
BIJDRAGE T O T DE GESCHIEDENIS V A N EUPHRASIA 

Aan het slot van de bijdrage over Arnaldus de Villanova's Liber de 
Vinis (1) werd beloofd terug te komen op de geschiedenis van Eu
phrasia (2). 

Mogen we de botanisch-historische opmerkingen ten aanzien van 
Euphrasia geloven (3) dan zou er over het medicinaal gebruik van 
dit plantje in de middeleeuwen zo goed als niets bekend zijn en zou-
den beschrijvingen pas in de kruidenboekincunabelen worden gevon-
den. Met vele bewijzen kan het tegendeel worden aangetoond. 

Eerst nogmaals de tekst van de Viniim eufragiae, zoals die voor-
komt in de Editio Basileae 1585 van Arnaldus de Villanova's ge-
schriftcn : 

Vinum eufragiae nd oculos imponntur de ipsa herba imisto, f' liat vinum 
eufragiatum, cuius usu oculi scnum rciuvenescunt aufert impcdimontum eorum, 
& defectum visus in quocunque hominc. 6 cuiuscunque aetatis, sive fit phleg-
inaticus sive pinguis. Quidam permansit nihil videns per longum tempus, & 
infra annum rcstitutus est ei visus usu eius. Ipsa enim herba calida est & 
sicca, habct hoc a proprietate, fi quando pulvis eius comeditur cum vitello 
ovi facit idem, vel de pulvcrc accipiatur cum vino. Et supcr.sunt testes fidoi 

(1) W . F. Daems, Ein mittelniedcrlandischcs Fragment dcs Liber de Vinis dcs 
Arnaldus de ViUanova. In : Janus XLVII, 2 (1958), 87-100. 

(2) De officinele Euphrasia (Euphrasia officinalis auct.) wordt tegenwoordig bo-
schoiiwd als een mengsel van Euphrasia stricta L. en Euphrasia Rostkoviana 
Hayne. 

(3) G. Madaus, Lehrbuch dcr biologischen Heilmittel. Leipzig, 1938. Decl II, 
biz. 1330. 
Heinrich Marzell, Geschichtc und Volkskundc der deutschen Heilpflanzen. 2. 
Auflage. Stuttgart, 1938. Biz. 237. 
Ludwig Kroeber, Das neuzeitliche Krauterbuch. Band I. 2. Auflage. Stuttgart, 
1934. Biz. 50. 
Giinther Neidhardt, Euphrasia Rostkoviana Haync, der Augcntrost, Die Phar-
mazie. 3. Beiheft, 1. Erganzung.sband. Berlin, 1947. Biz. 213. 
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digni qui pcrieulum fecerunt in .seipsis. non poterant legere sine speciUis. 
logerunt po.stinoduiu iibsciue illi.s. etiaiii literam .suhtiliorcm, Et visu.s viui ou-
fragiati non habot sibi simile in conferendo visui. Si autcm es.set nimis forte, 
tcmperetur cum .iqua focniculi, & si opus est. ad datur saccharvnn. 

De niiddeinederlandse vertaling, in het gepubliceerde fragment van 

het Liber de Vinis, breekt juist af midden in deze Wiin die goet is ten 

oghert. Daardoor blijft ens een belangrijke aanwijzing ten aanzien 

van de bril — een van de oudste bewijsplaatsen dus — onthouden. 

De geschiedenis van de bril begint zo ongeveer in het laatste kwart 

van dc derciende eeuw ( 4 ) . Roger Bacon heeft in 1267 reeds gespro-

ken over glazen kogelsegmenten. die bij het Iczen nuttig konden zijn 

voor oude iieden en voor hen. die zwak van gezicht zijn. Het is even-

wel onjuist gebleken, dat Bacon de bril zou hebben uitgevonden, 

veeleer heeft hij blijk gegeven de uicvinding van de bril te verwachten 

( 5 ) . Uit de preken van Fra Giordano da Rivalto weet men, dat de 

Dominikaner monnik Alessandro della Spina omstreeks 1285 de kunst 

van het slijpen van brilleglazen verstond. In ieder geval is er van 1300 

af herhaaldelijk in Noord-I tal iaanse bronnen sprake van brillen. Het 

is dan ook niet zo verwcnderlijk. dat ook bij Arnaldus de Villanova 

de bril wordt genoemd. 

