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Dc Grabadin van Pseudo-Mesucs (Xlc-XIle eeuw) en zijn invlocd op de onf-
wikkcling van dc Farmacie in dc Zuidclijke Ncdcrlandcn, door Apotcker L. J. Van-
dcwiele. Procfschrifc ter vcrkrijging van de Graad van Doctor in de Farmaceutische 
Wetenschappen, voorgelegd aan de Faculteit van de Geneeskunde, afdeling Far
macie, der Rijksunivcrsitcit te Gent, en vcrdedigd op 6 februari 1962. 352 biz., 
9 illustr. Niet in de handel. 

Eeuwenlang heerste cr een hopcloze verwarring omtrent de persoon van Mesues 
en omtrent het vaderschap van de Opera Mesuae. Velen hebben de Opera Mcsuae 
toegoschrcven aan Mesues sr., een arts, zoon van apotcker, die geboren werd in 
777 te Djondisaboer. Anderen, steuncnd op de getuigenis van Leo Africanus, 
schreven deze op naam van Meseus filius of junior, die zou gcstorven zijn in 1015 
te Kabira. Doch meer critisch aangelegde historici bewezen dat deze werken moesten 
toogekcnd worden aan een Noord-Italiaan, waarschijnlijk een professor aan de 
Universiteit van Bologna of Padua, die een syntese heeft willen geven van de 
Arabische geneeskunde en farmacie, van groot nut voor de opkomende Scholastiek, 
en dit heeft gedaan onder de welluidende naam van Mesues. Dergelijke naamsub-
stitutie was dcstijds een gebruik, dat veel in voege is geweest, met het doel aan een 
werk mcer prestige te verlenen ; een soort reclame dus. Men was blijkbaar mecr 
bezorgd om het feit dat zijn werk ingang vond, dan dat zijn naam bekend geraakte. 

Twee van de vier werken van Pseudo-Mesues, zijn Antidotarium en zijn Practica, 
worden gewoonlijk samcngevocgd onder de benaming Grabadin. Dit woord stamt 
af van het Arabisch Al-akrabadhoer, samengesteld geneesmiddel. Het boek wil dus 
een receptarium zijn met samcngcstelde geneesmiddelen, in tcgenstelling met een 
boek dat handclt over simplicia, ccn herbarium b.v. 

Het nomadenvolk dat leefde « in felici Arabia » had in het wereldgebeuren geen 
noemenswaardige rol gespeeld tot de profeet Mohammed (580-632) een sterke 
tcocratische staat stichtte en zijn volgelingen een onmetelijk Rijk vestigden, dat zich 
uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot aan China en zowel Spanje als Indie 
om\atte. De Arabieren trachtten het cultured patrimonium te assimileren van de 
overwonnen cultuurvolkeren — Grieken, Egyptcnaren, Medcn. Perzen, Indiers — 
en bouwden een specifieke Arabische wetenschap daaruit op. De grotc verdienste 
van de Arabische periode zal steeds hierin bestaan : dat zij hot oude cultitrcel 
patrimonium van de vergetelheid hebben gercd en aan het Westen hebben overge-
maakt. Op gcneeskundig gebied hebben de Arabieren weinig vorderingen gemaakt, 
daar hun godsdienst hen vcrbood dissecties op lijken te doen ; zij erfden van Hip
pocrates en Galcnos en hebben deze erfenis aan het Westen overgemaakt. Doch op 
gebied van de farmacie was hun invloed van het allcrgrootste bclang. Met hun 
matematische geest, een hoofdkenmerk der Arabieren. zagen zij onmiddellijk in dat 
simultane uitoefening van geneeskunde en farmacie onverenigbaar is ; zij eisten dat 
hun polyfarmaceutische formules, waar ze meesters in waren, zouden worden uit-
gevoerd. door mensen, die dit als een hoofdbezigheid deden en daartoe speciale 
scholcn hadden gcvolgd en onder staat.«;controle zouden worden geplaatst. De we-
tenschappelijke farmacie was geboren (Vllle eeuw). Een tweede verdienste hebben 

