
POSTZEGELS EN GENEESI(UNST 
door 

L. VAN WERSCif en W. H, WOLPF. 
In den loop van dit jaar werden ten behoeve van cultureele 

en sociale instellinzen enkele nieuwe postzegels uitgegeven, 
om uït de meerdere opbrengst daarvan steun te kunnen ver 
leenen. De vier nieuwe postzegels droegen de beeltenissen van 
J. P zn. S '-V e e l ï n c k (1565-1628). A. J. M. D i c p c n- 
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broek dti62-J92I), prof.Donders (1818-1889) (fig. 1) 
en G u y o t (1753-1828). tiet feit, dat de beeltenis van een 
arts er op voorkomt. was voor ons aanleiding, een nader on 
derzoek in te stellen naar de autoriteiten op medïscb gebied. 
voor wie in den loop der tijden een papieren monument is 
opxericbt. 
Prof. D on d e r s is vooral bekend om zijn baanbrekend 

werk in de oogheelkunde, terwijl Guy o t (1753-1828) naam 
zemaakt heeft door de invoering van het onderrtcht voor doof 
stommen. Het is echter niet de eerste keer, dat de beeltenis 
van zencesheeren op postzegels voorkomt, want enkele jaren 
zeleden verscheen onder nieuwe kinderpostzegels de beelte 
nis van den groeten Lcidschen dokter Bo e r ha a v e (1668- 
1738) (fig. 2), die ver buiten de grenzen van ons kleine land 
een wereldreputatie bezat. rïoe bekend B o c r h a a v e was. 
moge blijken uit het volgende historische feit. dat een brief 
kaart, welke geadresseerd was "Den heer B o e r h a a v e. 
Eurona", aankwam. tr-rwijl cie7.e kaart v!'r7<mrlen w:i<: door 
een Chineesch mandarijn. 
Nederland staat hier echter niet alleen. want ook het bui 

tenland heeft zijn zroote zeleerden vaak zeëerd, door hun 
portret op postzegels af te drukken. Zoo vinden wij bijvoor 
beeld de beeltenis van S e m m e I w e i s, ffonzariie (1780- 
IS65) (fig. 3). die d<J besmettelijkheid van kraamvrouwen 
koorts ontdekte en het wasschen der handen aanbeval. als 
een der primitiefste vormen van asepsis. 
Op een Franschen postzezel vinden wij de beeltenis van 

Pa s t e u r (I 822-1895) (fisr. 4). den zrondlezzer der moder 
ne bacteriologie en serumtherapie. Het werk. dat door Pas 
teur werd bezonnen, werd door C a l m e t t e voortge 
zet (1863--1933). Ieder onzer herinnert zich nog wel al te 
goed de aanvallen, welke voor enkele jaren zijn scrum tegen 
tuberculose heeft moeten doorstaan. Wij vinden zijn beelte 
nis op een zegel van het Genootschap ter bestrijding der tu 
berculose (flz. 5). Het is een semi-officieele instelling en C a 1- 
m e t t e wordt er op afgebeeld als de redder van het kind. 

In Spanje vinden wij een postzegel met de beeltenis van den 
beroemden anatoom R a m ó n y C a ja I (1852-1934) (fi11:. 6) 

In Polen vinden wij de beeltenis van dr. K a c z k o w s k i 
(1797-1867} (fig. 7); hij was de chef-arts van het Poolsche 
opstandelingenleger. 
Onder de Fransche koloniale postzegels van Afrika vinden 
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wij de beeltenis van den tropenarts Bal Ia y (184~·-1902); 
hiervan staat ons helaas i.:-cen cliché ter beschikking. Hij was 
de vreedzame wezbererdcr voor de f'ransche vcroverinz van 
West-Afrika. De beeltenis van B a 11 a y komt voor op een 
nostzexct van I fr. van Afriquc équatoriale trancaïsc: Iit. Sé 
nëzal-Nizer. 
f.){yptc heeft bij JCclci<cnhci<l van een medisch Congres twee 

postzezels uitzcgeven, van I m h o t c p en van een met tur 
ban zctooiden Oosterschcn arts. M o h a m m c d A l i Pa 
scha (iig. 8 en 9). 
Op een Zwitserschcn postzegel vinden wij de beeltenis van 