Het is niet duidelijk — maar niettemin belangrijk genoeg om te 

worden opgehelderd — of in de ablativus pluralis specillis moeC wor

den gezien een meervoud van een- of van tweeglazige brillen. Immers, 

als specillum een diminutief is van speculum (bij Du Cange is er niets 

van te vinden) , kunnen beide instrumenten gemeend zijn. De Duitse 

vertaling stelt ons voor hetzelfde probleem met « die Spiegel ». En 

hoe mag wel de mnl. vertaling er hebben uitgezien ? 

* 

Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak, dat de oudere geschiedenis van 

Euphrasia tot nu toe niet bekend is geworden, gelegen in het feit, dat 

Euphrasia e.xclusief als oogmiddel in gebruik is geweest en in het 

(4) H. Weve, Zur Geschichtc dcr Brille in den Niodcrlaiiden. In ; Verslagen van 
het Vlme Congrcs Internationale d'Histoire de la Medecinc (Ley de-Amster
dam) 18-23 juillet 1927. biz. 127-132. 

(5) Edward Rosen, Did Roger Bacon invent eyeglasses? In : Archives Intern. 
d'Hi.stoire dcs Sciences, 26 (1954), 3-15. 
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feit, dat de bekende farmaceutisch-medische en farmaco-botanische 
werken hiervan niet gcwagen. Men zoekt derhalve tevergeefs in de 
werken van Dioskurides, Galenos, in vroeg-middeleeuwse receptaria 
(6), in het Herbarium van Pseudo-Apuleius (7), bij Hildegard (8), 
in de Macer Floridus, bij Thomas van Cantimpre, bij Albertus Mag
nus, in het Antidotarium Nicolai, in het Circa instans, in Rufinus' 
werk over geneeskruiden (9), bij Johannes de Sancto Amando (10), 
in de middelengelse vccabularia van voor de 15de eeuw (11), om 
slechts de meest representatieve bronnen te noemen. 

In een tussen 1160 en 1170 geschreven Salernitaans vocabularium 
(12) : De nominibus herbarum et specierum et morborum et aliorum 
que autonomas ponuntur, treffen we Eufrasia, zonder meer, voor het 
eerst aan. Niet verwonderlijk is het daarom, dat we, vrij kort daarna. 
de eerste medische, oftalmologische waardering van Euphrasia vinden 
bij Richard Anglicus, die door zijn studie aan de school van Salerno 
en de faam die hij aldaar als arts verwierf, de bijnaam had van Ri
chard Salernitanus. Richard Anghcus, uit Oxford stammend, was van 
1227 af lijfarts van Paus Gregorius IX. Na diens dood (12-41) trok 

(6) Henry E. Sigerist, Studien und Tc.xte zur friihrnittclalterlichen Rczeptliterafur. 
Leipzig, 1923. | Studien zur Geschichtc der Medizin, Heft 23. J 

(7) F. W . T. Hunger, The Herbal of Pseudo-Apuleius from the ninth-century 
manuscript in the abbey of Monte Cassino. Leiden, 1935. 

(8) Hildegard von Bingen, Naturkundc. Nach den Quellen iibersetzt und erlautert 
von Peter Ricthe. Salzburg, 1959. 

(9) The Herbal of Rufinus. Edited from the Unique Manu.script by Lynn Thorn-
dike. Chicago-Illinois. Second Impr. 1949. 

(10) J. L. Pagel, Die Areolae dcs Johannes de Sancto Amando (13. Jahrhundcrt). 
Berlin, 1893. Het werk bevat o.m. de hoofdstukken : Vi.so de medicinis capitis 
videamus de medicinis oculi juvativis et nocitivis secundum ordinem alphabeti 
— en — Hae sunt medicinae quae nocent oculis, waarin alfabetisch de mid-
delen worden opgesomd. Hierbij is geen Eufrasia. ook niet verborgen onder 
een of ander synoniem. 

(11) Thomas Wright, Anglo-Saxon and Old English Vocabularies, Second Edition. 
London, 1884. Voor het eerst in deze woordenlijsten trecdt Euphrasia op in 
de « pictural vocabulary of the XV. century » (787, 30). 

