 
uitdrijving van de nageboorte zou voorstellen. Dit is weinig waarschijnlijk gezien 
de onnatuurlijke houding van de putto en er geen enkele overeenkomst bestaat 
met de inhoud van het kapittel. 
De betekenis van de vogel moet volgens Lambert gezocht worden bij Rabelais, 
die in een van zijn romans Gargantua een hele reeks dieren vermeldt (kip, duif, 
cormoraan, ganzennek en andere gepluimde artikelen) die 'geriefelijk' kunnen 
gebruikt worden. Rabelais (1483-1553) was nagenoeg een tijdgenoot van 
Vesalius en deze laatste heeft hoofdwaarschijnlijk kennis gemaakt met het boek 
van de schrijver tijdens zijn verblijf in Parijs. Zo is het aan te nemen dat de vogel 
een duif is uit de lijst van de gevleugelde toiletvoorwerpen die Rabelais 
aanbeveelt. 
Beide afbeeldingen in A en B weerspiegelen helemaal de zeden van de tijd. De 
Christelijke iconografie staat vol van gehangenen als onderwerp van verhalen en 
martelaarschap. De meest bekende misdaad is het ophangen van Judas na zijn 
verraad van Christus. Ze herinneren aan de pitture infamanti. 
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Volgens sommige auteurs zou het in tekening B gaan om een lijk van een vrouw. 
Het meermaals voorkomen van een vrouwenlijk in anatomische prenten laat 
vermoeden dat die gemakkelijker te verkrijgen waren. 

Boven: Drie medische putti blazen een long op zoals het beschreven is in 
Hoofdstuk 16 van Boek VI 
Onder: Twee kinderen vermaken zich met een uitgesneden maag. Een van de 
knapen blaast door de slokdarm en de andere bespeelt een stel rietfluitjes die in 
de kringspier van de maag (pylorus) geschoven zijn alsof het een doedelzak is. 
Op de achtergrond zien we tegen de horizon een stadsgezicht met torens en 
kantelen. 
Bij deze twee gelijkaardige beelden krijgen we een andere verklaring. Beide 
ingewanden doen dienst als een speeltuig. De eerder kleine zak op de linkse plaat 
wordt gezien als een long die opgeblazen wordt, refererend naar de beschrijving 
die Vesalius maakt voor de studie ervan. De nogal grote zak op de rechtse plaat 
wordt gezien als een maag. Inderdaad, voor een mensen maag is ze enorm. Maar 
het kan ook een runderpens zijn, want voor vergelijkende studies werd ook aan 
dierlijke anatomie gedaan. Vesalius verwijst daar dikwijls naar in de Fabrica. 
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Gaat het hier inderdaad over een long en een maag, of zijn beide toch een long 
en heeft van Calcar wat overdreven bij het snijden van de tweede plaat? 

Misschien moeten we een andere piste volgen en denken aan het schilderij van 
Pieter Bruegel de Oude die in 1560 "de Kinderspelen" afwerkte. Hier zien we, 
rechts onderaan op het schilderij, het spel 'met de blaas lopen': een kind dat een 
varkensblaas dik opblaast. Ook in het sierinitiaal toont het tafereel spelende 
kinderen .... met een opgeblazen blaas? 
Graag verwijzen we ook naar het sierinitiaal Q waar een varken op de sectietafel 
vastgebonden ligt. Orgaanstudie op een varken was dus niet ongewoon. 
De rechtse prent is gebaseerd op de fabel van Marsyas die op de doedelzak 
speelt (Zie ook letter V). De dubbele blaasstokken werden in en 15e en 16e eeuw 
de pansfluit of een blaasinstrument zoals we op de afbeeldingen zien. 

Putti dragen een lijk op een draagbaar boven hun hoofd. 