A. v o 11 11 a l l c r ( I 70s 1777) (fig. JO). l lij was arts en heeft 
vooral als anatoom naam verworven. ttii bezat bovendien 
dicbtcrstaierrten en verheerlijkte de schoonheid der bergen 
van zijn zeboorteland in een gedicht, dat tot titel had: .. Die 
Alpen". 
Deze eerste zrocp postzexels geeft niet slechts een beelte 

nis van den arts. maar is bovendien bedoeld als een erkenning 
van <k l,!rootc verdiensten der afzebeelde personen .,als" arts. 
Een tweede zroep postzegels duidt niet een bepaalde per 
soon liikheid aan, maar doelt slechts op den arts in het alge 
meen. Een zeer typisch voorbeeld hiervan vinden wc op een 
Luxcmburzschan postzczcl, die ons een voorstellinz zeeft 
van een door zijn assistenten omzeven chirurz aan de opera 
tietafel {fig. 1 n. 
Belgii: heeft een heele reeks postzezels van den Congo aan 

den kolonialen arts en zijn witte en bruine helpers zewiid. Zoo 
zien wij bijvoorbeeld den rondtrekkenden dokter voor zijn 
zoo juist opzcslazcn tent; wij zien hem op zijn spreekuur in 
de open lucht. bij de behandeling van zieken. bij de toepas 
s:nl( van voorbehoedmiddelen (enten!) en meer soortzeliik 
gevallen (fi~. 12 en 13). 

Voorts vindt men vaak op de postzegels aibccldinzen van 
ziekenzusters (fi2. 26} (Vercenizdc Staten, Zwitserland); op 
een Bosnischen postzcgc] staat het beeld van een zelctdster voor 
blinden (fig. 27), terwijl er nog een Nedcrlandschc postzegel 
bestaat, waarop een doofstommcnlccraar is afgebeeld (fiz. 
?2). Ook deze laatste postzegels rncencn wij, in deze rubriek 
te moeten ranzschikkcn. 
Als derde zroep, ten slotte, noemen wij een serie postzegels. 

die wel is waar de beeltenis van artsen weerzeven, maar niet 
om hun verdiensten als zeneesheer. Meestal heeft deze arts 
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zich dan op een ander gebied zeer bekend gemaakt. Wij laten 
hier de namen volgen van de bekendsten, waarvoor in eigen 
land een postzegel werd uitgegeven. 
L. G a l v a n i (1737-179S), Italiaansch arts, ontdekker van 

den galvanischen stroom (fig. 15). 
F. v on S c h i l l e r (1759-1805), Duitsen regimentsarts 

en dichter (fig. 16). 
S u n-Y a t-S e n (1868-1~25), Chineesch arts en grondleg 

ger van het nieuwe China (fig. 17). 
L. L. Z a m e n h o f (1859-1917), Russisch arts en uitvinder 

van het ësperanto {fig. 18). 
P i l s o e d s k i was eertijds student in de medicijnen. pas 

later begon hij zijn politiek-revolutîonnaire loopbaan. waar 
door hij de grootste staatsman van Polen werd. 
J. Ht Dun an t (1828-1910). Zwitserschc scariiver, oprich 

ter van het Roede Kruis (fig. 14). 
A. G r o s s i o. h (fig. 19), 1849-1926; was Irredentist, 

d.w.z. een der voormannen voor de aansluiting van Fiume bij 
Italië. toen Fiume nog tot Hongarije behoorde. 
J. M. v a r z a s (fig. 20). 178ó-lS54. l'.qj was arts en politi 

cus in Venezuela. Hij stichtte de leerstoelen voor chi:rurgie en 
anatomie aan del universiteit van Caracas; hij werd later 
zelfs president der republiek. 
Tot besluit van dit kleine opstel. dat iedereen, die în deze 