(12) Hans Balzli, Vokabularien im Codex Salernitanus dcr Breslauer Stadtbiblio-
thek (Nr 1302) und in einer Miinchener Handschrift (Lat. 4622). beide aus 
dem XII. Jahrhundcrt. Leipzig, 1931. [Studien zur Geschichtc der Medizin, 
Heft 21,] 
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Richard naar Parijs, waar hij na een vruchtbaar literair leven. in 1252 
stierf (13). 

Een deel van zijn werken, de Practica uit de Micrologus, is door 
Hellriegel (13) gepubliceerd. In het hoofdstuk De Passionibits Ocit-
lorum vinden we onder Colliria sunt haec naast vele andere middelen 
ook succus eufrasiae genoemd. Nogmaals. verwerkt in een oogwater 
dat is aangekondigd als Collirium pretiosum et cxpertum ad quodlibet 
pisus impedimentum. In het gehele werk, waarin toch tientallen van 
plantaardige middelen vele malen voor verschillende ziekten worden 
genoemd, komt Euphrasia verder niet meer voor. En zo zal het ook 
verder in de geschiedenis van Euphrasia blijven ; het is een exclusief 
oogmiddel, een opvallende verschijning in de materia medica, waarin 
plantaardige middelen bijkans nooit voor een enkele aandoening of 
groep van aandoeningen geneeskracht bezitten, doch integendeel 
.— en helaas — juist voor alles en nog wat schijnen te kunnen worden 
gebruikt. 

De toepassing van Euphrasia schijnt dus van Salernitaanse oorsprong 
te zijn. Opmerkelijk wordt het dan, dac van de schaarse vindplaatsen 
in de tijd na Richard Anglicus er juist enkele Nederlandse zijii, 

In het ms. 6838A van de Bibl. Nat. te Parijs. gedateerd 1305, wordt 
Euphrasia niet genoemd, maar het Boec van medicinen in dietsche in 
hs. 1328 van de UB te Utrecht heeft op f. 102r een recept voor Eufra-
sienwater, dat dus — indien de paleografische datering met omstreeks 
1325 juist is —. het oudste Nederlandse voorschrift is. Het luidt als 
volgt : 

Van cufrasicnwater 
Dit water maec van verschen eufrasienblade. Nem eufrasienblade, roseblade, 
celidonienblader ende rutenblade mitten bloemen. Ende als dese blade alte-
gader in die kloc sijn, soe sprenghe daerover gocden wijn, want cufrasicn
water allecn subtijlt die groeve huut ende maect dunnen hunt ende claer. Dit 
voerscyde water heeft cracht sonderlinghe die tranen uut den oghen te ver-
driven van couden zaken, die oghelede, beyde, van couder zaken ende van 
heter, te vochten ende sachten. Item, dit water van eufrasien heeft cracht 
vcrdonckert oghen te vcrclaren van couder zaken. Item, dit water in die oghen 
ijhedaen breect die vlecken ende scellen ende verdrijftse, beide, van coude 
zaken ende van heten. 

( n ) Herbert Hellriegel, Die « Practica » aus dcm Micrologus Richards dcs Eng-
landcrs. Inaug. Di.'̂ K. Chemnitz, 1'334. 
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W e merken op, dat hier sprake is van de bladeren van Euphrasia, 
in geen der andere voorschriften wordt ooit dit simplex genoemd. 

Een oogwater met Euphrasia is nog in een ander Nederlands werk 
te vinden, nl. in de beroemde Codex 15624-15641 van de Kon. Bibl. 
te Brussel. De inhoud van folio 6v tot 8v is een tractaatje van medi' 
cinale wateren. Folio 7r, kolom b heeft : 

Noch .1 . water dat es herde wonderlike goet jegcn alle smctten van ogen ende 
jcgen dat witte ende om claer te siene. Ncmt venkel, rute, yscrnc, cufrasie, 
endive, betonie, rosen ende surmonternc, elx .1 . hantvol, cude Icgse in witten 
wine enen dach ende .1 . nacht. Daernae doet dit algader in .1. orinael ende 
scttet op .1 . clocke van glase, die men beet alembijc. ende maket also als 
ro.sewater, ende ontfaet in .1. fiolc. Dierste water cs goet, ende dander noch 
beter, ende terde alrebest. 