Het zal hier ook gaan om lijkenroof, zoals in de middelste letter 1. 
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Onder: Deze figuur stelt een beenderkokerij voor. Onder een monumentale 
schoorsteenmantel hangt een ketel met kokend water boven een brandend 
houtvuur. Een kind wakkert het vuur aan, de rook pluimt omhoog. De putti aan 
de ketel houdt een hoofd gereed om in het kokende water te gooien, terwijl rechts 
op de achtergrond een andere knaap een dijbeen aanbrengt. 
Rechts: Een man reikt vanaf het schavot, het pas afgehouwen hoofd aan van een 
terechtgestelde. Een putto neemt het aan om het in een bekken te leggen. 
Links: De beul grijpt het pas afgehouwen hoofd bij de haren en laat het vallen 
in een korf die een jonge knaap hem toereikt. Op de achtergrond staan soldaten 
te paard, met opgestoken speer. Ze hebben de veroordeelde tot aan de strafpaal 
gebracht. 
Drie figuren met hetzelfde thema: het hoofd van een terechtgestelde op het 
schavot wordt door de helpers van de anatoom meteen meegenomen voor 
dissectie. In de onderste prent wordt het meegenomen hoofd gekookt om het 
te ontdoen van vet en vlees, voor verdere studie. 
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Drie putti verzamelen beenderen op een kerkhot die moeten dienen als 
studiemateriaal. 
Anderen denken aan de reconstructie van een skelet/ als eerste belangrijke stap 
voor de anatomische studies. 

Vesalius verwijst meermaals naar zijn uitstappen naar de begraafplaatsen in 
Parijs 'Cimetière des lnnocents/1

. Hij vertelt ook over de aanval van aaszoekend 
honden tijdens een van deze bezoeken aan het kerkhof. Of hoe hij 's avonds , 
weerkerende van het kerkhof buiten de stad, te laat terug naar Leuven gekomen 
was en voor gesloten stadspoorten stond. 

A B 

A. Voor de vivisectie ligt een varken ruggelings op de sectietafel/ vastgebonden 
met een ketting in zijn snuit. De poten zijn door een ring vastgesnoerd aan de 
boord van de tafel. De prosector houdt het lemmet gereed om de streek van de 
grote bloedvaten in de hals bloot te leggen. Een student leest het desbetreffend 
kapittel uit het boek van Galenos voor. Onderaan links is een kind met een 
scheermees aan het spelen. De putti in de rechtse hoek onderaan betast 
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aandachtig de scherpte van de punt van staart van de letter Q. De ruimte is 
gevuld met jonge nieuwsgierige toeschouwers/ die de uitslag van dissectie 
afwachten. Ornamentele gevleugelde cherubijnen frissen het beeld op in de 
bovenhoeken. (Kapittel 7/ Boek Il/ 1543} 
B. De tweede uitgave van de Fabrica stelt in de letter Q de keizersnede voor bij 
een drachtige hond. Een putto verwijdert een puppy. 

A. De ontleding van een orgaan van het varken moet aantonen of de 

bevindingen van Galenus in zijn boek, ingekeken door een putto, wel juist 

zijn. De aanwezigen kijken gespannen toe naar het verdict. 

Gevleugelde cherubijnkoppen komen veel voor op graftomben in de 16e 

eeuw. 

B. In zijn kapittel over vivisectie legt Vesalius zelf deze figuren uit: het is een 

ingreep om de foetus en aanhorigheden te bestuderen 

Drie putti voeren dissectie uit aan de borstkas van een of ander dier. 
Sommigen zien de dissectie van de kop van een os voor de studie van de oogbal. 
Ook hier zou het een vivisectie zijn op een dier, zoals bij de letter Q. 

Vivisectie was een gewone praktijk bij Vesalius en in de medische school van de 
universiteit van Padua. 
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Dissectie (van een hond?) aan de hand van een leerboek. 
De twee putti raadplegen boeken terwijl de twee andere putti rechts een 
opengesneden lijk onderzoeken. 

Ook op deze prent vergelijken de anatomen de geschriften van Galenos met hun 
eigen ervaringen. Waren Galenos' beweringen fout of had Vesalius nieuwe 

ontdekkingen gedaan? 

A B 

C 
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A. Putti hangen een hond op aan de dwarsbalk van de letter T. De tong van de 
hond hangt uit zijn muil en een knaap staat klaar om hem met een stok 
bewusteloos te slaan. Het tafereel speelt zich af in een ruimte zonder decor. 
8. Hier speelt hetzelfde tafereel zich af tegen de kolommen van een groot 
gebouw. Links op de achtergrond zien we een bosrijk gebied en enkele huizen. 
C. Putti of kleine jongens hebben een hond meegenomen naar het bos. Ze hangen 
hem op met de strop rond de nek en hij spert zijn muil wijd open. Hij is dus niet 
dood/ maar een knaapje staat klaar met een knuppel om hem de genadeslag te 
geven. Een andere putto houdt de hond vast bij de achterpoten. De vierde knaap 
breekt een tak met een wig uit de boom/ waarschijnlijk om na het open snijden 
de buik open te houden. 
De drie letterfiguren beelden hetzelfde verhaal uit. Een dier (vaak een hond?) 
wordt gedood door ophanging om er nadien onmiddellijk dissectie te kunnen op 
uitvoeren. 
Het was een dagelijkse gebeurtenis in de Medische scholen, reeds vanaf de 
Grieken, dat dieren gebruikt werden voor anatomische studies. 

