
van de geschiedenis van de pharmacie werd op 
17 September j.1. door de Société d'Histoire de la 
Pharmacie te Parijs een <• Medaille Parmentier » 
overhandigd aan Dr P. H. B r a n s uit Rotter
dam, President van de Benelux-Kring voor de Ge
schiedenis van de Pharmacie, Secretaris-Generaal 
van de Academie d'Histoire de la Pharmacie en 
Permanent Secretaris van de Union Mondiale des 
Sociétés d'Histoire Pharmaceutique. 

VARIA 
Het wonderbaarlijke in de medicatie en 

de pharmacie van de XV I I l e eeuw (*) 
door Apoth. A. Couvreur 

De gezondheid is het kostbaarste goed van de 
mens en, zonder deze, heeft al het andere geen 
betekenis meer. Men hoeft er zich dus niet over te 
verbazen dat sinds de dageraad van zijn verblijf 
op aarde de mens alles heeft opgeofferd om ze te 
bewaren of ze te herstellen. 

De geschiedenis van geneeskunde en pharmacie 
is een duizendjarige strijd tegen de ziekte. Vanaf 
hun empirisch begin tot hun huidig, nog steeds 
onvolmaakt stadium, gaat die strijd steeds voort. 

Steeds bestonden er kwakzalvers, ook nu nog en 
wanneer de kwaal ernstig en ongeneeslijk is, stijgt 
hun succes, dat trouwens in evenredigheid staat met 
hun onkunde. Zelfs de mensen van het vak hebben 
er soms een handje van weg in de voorschriften, 
die de geneesmiddelen begeleiden « de pil te ver
gulden ». 

Dit is het onderwerp van mijn voordracht : de 
beloften die niet kunnen ingelost worden en het 
opwekken van valse hoop, waaraan de zieken ge
loof hechten. 

Dit wonderbaarlijke, dat ik het onwezenlijke zal 
noemen heeft niets te stellen met de wonderbare 
werkelijkheid van de vooruitgang van de echte 
wetenschap. 

Ik wil hier enkel beroep dcen op de « Journal 
Encyclopédique » te Bouillon verschenen in 1756 
waarover ik reeds een eerste voordracht voor u 
hield. 

Hierna volgen de voornaamste, omzeggens, onge
neeslijke ziekten en de middelen door de verbeel
ding en de onwetendheid er tégen uitgedacht. 

Razernij. 
Aan de honden een eierstruif van 3 eieren, sterk 

gezouten, negen morgenden, toegediend met de plant 
genoemd « Lievevrouwenbedstro ». 

Mr de Buffon heeft het over een plant uit Siberië, 
de galitzinette, volgens de naam van de prins, die 
ze hem gezonden had. 

De monniken van de koninklijke abdij van Savi-
gny schrijven ook een soort struif voor met gehakte 
pimpernel, met verbod fruit te eten en bier van 
lijsterbessen te drinken. 

(°) Naar een Franse voordracht in de « Kring 
voor de Geschiedenis der Pharmacie in Benelux », 
op 15 April 1953 te Rotterdam. 

Een zekere priester Chedet in December 80, 
schrijft een wonderzout van Seignette voor, gemengd 
met enkele druppels bloed van de gebeten persoon 
en wat mineraal kristal. 

Een andere priester, Guillet in Januari 81 voegt 
er nog wat aan toe : het zout moet in witte wijn 
worden opgelost en de zieke moet hard lopen in 
open lucht om het geneesmiddel te doen doordringen 
in het bloed. Slechts éénmaal, bij een beet van een 
razende wolf, bleef het resultaat uit. 

In April 62 wordt aangeraden : poeder van man
nelijke oesters in het vuur verkoold in een halve 
zester witte wijn. 

In Februari 72 : een haar van het razende dier 
laten roosteren op een vuurschop en in een goed 
glas cider naar binnen zwelgen. Het gaat ook wel 
met een glas wijn. 