Dat in het Herbarijs van deze Codex enkele regels aan Euphrasia 
gewijd worden, mochten we — gezien de samenhang van de gehele 
in deze Codex behandelde materie (14) ^- verwachten en zo lezen 
we dan op folio 97vb, overlopende in 98ra : 

Eufragia cs .1. smal crudekijn ende wast cne spannc lane, ende draget witte 
bloemen alse muur, ende es cout in den icrstcn graet. Si claert die ogen. 
Daeromme eist goet in andren watren die ten ogen gaen. Ende men maecter 
af water ten ogen. Ende het coelt die ogen ende sachtsc. Ende cs goet jegcn 
hete apostemen ende jegcn hete levere ende geelsucht ende hete mage, ja. 
water daeraf gemacct met andivie-watere. 

De laatste indicaties komen in hoofdzaak voor rekening van de En-
divia, we vinden ze dan ook later niet terug. 

Veel korter, maar met merkwaardige overeenkomst, is de beschrij-
ving in De Vreese's recept nr. 143 (15) : 

Eufragia cs .j. clecnc crudckin. ende wast .j. spannc lane cude draghet witte 
bloumen als mucr ; hets cout ende dro in den .j. graet : hot conforteert de 
oghen. 

Alleen hieruit blijkt al, dat er verband moet zijn tussen het Her
barijs en de Gentse receptenverzameling. 

(14 ) W . F. Daems. De niiddeinederlandse vcrtalingen van het Antidotarium Ni
colai'. In ; Scientiarum Historia 3 (1961), 1. biz. 10. 

( 1 5 ) W . L. de Vreese. Middelnederlandschc geneeskundigc Recepten en Tractaten, 
Zegeningen en Tooverformules. Eerste aflevering. Gent, 1894. Biz. 47. 
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Een idee voor dc richting, waarin we moeten zocken voor deze bc-
schrijving geeft het hoofdstukje Eufragia in het z.g. Lexicon planta-
rum. dat op zijn beurt sterk op het Circa instans steunt (16) : 

Eufragia herba est quod alii himmclla aut herba... vocatur. Herba est parva 
in iongitudinc iinius palmi, cum paucis ramulis subtilcm, florem album habcns 
inter flores eius folia incisa sicut pipinella. Radix modica et inutilis. Nascitur 
in .sonipnitatihus montium, locis petrosis et inter foenum quod difficile cog-
noscitur propter parvitatem eius. Tota herba colligitur et desiccatur in umbra 
abiectis radicibus. postea in pulvereni redacta et cum vino albo potuit data 
iciuno stomacho in quantitate coclearii et in omni mane ncccpta valet contra 
olisturitatem oculorum et contra eorum caligincm visus eius optime clarificat, 
niemoriam reparat. Si detur per XL diebus continuis videbis effectiuii bonum 
et mirabilc. Expcrimcnta est enim a multis senioribus deficientibus visum 
quod lumen oculorum reparabant videntcs, tamquam pueris ex gratia Dei est 
virtus hcrhe. Dicitur etiam eufragia in musto .sive vino novo posita illud 
conservat a corruptione. Nascitur in sablosi.s in pratis. 

Ook hier dus de « conforterende » wijn, waarbij overigcns pocdcr 
\an het in de schaduw gedroogde kruid wordt gebruikt in plaats van 
een alkoholisch aftreksel van het kruid. In een anonieme Tractatns de 
Eqritudinibus Oculorum et Dictis Sapientium Veterum Compilatis 
(17), wordt bij de behandeling van cataracten, poeder van Euphrasia 
aan het cten toegevoegd. 

* 

Keren we terug tot de Vinum Eufragiae van Arnaldus dc Villa-
nova. Hoe komt hij aan zijn wetenschap, hoe komt hij aan het sterkc 
verhaal van « waardige getuigen », welk verhaal aanleiding moet zijn 
geweest o.m. tot het ontstaan van de Franse volksnamen casse-lunet-
tc(s) en brise-luneite(s) 1 

Lctten we er — terloops — op, dat dc kennclijk op dit bericht ge-
inspireerde passage in het Lexicon plantarum veel voorzichtiger is ge-
sleld. 