Rechts knapen in eigentijdse kleding voeren een aderlating uit. De patiënt 
zit aan een tafeltje met een laatbekken om het bloed op de vangen. De handeling 
heeft nog niet plaats gevonden want de linkse operator staat klaar om de 
inkeping in de ader te maken en de rechtse assistent houdt een lange stok klaar 
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in de hand die later zal dienen om de gestrekte arm van de aderlater te 
ondersteunen. De assistenten achter de rug van de patiënt zullen het 
aderlaatvlijm aanbieden en het bloedbekken vasthouden. 
Links: de operateur en zijn twee assistenten zijn knapen van dezelfde leeftijd als 
de patiënt. Deze zit in een rieten stoel en laat de hand wél reeds rusten op een 
steunstok, om de elleboogp/ooi goed te strekken. De chirurgijn betast de plaats 
waar de ader met het lemmet ingesneden wordt. 
Onder: Links staan twee vrouwelijke figuren op de oever van een beek, de twee 
muzen die als scheidsrechter fungeren en een uitspraak doen bij het duel tussen 
de fluitspeler Marsyas en de lierenaar en liedjeszanger Apollo. De ene is 
behoorlijk gekleed in een sluitende tuniek, de andere meer uitdagend. Rechts is 
Apollo bezig met het villen. Hij draagt een lauwerkrans rond zijn haarvlecht en 
heeft veel aandacht v oor zijn werk. Marsyas is stevig vastgebonden aan de wig 
van de boom en hij vertoont pijnlijke gelaatstrekken. De muzen volgen met 
belangstelling de operatie. Op het voorplan ligt de fluit op zijn tuniek. 
Op de achtergrond, tussen de V-benen, zitten twee muzikanten in de schaduw 
van een pijnboom. De scène speelt zich af in een heuvellandschap. De ene 
muzikant zit op een stoeltje in rustige houding en blaast op een fluit: het is 
Marsyas. De andere zit rechtop, het linker been strak gestrekt en de rechter knie 
op de grond: het is Apollo, zoon van Zeus, die een kordate houding toont. 

We zien een afbeelding uit de mythologie, met haar legendarische personnages: 
Apollo (=Vesalius) vilt Marsyas (=Sylvius). Het mythologische verhaal gaat als 
volgt: Marsyas was een goed fluitist, maar Apollo bespeelde de lier en was 
liedjeszanger. Hier bespeelt hij echter ook de fluit. Athene had dit instrument 
uitgevonden maar ze bemerkte in het spiegelbeeld van een waterput dat haar 
liefelijk gelaat door het blazen vervormd werd. Ze wierp het instrument weg en 
sprake een zware vloek uit over diegene die het zou oprapen. Marsyas, verwekt 
door Hermes bij de nimf, vond het speeltuig en leerde erop spelen met grote 
vaardigheid. Hij wist niets af van de vervloeking en hij werd door Apollo 
uitgedaagd tot een duel. Muzen, waarvan Apollo de leider is, zouden optreden 
als scheidsrechters. De schelle klanken van de fluit overstemden de zachte tonen 
van de lier van Apollo, zodat Marsyas zeker was van de overwinning. Maar toen 
begeleide Apollo zijn snarenspel met gezang, hetgeen Marsyas niet kon 
navolgen. De muzen beslisten dan ook in het voordeel van Apollo, maar die 
voelde niet voldoende eerherstel door de fluitspeler die het aangedurfd had zich 
met hem te meten, en als straf voor de aangedane smaad deed hij Marsyas aan 
een pijnboom opknopen en hel de huid afstropen. 
De letter V zou betrekking hebben op Vesalius in de figuur van de winnende 
Apollo, die zijn verliezer en uitdager Sylvius vilt. 
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Besluit 
De prachtige illustraties van Fabrica zijn genoegzaam gekend. De Vlaming Jan 
Stefaan van Calcar heeft hier prachtig werk geleverd met de tekeningen van 
spiermannen en skeletten, zowel om de artistieke gaafheid als om hun 
didactische waarde. 
Maar ook de sierinitialen, de hoofdletters versierd met dierenfiguren en putti die 
een situatie uitbeelden die Vesalius behandelt of beschrijft in zijn Fabrica, zijn 
het waard bestudeerd te worden. In de twee uitgaven van de Fabrica komen we 
andere sierinitialen tegen, aangepast aan de tweede versie van zijn boek. Het is 
interessant de verschillende verklaringen van auteurs en onderzoekers te 
vergelijken en soms kritisch te evalueren. Soms is de verklaring te zoeken in 
mythologische regionen, dan weer grijpt men terug naar het dagelijkse leven en 
gewoontes ten tijde van de Renaissance in Italië om soms heel eenvoudig een 
werkwijze te schetsen van de anatoom Vesalius. 