quaestie meer bijzonder belang stelt, nog kan uitbreiden, zou 
ik enkele zinnebeelden willen noemen, die veelal als kentee 
kenen van het artsenberoep worden opzevat, Zoo vinden we 
den aesculaapstat en de $!îischaal op den reeds hierboven ver 
melden postzegel van K a c z k o w s k i {Polen): den micro 
scoop op den Spaanschen zegel van R a m 6 n y C a j a 1: de 
retort en andere medische hulpmiddelen op postzegels van 
Duitschland, Luxemburg, Rusland {fig. 23): een wondverband 
op een zegel van Bosnië (fig. 24); instrumenten. operatieta 
fels, steriliseertoestellen, enz. op zegels van den Belzischen 
Conzo, Ten slotte zouden wij niet onvermeld willen laten een 
zegel van den Belgischen Conzo, waarop een "baby-weeg- 
schaal" en een anderen zegel van de plaatselijke post te Ber1're 
dorf met een ooievaar (fig. 25). In aansluiting hieraan zou men 
enkele postzegels kunnen noemen, waarop de zorz voor het 
toekomstiz xeslacht in beeld zebracht is (zie fig. 28, 29, 30 cri 
31). Nu dit artikel een plaats zevenden heeft in een pharma- 
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ceunsch tijdschrift, zoude het onxepast zijn. wanneer we 11kt 
tevens melding maakten van den eenizen apotheker, Jie tot 
heden waardig zevenden werd, om op een postzegel te wor 
den afzedrukt. Het is onze collega J. P. M i n Q k c I c r s, die 
in 17.W in Maastricht xeboren werd en aldaar in lR?4 over 
leed. Van 1772 tot 1794 was hij hoozlecraar te Leuven, al- 
waar hi] tevens de bruikbaarheid van het gas. dat uit steen 
kolen zewonnen werd. voor verlichtinzsdoclcindcn aan toonde, 
Hel is dit feit, dat hem ver buiten onze grenzen deed bekend 
worden. Voor nadere levensbiizonderheden en litteratuur kan 
ik xevoezeliik verwijzen naar de levensschets, welke Prof. L. 
v a n I t a 1 1 i c van M i n c k e I c r s 2"egeven heeft in P,. 
W. van 191>4. blz. 6J<J. f.cn gekleurde reproductie van der! 
Minckclers uostzezel vindt men in het Ph, W. van 1928, 
blz. 126:i. Misschien vinden anderen hierin aanleiding, <ICZ\~ 
mcdedeehnz aan te vullen. wat ons persoonlijk zeer zoude 
vcrheuzen, 
Kerkrade. 1935. 

Bovenstaand artikel werd onder den titel "Artsen en 
Pnstzezcls" in het nummer van I J-'cbr. van het 
Ned. Tiidsrhrift v. <ien,•eskand,• opgenomen. Collega van 
We r s c h breidde het voor het Pharmuceutiscti Weellhlad 
eentxszlns uit. Naar aanleiding van het artikel in het Ned. 
Tijdschrift 1•()01 Geneesknnäe verschenen in het nummer van 
J 5 Febr. twee inzezondcn stukken. die we volledigheidshalve 
hier mede opnemen. De heer G. J. fortuin, semi-arts te 
Grontnzen, schrijft: 

Mag ik de collectie nostzezels, door de hoeren va 11 
W c r s c h en W o I i f onder dit motto biicenzebracht, no~ 
met enkele exemplaren en zroepcn uitbreiden? 
(hoep I: Artsen wezens hun verdiensten op medisch ter 

rein: aan dit twaalftal') heb ik niets kunnen toevoegen. 
Groep 2: Artsen, zonder dat een bepaald persoon bedoeld 

is: leek mij eveneens vollcdiz. 
ûrocp 3: Artsen wezens verdiensten op niet-medisch ter 

rein: Op het ze~cl van de Philippiinen ') staat volgens Y v c r t 
193:'i (no. 204) niet R. Y. A 1 f on s o. maar R i z a 1, over wien 

') .Rcc<ls in het artikel van de hoeren \'an W e r s <; h en 
W o I f f zenoemd, 
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ik geen nadere bijzonderheden kon vinden, D u n a n t was 
~een arts. . 
Groep 4: Verpleegsters en verplegers: Estland (1921). 