Met betrekking tot de korte tijd, dat brillen in gebruik konden zijn 
toen Arnaldus zijn tractaat schreef — daar gaan misschien nog en-

(l(i) Rudi Mans. Gerhard Bahn en Werner Thode. Das Lexicon plantarum (Hs. 
604 der Miinchener Universitat.sbibliotlick). VN'iirzburg. 1941-1942. Het geci-
teerde hoofdstukje in Teil II, biz. II . 

(17) Naar een ms. van dc Ar.senal-Bibliotheek te Parijs in het Engels uitgegeven 
door J. Cusi. Masnou, 1922. 
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kele jaren af, waarin hij op reis was — moeten we wel aannemen. da t 

hij de proeven zelf heeft genomen. De grens kan, geloven we. nog 

s trakker worden getrokken, indien we kennis nemen van een tractaatje 

van Arnaldus , dat speciaal is gewijd aan oogzwakten, Dat schreef hij 

omstreeks 1308 en het is onder de titel Libellus Regiminis dc Confor-

tatione Visus bewaard in een hs. van dc Bibliotheek van Metz (18 ) . 

Hierin ontbreekt bij de middelen. die Arnaldus laat toepassen ter ver-

betering van het gezichtsvermogen juist de Euphrasia . Maar , in ver

band met een opmerking van Johannis de Lasso, ontgaat ons niet, 

dat Arnaldus bij de toe te passen middelen in de eerste plaats aan-

beveelt tales coma semillas de hinojo. un colirio de dichas semillas q 

la ijerba adhil y su zumo, dus een oogvvassing van venkelzaad en 

herba adhil (extern) en het sap (of de wijn ?) van herba adhil (in

tern ) . 

Later, in het Capitulo de los colirios laat hij een water destillercn 

naar het volgende recept : 

Hojas de rosas encarnadades bien completa.s. hojas de ruda, hojas de hinojo. 
ycrba adhil aa. 1 quartarium. Mezclese y en un alambique evaporese el aqua 
por .sublimacion. conservandola lucgo en un va.so de metal o de vidrio. 

Door destillatie met waterdamp wordt dus uit een mengsel van ge-

lijkc delen van bladen van goed gevulde rozen. van wijnruit, van 

venkel en van herba adhil een collyrium gemaakt. dat bewaard wordt 

in een metalen of glazen vat. 

Is yerba adhil identisch met Euphrasia ? 

Johannis de Lasso, in zijn Tractatns de consematione visus, meent 
(19) « que I'herbe adil est celle que I'aigle mange et a laquelle elle 
frotte ses yeux et c'est I'eufrasia ». 

Bahn. de uitgever van het tweede deel van het Lexicon plantarum 
(16) , waaruit we het hoofdstukje over Eufragia citeerden. heeft de 
opengelaten plaats niet kunnen lezen. Een context voor Eufragia heeft 
hij niet kunnen vinden (hetgeen dus klopt met het resultaat van ons 
onderzoek) en hij vcronderstclt , dat er zoiets staat als : aut herba 

(18) In het Spaans uitgegeven door ]. Cusi. Masnou. 1922. 
(19) Johannis de Lasso, Tractatns dc conservatione sanitatis oculorum, editus anno 

1346. Franse vertaling van Jean Lamouroux (Figueras, 1918) naar de uitgave 
van een ms. lat. van de Bibl. Nationale te Parijs. in 1903, door P. Pansier. 
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iih aliis vocatur. Dit herba ab aliis lijkt bedrieghjk veel op herba adhil! 
Wellicht gelukt het nog eens hierin volledige klaarheid te brengen. 

Intussen verscheen in het begin van dit jaar de dissertatie van Van-
dewiele over De Grabadin van Pseudo-Mesues (20). Slechts twee-
maal komt daarin Euphrasia voor, t, w. in de Pilulae Lucis maiores en 
Pilnlae Lucis minores, wederom uitsluitend met ophthalmologische in-
dicatie. Het is merkwaardig, dat Vandewiele de samenhang met adhil 
niet is tegengekomen, te opvallender, waar het werk overigens vol is 
van arabische synoniemen. 