Guy Gilias, Haasrode 
Apotheker 
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Kosten deelname 

Inbegrepen koffie, lunch, receptie, Informatiemap, 
symposiumboek cm toegang tot het Museum voor 
de Geschiedenis van de Wetenschappen 
• leden van KVCV, KNCV (inclusief CHG-leden) 

en studenten: € 15 
• overige deelnemers:€ 35 

Routebeschrijving 

Het Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen bevindt zich In gebouw S 30 op 
de campus 'Oe Stem:' van de Unlversltelt Gent 
(ingang langs de De Pintelaan). 

Vla het openbaar vervoer is het Museum te 
bereiken met tramlijn 4, halte De Pintelaan of 
buslijn 70/71/72, halte De Stem?. 

Registratie 

Informatie 

Voor aanvullende vragen: 
contact in België: 
coqtact in Nederland: 

Wetenschappelijk comité 

prof. dr. Luc Moens, ere vice-rector UGent 
prof. dr. Geert Vanpaemel, l<Uleuven 
dr. Brigitte Van Tîggelen, WP History of Chemlstry, 

EuCheMS 
prof. dr. Alexander Filif,pou, Universiteit Bonn 
em. prof. Gaston Moens, Vrije Universiteit Brussel 
drs. Christophe De Bie, algemeen voorzitter KVCV 

Organiserend comité 

prof. dr. Annemie Adrlaens (UGent}, voorzitter 
em. prof. dr. Hendrik Deelstra (UA), secretaris 
lic. Paul Ba!duck (KVCV), penningmeester 
prof. dr. Danny Segers, {UGentl, lid 
prof. dr. Jose Martins {UGent), lid 
dr. Rudy Senten (KVCV), lid 
dr. Jacob van Dijk {KNCV), lid 

essenscia 

Kcmînklijke Vlaamse Chemische Vereniging 

Koninklijke Nederlandse Chemische 
Vereniging 

Universiteit Gent 

1lfflr 
UNIVERSIIEIT 

GENT 
KNCV 

SYMPOSIUM 

150 jaar benzeenformule, 
haar ontstaan en huidige 

betekenis 

Museum voor de Geschiedenis 
van de w,~t .. ,n,:;rh 

Universiteit Gent, 
.,,,.,,,.c,,.,,., 281-S 30, B-9000 Gent 
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en 
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 l<NCV. 
In de voormiddag wordt ingegaan op de 

van de hexagonale 
structuur van deze belangrijke molecule met 

i7nnn,oro 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 genees
middelen 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 beleids
makers en technici van de industrie en de 
overheid. Ook alle belangstellenden in de 

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 l<ekulé bevinden. 
Hier zal een kleine ~c,,.,.,M> .. ,+,,fü,,,, over '150 Jaar 

benzeenformule' opgesteld zijn. 

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 

De ontstaansgeschiedenis van de 
benzeenformule: 

11:10 In het spoor van Kekulé te Gent (1858· 
1867) 
Pierre De Clercq 
ere gewoon hoogleraar Universiteit Gent 

11:50 Benzeen: van brutoformule tot ring
structuren met streepjes en 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 
kleurstofchemle: aan mythevorming geen 
gebrek? 
Ernst Homburg 
hoogleraar Universitêlt 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 