Luxemburg (1925), Saargebted (1926), Nieuw Zeeland (1930). 
Ver. Staten ') (193-1) en Estland (1933). 
Groep 5: Sanatoria e. d.: België (1932), Roemenië (1932) en 

mogelijk Letland (1930} en Zweden (1931). 
Groep 6: E. H. B. 0. en hulp aan invaliden: Letland ( 1932, 

E. tt. B. O. ?}, Nederland') (1931, doofstornmcnleeraar), Saar 
gebied (1926. blindengeleide) en Bosnië') (1916, idem). 
Croep 7: Medische symbolen en hulpmiddelen (voor zoover 

deze zegels niet onder andere groepen vallen): Bosnië') 
(1916, wondverband), België (1922, idem), Denemarken (1929, 
Aesculaapstaf) en Duitscbland (1924, .,die Kranken pflezen"), 
Crocp 8: Niet-artsen. die op medisch terrein belangrijk 

werk hebben verncht r Zwitserland') (1928, D u n a n t) en 
Duitschland (1926, 0 o e t h e, 0 o e t h e-beentje of os i'nci 
sivum, werveltheorie). 

Het leek mij moeilijk, van bijvoorbeeld alla Zuid-Ameri 
kaansche presidenten na te gaan. of zich daaronder geen 
voormalige medicinae studiosi bevinden. Daarom heb ik Pi I 
s u d s k i ook niet in de verzameling opgenomen. 
Te zarnen een mooie collectie van een kleine honderd ze 

gels. 

\Vijlen Dr. H1. C. v a n d e n V r ij h o e f uit Brussel schreef: 
Als verzamelaar van postzegels stelde ik bijzonder belang 

in het stuk "Artsen en postzegels", door L van We r s c h 
en W. Ii. W o l f f. Aan het verzoek van de schrijvers, hun 
mededeellnz aan te vullen, voldoe ik gaarne. 
België. In 1923 verscheen een postzegel met een oorlogs 

invalide op krukken. Mijns inziens kan men de postzegels van 
1931 met de beeltenis van koningin E I i s a b e t h van Bel 
gië. die vóór haar huwelijk haar vader, den aartshertog î( a 
re 1 T h e o d o o r van Be i e r en, als verpleegster as 
sisteerde, wegens haar vele verdiensten voor de gewonden 
in den zrooten oorlog. hiertoe ook rekenen. 
Cuba gaf ter herinnering aan het feit, dat 100 jaar te voren 

dr. C' a r 1 o s y F i 11 1 a y zeboren was, in 1933 een rost 
ze~el uit met zijn beeltenis, daarmee eerende den Cubaan 
schen arts, die aantoonde, dat de gele koorts werd overge 
bracht door den muskiet: Aêdes Aegypti. 
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Denemarken gaf in 1929 een postzegel uit ter bestrijding 
van den kanker. 
Duitschland. Naast den S c h i 1 l e r-nostzezet moet men 

ook den G o e t h e-postzegel noemen. û o e t h e struikelde 
bij een bezoek aan een Veneäaansch kerkhof over een sche 
del. tengevolge waarvan de kiem van zijn schedeltheorie in 
hem oprees. 
Estland gaf in 1921 en 1933 Roode-Krutspostzezels uit. 

waarop afbeeldingen van patiënt en verpleegster. 
Mozambique. In 1920 werd een postzegel uitgegeven ten 

voordeele van in den oorloz gewonden, die worden afgebeeld. 
Het Saargebled gaf in 1926 een wcldadizheîdspostzezel uit. 

waarop men een patiënt met verpleegster ziet. 
Turkije. Jn 1910. 191~ en 1926 verschenen weldadizhcids 

postzegels. waarop afbeeldingen van patiënt en vcrnlcez 
ster, 

Uruguay gai in 1930 een wcldadizheidspostzezel uit. waar 
op een man met kruk en verbonden been. 
Vereenigde Staten van Noerd-Amerika, In 1931 werd een 

Postzegel uitgegeven ter herirmermz aan het :ïO-jarig bestaan 
van het Amerikaansche Roode Kruis. opgericht door C 1 ara 
Bart on. 