In Arnaldus' tractaatje over de versterking van het gezichtsvermo
gen ontbreekt elke aanduiding over experimenten met brillen gebrui-
kcnde oude Iieden. zodat we mogen aannemen, dat zijn experimenten 
origineel zijn en genomen werden na 1308. 

** * 

Een ander aspekt van de geschiedenis van Euphrasia in de materia 
medica is dat van de verwisseling met Fragaria, de Aardbei. 

In de 12de, 13de en 14de eeuw ontbreken synoniemen, zowel la-
tijnse als populaire. Als eerste kunnen we misschien herba adhil no-
teren, dan komt de oud-italiaanse naam ocularia (21), later ook ophthal
mia. Augentrost, in de kruidenboekincunabelen wel te vinden, schijnt 
te stammen van Vitus Auslasser (22), ougenclar komt voor het eerst 
voor bij Brunschwygk (23). Zo ontstaan onze volksnamen Claeroghe 
(Dodoens), Ogenklaar, Eyebright, maar ook Leuchte (Loichte voor 
Eufrasina onder de Nomina Herbarum in hs. 694 van de UB te 
Utrecht, f. 251) of Leuchtenkraut, Lichtkraut. Makeblijde is een ver
taling van euphrasia, want het griekse euphraino betekent verhcugen, 
blij maken. Over het ontstaan van de Franse volksnamen casse- en 
brise-lunettes spraken we reeds. 

Fischer (21) geeft in zijn synoniemensleutel als synoniem voor 

(20) L. J. Vandewiele. Dc Grabadin van Pscudo-Mcsucs (Xle Xlle eeuw) en zijn 
invlocd op dc ontwikkeling van de farmacic in dc zuidelijkc Nederlanden. 
Diss. Gent, 1962. 

( 2 1 ) Hermann Fischer, MittelalterUche Pflanzenkundc. Mimchen, 1929. Biz. 269. 
(22) Volgens Hermann Fischer, 1. c. 
(23) Hieronymus Brunschwygk, Liber de arte distillandi de siniplicibus. Strassburg, 

1500 (be) Gruninger). 
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Euphrasia o.m. frasica — wuntwurtz (Hildegard) en frasia minor ct 
maior (Gloss.). 

In de Alphita-uitgave van Mowat (24) vinden we : Fragaria, 
gall (ice) fresere, angl(ice) strauberie cuius succus vel fructus valet 
contra telam in oculo, als zodanig ook voorkomend in de in 1387 ge
schreven Sinonoma Bartholomei (25), naast : Euphragia. Eufrasia 
idem, g(allice) et an(glice) eufrasye. Ze worden dus in deze tijd 
(13de en Hde eeuw) wel onderscheiden, al is het opvallend dat voor 
Fragaria een ophthalmologische indicatie wordt opgegeven, De Stads-
bibliotheek van Kamerrijk bezit een hs. onder nr. 351. dat onder een 
aantal 13de-eeuwse recepten ook het volgende laat lezen (26) : 

Vesci un autre contre cou encore : prcndcs freses quant clles sent, et niiel 
caut bien escumet; si les melles emsanble et coulcs Ic toutes, et si en metes 
en vos iex, si les ares et biaux et nes. 

Ook hier dezelfde indicatie. 

Fragaria geldt evenwel hoofdzakelijk als middel bij allerlei interne 
aandoeningen en als wondkruid, zoals bv. bij W . Ryffius in diens 
Reformierte Deutsche Apoteck (Strassburg 1573) (27) is te lezen. 
W e hebben kunnen nagaan, dat de ophthalmologische indicatie stamt 
van Roger Frugardi, een Salernitaans chirurg, die omstreeks 1180 
een Practica Chirurgiae schreef, het oudste chirurgische werk uit de 
christelijke cultuursfeer, waarvan de stof veelal op Constantinus Afri-
canus steunt (28). Het oogmiddel, dat we zoeken is door Rufinus, 
een 13de eeuws botanicus, die in Noord-Italie praktizeerde, opgeno-
men in zijn De virtu tibus herbarum. tussen 1287 en 1300 geschreven 
(29) : 

(24) J. L. G. Mowat, Alphita, a medico-botanical glossary from the Bodleian Ma
nuscript, Sclden B 35, In : Anecdota Oxonien.sia. Oxford, 1887. 