MAGISTRALE BEREIDINGEN 

Apr. Marc Dooms 

Over de geschiedenis van eigen bereidingen van de apotheker, zet apotheker 
Sahar Khosrovani met haar zus Sara in het najaar een expositie op in het 
Familiemuseum in Eijsden, nabij Maastricht (NL). Dit onderwerp belicht 
belangrijke fases voor de apothekers: de overgang van geheimmiddelen naar 
medicijnen op maat. 
Het begon in de Middeleeuwen met kruidenhandel en het mengen van kruiden. 
Later werd door de apotheker ook kaneel, tabak, heroïne, suiker en marsepein 
verkocht. Sterker, marsepein mocht in de zestiende eeuw alleen worden 
verkocht door apothekers, want het zou een goed medicijn zijn tegen 
buikklachten. In de eeuwen erna ontwikkelden apothekers steeds vaker eigen 
recepten. 
Het museum kent een eigen afdeling, een oude Limburgse apotheek, waarin 
steeds een bepaald aspect van het apothekersvak wordt belicht. Sahar is 
adviserend apotheker bij zorgverzekeraar cz en Sarah is farmacovigilentie
assessor bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg). 

Geheimmiddelen 
De eigen bereiding kreeg in de negentiende eeuw een impuls, omdat de 
(Nederlandse) regering in 1865 apothekers verbood om de populaire 
geheimmiddelen van de industrie, waarvan de samenstelling onbekend was, te 
verkopen. De overheid vond de kwaliteit zeer wisselend en vaak was er sprake 
van kwakzalverij. Na deze maatregel besloot de NMP, voorloper van de KNMP, 
de geheimpillen te onderzoeken, zodat de apothekers ze voortaan zelf zouden 
kunnen bereiden. 
Acidum acetylosalicylicum bijvoorbeeld werd verkocht onder de handelsnaam 
Acetylum of Aspirine. De commissie van onderzoek van de NMP gaf aan welke 
stof het betrof en adviseerde om het onder de naam Acetosalum te verkopen. 
Het motto van de NMP aan de patiënten was "vertrouw de spécialités van de 
industrie niet: koop betrouwbare geneesmiddelen bij de apotheker." 

Momenteel loopt in het apothekersdeel van het Familiemuseum een 
tentoonstelling over de geschiedenis van de vroedvrouw. 

(informatie overgenomen uit Pharmaceutisch Weekblad 1 mei 2015, 150, 18-30) 
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CONGRESSO NAZIONALE DI STORIA DELLA FARMACIA 
MILANO 30-31 MEI 2015 

VOEDING EN GEZONDHEID 
Van de Regimen sanitatis tot nutri-fam1aca. 

Naar aanleiding van de wereldexpo (van 1 mei tot 31 oktober 2015) werd de jaarlijkse 
nationale bijeenkomst van de Accademia italiana di storia della farmacia in Milaan 
gehouden. 
De zetel van het congres was in het palazzo Greppi ( l 8de ) dat deel uit maakt van de 
Milanese universiteit. 
In de 2de helft van de veertiende eeuw werd op deze plaats het grote ziekenhuis ( Ca' 
Granda ) opgericht onder impuls van de hertog van Milaan, Francesco Sforza ( 1401-
1466 ) onder leiding van de Toscaanse architect Filarete en dit op aanraden van niet 
minder dan Cosimo I de' Medici. 
De Renaissance - hier dan de Lombardische - was in volle bloei. 
Maar Milaan moest nog wachten tot 1924 om een volwaardige universiteit te krijgen 
met alle faculteiten. 

Maar terug naar het congres. 

Vrijdag (29/5) was voorbehouden aan een geleid bezoek aan de stad, aan de historische 
archieven van de Ca' Granda en aan het museum Bayer. 

Zaterdag (30/5) werd een overvol programma aan lezingen afgewerkt( 20 
mededelingen van elk 15 min ) 
Zondag was er geleid bezoek aan il Cenacolo (het laatste avondmaal van Leonardo Da 
Vinci 
in de kerk Santa Maria delle Grazie). 

Het thema voeding en gezondheid werd via verschillende wegen benaderd: de 
omzwervingen van de Regimen sanitatis uit Salemo tot in Milaan en verder tot in de 
farmaceutisch-historische bibliotheek van Bern. 
Betreffende het al even beroemd incunabel, de Tacuina sanitatis eveneens uit Salemo , 
werd meer gesproken over de inhoud: persoonlijke hygiëne, voeding, medicinale 
planten enz. 
In de 16de eeuw was er ene Michele Sauonarola in Ferrara (niet te verwarren met 
Savanarola die finaal op de brandstapel eindigde) die een boekje schreef over" alle 
zaken die we eten, die we drinken en de regels om gezond te blijven". 