The lllustrated London News, die zoo nu en dan postzegel 
afbeeldingen geeft. waarvan de postzegels zezrocpecrd ziin 
naar bepaalde onderwerpen, publiceerde in het no. van Ui 
Sept. 1932 een reeks postzezelafbeeldingen onder den titel : 
,.Portraiture and Philately. Grcat men on Postazc Starnos, 
Bepaalt men zich niet alleen tot artsen. maar strekt men zijn 
belao~stellin!(" ook uit naar andere natuuronderzoeker!" en 
naar apothekers. die. evenals sommlze artsen. op ander dan 
hun eigen ;1;ebied naam verwierven. dan verdienen ook onze 
aandacht de Duitsche postzegels met Kant en (1 o e the. de 
Fransq.hc met B c r t h e l o t, de Noorscbc met den uit :1p0~ 

thekerskrïnzen voortgekomen dichter Tbs c n en die met 
den wiskunstenaar N ie 1 s H en r i k A b c 1. een Italiaan 
sche postzegel met het lid van het apothckcrsgilde D a n t e, 
de Belzische postzegels met den daarop afzebeelden uitvoer 
der van den naar hem ze noemden ring: Ze n c b c (1 r a m 
m e: de staatsman-nhvslcus F r a 11 k I i n komt op tal van 
postzegels der Vereenigde Staten voor. 
0 t t o v o n G u e r i c k e. de ontdekker van de .. .\hta.~- 
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denburzer halve bollen", die 250 jaar geleden is gestorven. is 
thans op. een nieuwen postzegel der Duitsche posterijen afge 
beeld. 
De oudste van de Postzegels met afbeeldingen, die ons spe 

ciaal interesseeren, is wel de postzegel, waarvan Prof. van 
Log hem melding maakt in het Ned. Tijdschrift v. Geneesk, 
( 1936, blz. 921), hem door Prof. Sa l te t indertijd geschon 
ken. Het is een Peruaansche postzegel met de afbeelding van 
een laboratorium voor gezondheidsleer. 
Hierbij sluit zich een artikel aan over: 

POSTZEGELS EN GENEESMIDDELEN 
door 

L. VAN \VE.RSCH en W. H. WOLFF. 
Onder de afbeeldingen, die zeer vaak op postzegels worden 

aangetroffen, bevinden er zîch vele, die in direct of indirect 
verband gebracht kunnen worden met het apothekersbedrijf. 
Zoo treffen wij op een Poolschen postzegel aan de Aescu 

Iaapstaf en de Gifschaal. de beide symbolen, waarvan de 
apothekers zich bij voorkeur bedienen, om hun apotheek aan 
te duiden. maar die helaas slechts zelden door de bevolking 
begrepen worden. Op een Russischen postzegel vinden wii 
reageerbuisjes en filtrccrpapier ; op een Luxemburgschen 
postzegel apothekerstlesschcn: op een postzegel van den 
Belgischen Congo een babyweczschaal, enz. enz. 
Bijzondere aandacht verdienen echter de postzegels, waar 

op afbeeldingen voorkomen van dieren en planten, die ons 
grondstoffen leveren voor de bereidlng van geneesmiddelen. 
die in de apotheek afgeleverd worden. 
Op postzegels van Peru zien wc vaak het Rijkswapen af 

gebeeld, waarbij de zroote rijkdom van dat land dan wordt 
voorgesteld door producten, die wijzen op den rijkdom aan 
mineralen oi door producten, welke afkomstig- zijn uit het 
planten- of dierenrijk. Het plantenrijk wordt daarbij verte 
genwoordigd door den kinaboom, die ons, naast den kinabast, 
ook de zuivere kinine levert; op een postzegel van San Sal 
vador komt de Perubalsemboom voor (zie Ph, WkfJl4. 1927. 
blz. 463). Ook vindt men afbeeldingen. die één vertegenwoor 
diger voorstellen van een bepaalde groep producten. 
Zoo vinden we b.v, op een Liberia-postzegel een afbeeldinz 

van een peperstruik, die de groep der specerijen moet voor- 
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stellen; op een Cuadelounc-postzegol vinden wij een suiker 
fabriek, die als vertegenwöordizer der zoetstoffen kan wor 
den aanzezien. Op een postzegel van Portugeesch-Mozam 
biquc vinden wij een hennepplantage, die ons de rïaschicf 
levert als vertegenwoordiger der bedwelmende middelen, 
terwijl eindelijk op een postzegel van de Vercenlgdr; Staten 
indigo voorkomt als vcrtezenwoordlzer der kleurstoffen. 