37 



de Arabieren op farmaceutisch gebied op hun actief door het cnorm verruimen van 
de artsenijschat. Mekka was niet allcen het grotc pclgrimsoord, doch ook dc groot-ite 
markt ter wcreld, waar warcn wcrdcn gcruild, die evengocd uit Spanje als uit 
Indie of China afkomstig konden zijn. Aldus kwam een arscnaal nieuwc genees
middelen dc artsenijschat vermeerderen. Verder bcstond hun verdienste crin, dat zij 
als echte levenskunstenaars, de kunst verstonden de weerzinwekkendhcid van de 
artsenijcn te bestrijden. Daartoe vonden zij allerhande nicuwe dispersccrvormen 
uit, waartoe de aanwending van hun suiker wondcrwel van pas kwam. Zo brachten 
zij in de farmacie : siropcn, robs, lohochs, juleppen. geleien en conscrven. Zij 
verstonden de kunst in de lotterlijkc zin en ook in de figuurlijkc .̂ in, dc bittere pil 
te vergulden. 

De aandacht trckkcn op dc Arabische pcriodc. die voor de farmacie van zo 
overwegend bclang is geweest, was de eerste doelstclling van de tcsis. Men gaat 
dc Arabische periode tc gcmakkelijk uit de weg, als een duisterc periode, waarvan 
de bronnen mooilijk tc ccntrolcren zijn, doch deze periode is voor de farmacie-
historie van 20 groot belang, dat zij de voile aandacht verdient. 

De tweede doelstclling bcstond crin, na te gaan welke invloed de Arabieren — in 
casu de Grabadin van Pseudo-Mesues — hebben uitgeoefcnd op het farmaceutisch 
denken in de Zuidelijkc Ncdcrlandcn. Volgens een algcmeen gangbare opvatting is 
Nicolaus Salernitanus de vader, en zijn Antidotarium de inspiratiebron geweest van 
al de receptaria en farmacopccen, die in onze streken gebruikt wcrdcn. Een minitieus 
onderzoek heeft uitgewezen dat deze stelling moet herzien worden. Bij het nalezen 
van de frekwcntiecurve van voorkomen in de oudcre werken, wordt vastgesteld 
dat in procenten uitgedrukt, de invloedssfeer van Pseudo-Mesues gelegen is tussen 
35 en 55 %. tcrwijl die van Nicolaus Salernitanus schommclt tussen 15 en 20 % ; 
de andere oude meesters komen slechts sporadisch voor. In de farmacopccen ver-
mindert de invlocd van P-seudo-Mesues en de andere oude meesters, naarmate 
nieuwe geneesmiddelen worden aangewend, door Amerika en de scheikunde geleverd. 
Toch korat Pseudo-Mesucs midden dc XVIIIe eeuw nog voor 10 % voor in de 
.samenstelling der farmacopccen en zal hij eerst volledig eruit vcrdwijnen in 1906 
met het invoeren van de PB III. Zodat gcrust zondcr overdrijving mag getuigd, 
dat de Grabadin van Pseudo-Mesues de lang.stlevende van al de receptaria is ge
weest, die in onze streken gebruikt werden. 

Om de waarde die hij op het farmaceutisch denken in onze streken heeft gehad, 
verdient de Grabadin meer bekcndheid te genieten. Dc gcdrukte werken zijn intussen 
eerbiedwaardige, zeldzame volumina gewordcn, niet in het bercik van iedereen, 
zodat een vertaling zich opdrong. Dc vcrtaling vvcrd zo letterlijk mogelijk gedaan, 
met behoud van de ingredienten in hun Latijnse en Arabische benamingen, om de 
atmosfeer, waarin het werk geschrevcn werd, niet te schaden en om de klip te 
omzeilen van steeds weerkerende discussies over bepaalde simplicia ; dit kon beter 
ineens gebeuren in ccn glossarium dat op het einde van het werk werd tocgevoegd. 
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