Volgende spreker hadj aren onderzoek gedaan naar de uitwisseling van gewoonten m 
casu eetgewoonten - van de invallende Longobarden ( 6de) en de laat-romeinse 
bewoners van NW-Italië. 
In 1838 was het Giacomo Barzellotti die nauwkeurig het eet-, leef- en woongedrag 
van "vreemdelingen" observeerde in Firenze. 
Hoofdzakelijk waren het Engelsen en Duitsers waarvan schrijver hun extravagante 
gewoonten niet kon begrijpen. 
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Verder kwamen aan bod: bromatologie-onderricht aan de universiteit van dieet 
en homeopathie, het levenswerk van een apotheker-herborist uit Zuid-Tirol, eerste 
leeftijdsvoeding aan de hand van publiciteit ( eerste helft 20ste ), de beroemde 
mostarda en torrone uit Cremona werd besproken (niet geproefd! ), de voeding van 
Sardische soldaten tijdens de Krimoorlog ( 1855-56 ), een historisch-farmaceutisch
literaire uiteenzetting over wijn ( ook zonder proeven! ), honing, chocolade (in de 
l 8de ) en tenslotte toekomst en mogelijkheden van de cannabisplant. 

Deze vermoeiende dag werd af gesloten met een bezoek aan het Palazzo arese 
Borromeo di Cesano Mademo alwaar het galadiner werd opgediend met middeleeuwse 
jonkers en fratsenmakers incluis. 

Maar de verassing van de avond was toen we 's avonds op het plein voor de Dom 
kwamen. 
Daar stond een gigantisch podium waar enkele avonden voordien een hedendaags 
concert werd gegeven door Radio Italia. 

Vanavond echter, concerteerde de philarmoniker van de Scala ! 
Als het ware een nieuwjaarconcert in open lucht met de majestueuze Duomo als decor. 
"Per Milano" stond er in gigantische letters: van de philannoniker voor de stad! 
Urbi et orbi. 

Italië is een land met veel gebreken maar ensceneren en onvergetelijke indrukken 
nalaten daar zijn ze wel sterk in. 

Alla prossima volta, confratelli italiani, 

Romano Van Hautekerke 
Juni 2015. 
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BOEKBESPREKING 

"EL PROFESOR RAFAEL FOLCH ANDREU: ASPECTOS DE SU OCUPACIÓN DOCENTE, 
SANITARIA E HIDROLÓGICA" 

Prof. Maria del Carmen Francés Causapé 

ISBN: 978-84-606-57774 

Realigraf, S.A., Pedro Tezano, 26 - 29039 Madrid 

15 cm x 21 cm, 19 bladzijden 

//Professor Rafaël Folch Andreu: aspecten van zijn beroep als docent, 
gezondheidswerker en hydroloog". 

In het jaar 2015 vieren we de 100ste verjaardag van Raafël Folch Andreu, 
professor aan de Centrale Universiteit van Madrid, alsook het 63-jarig bestaan 
van de Internationale Academie van de Geschiedenis van de Farmacie. Om deze 
redenen publiceert prof. Maria del Carmen Francés Causapé dit werkje, als een 
eerbetoon aan zijn persoon. 
Zijn beroepsactiviteiten worden in verschillende hoofdstukken besproken: als 
universiteitsprofessor, als gezondheidstechnicus, als historicus in de hydrologie 
en tenslotte een uiteenzetting over de oudste Catalaanse thermen "Broquetas". 

TENTOONSTELLING 

In het LAMBOTTE MUSEUM, Museum voor de Geschiedenis van de 
Gezondheidszorg, loopt een tentoonstelling die bijzondere bijdragen van Albin 
Kambotte aan de geneeskunde en aan de kunstwereld uitgebreid belichten. 
"Lambotte en Ensor: de Kunst der Techniek" toont originele chirurgische 
instrumenten, vervaardigd door Lambotte zelf, samen met foto's en publicaties. 
Schilderijen en afbeeldingen van Ensor gaan daarbij hand in hand. 

De tentoonstelling vindt plaats in het Stuivenbergziekenhuis, Lange 
Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, tot 16 juni 2016. 

Albin Lambotte (1866 1955} was algemeen chirurg in het 
Stuyvenbergziekenhuis in Antwerpen, waar hij zich toelegde op de operatieve 
reductie en fixatie van botfracturen. Hij ontwikkelde hiervoor zelf instrumenten. 
De naar hem genoemde beentangen worden tot op heden wereldwijd gebruikt. 
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