Van de versterkende en genotmiddelen vindt men den wijn 
stok op postzegels van zeer vele landen. 
Een "Roemeensche postzegel wijst vooral op de betcckenis 

van den wijn als versterkend middel. 
Op een postzegel van Columbia vinden wij zeer moor voor 

gesteld een bloeiende koffietwijg, waarvan ons als apothe 
kers speciaal de coffeïne interesseert. 
Op een postzegel van f.<.:uador vinden wij een zrootc ca 

caovrucht, waaruit 01. Cacao bereid wordt, 
I >c Belzischc Congo levert bovendien nog postzegels met 

afbeeldingen van palmen. die ons de palmolie leveren. Voorts 
vinden wc dennennaalden op postzezels van Zwitserland en 
den eik als leverancier van het zalluszuur en looizuur op de 
Duitschc postzegels. 
Verbandstoffen zijn meestal afkomstig van de 

struik; een F.gyptischc postzegel vertoont een 
bloeiende katoentwijg, terwijl men aanzelezdc 
zelf veelvuldiz aantreft op oorlogspostzegels. 
Uit het dierenrijk noemen wij in de allereerste plaats den 

kabcliauw, uit welks lever de levertraan gewonnen wordt. 
die tot voor korten tijd als het eenize antirachitische middel 
bekend stond, maar. vooral in den laatsten tijd, sterk ver 
drongen wordt door andere tranen. -dic kunstmatig bestraald 
zijn en die blijken. een even werkzaam vitamine te bezitten 
als de levertraan zelf. Iiü komt voor op postzezels van New 
Foundland. 
Ook treffen wij er op aan den zeehond (New Foundland) en 

de walvisch (Britschc Falkland eilanden), die ons de in de apo 
theek bekende vettizc stoffen leveren, als traan. amber. sper 
maceti. enz. 
De runderkuddcn der La Plata staten {Uruiruay) leveren 

het vleesohextract en de verschillende middelen tot voeding 
en versterking van onze zenuwen. 
Ten slotte vinden wij koeien, die ons het volksvoedsel, de 

melk. leveren. op postzezels van Inzermanland en Touva. 

katoen 
prachtig 

verbanden 
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Op een Luxemburgschen postzegel vinden wij een paar 
handschoenen, die de rubberartikelen moeten aanduiden. 
Van de bodemproducten zouden in de allereerste plaats, 

ook al om de vele zeer belanzriike derivaten er van. g!! 
noemd moeten worden: steenkool op een Duitschen postze 
gel. petroleum op postzegels van Columbia, Curaçao en den 
Kaukasus. terwijl Trinidad nog- eens afzonderlijk een aibeel- · 
ding geeft van asphalt, 
Deze kleine opsomming maakt, zooals van zelf spreekt, 

geen aanspraak op volledigheid en kan op allerlei manieren 
worden aangevuld, waarover schrijvers zich in de allereerste 
plaats zouden verheugen, maar bovendien toont zij voldoende 
aan. dat postzegels ook interessant zijn kunnen voor apothe 
kers. die geen speciale postzegel-verzamelaars zijn. Wanneer 
zij dus in de toekomst deze- kleine, kleurige afbeeldingen als 
het ware met andere oog-en aanschouwen, dan zullen zij bij 
oplettend toezien nog zeer vaak iets ontdekken, dat hun be 
lang inboezemt of hun uit een of ander oogpunt interessant 
lijkt. 

t:enig-e van deze postzegels zijn afgebeeld in de îllustrateä 
London Nc1vs van 30 Dec. 1933: .Philately and Commerce. 
Trade and Industry in Postage Stamps". 

Minder opbouwend zijn de Belgische postzegels, waarop 
een strookje bevestizd is met reclames voor tal van kwak 
za lversmiddelen, 