(25) J. L. G. Mowat, Sinonoma Bartholomei, a glossary from a fourteenth century 
manuscript in the Library of Pembroke College. Oxford. 1882. 

(26) Geciteerd door H. Coulon, Curiositcs de I'Histoirc des rcmcdcs. Cambrai, 
1892. Biz. 55. 

(27) Ludwig Kroeber, Das neuzeitliche Krauterbuch. Band II. 2. Auflage. Stuttgart, 
1935. Biz. 51. 

(28) A. G. Chevalier, Constantinus Africanus und dcr Einfluss der Araber auf 
Salerno. In : Q b a Zeitschrift, 1938. Nr. 56, biz. 1928. 

(29) In de uitgave van Thorndike (zie noot 9). biz. 98. 
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C^olliiiuni... Item 1{N|X'I iiiietitiHU ijciiiT.ilc. I'o'jeriu.s. (.Aintra defeituni visus 
de frigida causa et contra ticrimas ct lyppitudinem : accipe tellicula trium 
volatilium dc rapina viventium et extrahatur sucus fcniculi ct rute ct fragaric 
ct cum istis .sex liquoribus riistempcrctiu' equ.ili.N p^ixtura... etc. 

Dat hier misschien reeds Euphrasia is verwisseld met Fragaria vindt 
steun in het feit. dat Rufinus' botanisch werk geen Fragaria, wel 
Fragia beschrijft (30). In ieder geval is met deze plaats bij Rufinus 
aangetoond, dat dc naam Fragaria niet \'oor het ccrst door Mattheus 
Sylvaticus in 1330 is gebruikt (31). 

W . F. Daems. Arlcshcim (Zw.) . 

Zl ISAMMIiNl-ASSUNt; 

Sollte man den Autoren, die sitli mil dci- Kiiplir.isi.i besch.iltioten. glauben, so 
taucht dieses Pfliinzchen in der Geschichtc der Meilpfl.inzen erst etwa mit den 
Kriiuterburhinkunabeln auf. 

Es konntc die Geschichtc dcr cxclu.siv oplith.ilmnlogisch indizicrtL-n Euphrasia bi.s 
ins 12. Jahrhundcrt vcrtieft werden. 

Das Studium der mittelalterlichen mntrii.i niedici .stcht jedoch erst am Anfang. 
Von der Erforschung mittekilterlichcr Quellen — cs wurdcn in dcr vorliegenden 
Arbeit hesonders auch niittclnicdcrl; iidi.schc. hnnd.schriftlit he Uebcrlieferungen be-
nutzt — darf noch schr vieles fiir die Geschichtc dcr Heilpflanzen erwartet werden. 
Erweitertes Studium der Synonyme wiu'de zeigen, dass manchmal eine bckannte 
Heilpfianze sich hinter einerii noch uadurch-schauten Namrn versteckt. 

RESUME 

A en croirc les auteurs qui .se sont ocmpos dc lEuphraiw officinale, cette plante 
ne ferait .son apparition dans I'liistoire des plantes nicdicinalcs qu'avec les incu-
nables botaniques. 

L'hi.stoire des indications opht.ilmoKjgiques de rcupluLiise ,i pu ctre letracce jus-
qu au I2icme sicclc. 

L'etudc de la maticrc mcdicale du nioyen-age n'cn est qua .son debut. La fouille 
des ccrits mcdievaux rc.serve beaucoup d'imprcvus pour I'histoire dcs plantes me-
dicinales. Dans Ic present travail un usage abordant a cte fail des traditions ma-
nuscrites mcdicvales neerhmdaises. Line etude plus pous.sec dcs synonymes montrera 
que souvent unc plante mcdicale bien connuc .se cache sous un p.sciidonyme mcconnu 
ju.squ'ici. 

(30) In de uitgaxc van Thorndike (;ie noot 9). lilz. 159. 
(31) Ludwig Kroeber. Op. cit. Band II, biz. 50. 

G2 