Een andere remedie is een mengsel van verplet
terde en fijn gestoten look met zout en de wortel 
van gestampte klis, als pleister op de wonde. Ook 
theriacum met een aftreksel van verschillende plan
ten : salie, St Janskruid, grote ganzenbloem en 
schorseneer wordt aangeprezen. 

Tandpijn : 
Hiertegen bestaan talrijke remédias. 
In het Journal van April 82 : een aftreksel van 

de wortels van bertram en zevenblad met opium, 
kamfer en essentie van bilzenkruid. 

In Januari 67 : het opleggen van de vingers zon
der meer. Dit wordt uitgeoefend door de Karthuizers 
van Vaucluse in Franche-Comté. 

Een andere pater schrijft voor : 2 levende mollen 
in elke hand vasthouden, zonder ze te knijpen en 
wachten tot ze dood zijn. Dan de mollen koken. Er 
ontstaat aldus een soort deeg met een laagje vet. 
Dit vet aan handpalmen en vingertoppen wrijven 
en er 2 dagen oplaten. Doch vooral het magnetisme < 
werd er tegen aangewend. Terwijl men zich door 
middel van een kompas naar het Noorden wendt, 
meet men de bedorven en ontstoken tand aanraken 
met de noordelijke pool van de zeilsteen. 

In Augustus 66 schrijft iemand uit Königsberg 
dat de werkzaamheid van de zeilsteen uitgelegd 
wordt door de aanwezigheid van ijzer in het bloed. 

Likdoorns : 
Er een stuk in water geweekt brood opleggen, 

bedekt met een vloeipapier. Blootsvoets gaan tot het 
brood dreog is. 

WinrerJcloven : 
Vet van vogeldarmen gemengd met urine en zout. 

Brandwonden : 
Een afkooksel van groenkool in reuzel. 
Melkkorst : 
Een afkooksel van wilde driekleurige viooltjes in 

melk. 

Dauwworm : 
Een sopje van fijn verbrijzelde kreeften gekookt 

in het waterbad met tot poeder gemalen adders. 
Alles binnenzwelgen. 

Hoordschurit : 
Levende padden in een pot zetten, herhaalde ma-
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len boven een hevig vuur houden, tot ze goed uitge
droogd zijn. Tot poeder wrijven. Het hoofd van de 
zieke insmeren met varkensspek, bestrooid met het 
poeder. Dan een varkensblaas er op leggen en alles 
op het hoofd vastbinden met een doek. 

Pokken : 
Ondanks de inenting bestaan er verschillende 

remedies : een schorseneerdrankje, aderlaten, be
strijken met azijnhoudend water. Ook het opleggen 
van hemden doorweekt in een afkooksel van zwa-
velpoeder, van elk evenveel. 

Zenuwen : 
Het slaapwandelen is zeer in de mode. In Juli 

62, is er een burger uit Rouen, die bij het slaapwan
delen alle vragen beantwoordt, zelfs in het Grieks 
en het Indisch. 

Een jong meisje uit Breslau, zingt en bespeelt een 
muziekinstrument in haar slaap en andere wonder
lijke gevallen meer. 

Stijtkramp : 
Beveressentie of geest van het gewei van een 

barnsteenkleurig hert. 
Vallende ziekte : 
Na purgatie, de eerste 9 dagen van Mei de gal 

van reekalf in honing. 

Jicht : 
Vossen- of addersolie of menselijk vet, maar dit 

laatste mag niet garstig zijn. 
Tuberculose : 
Een gezondheidsgelei uit aardappel- en zetmeel. 

Andoornsap. Een Karmeliet kent een remedie uit 
het Oosten : een afkooksel van wijnruit op het einde 
van de maand afgesneden en gemengd met aloë. 
Een servet ermee doordrenken. In acht plooien leg
gen en op de borst dragen tot ze versleten is. 

Kanker : 
Onnodig te onderstrepen dat hier eveneens zon

derlinge behandelingen werden voorgeschreven. 
Kanker werd trouwens verward met kliergezwellen, 
scheurbuik en bepaalde venerische ziekten. 

Meest werd gebruikt dolle kervel soms te samen 
met nachtschade en bilzenkruid. Soms huiden van 
pas gevilde padden, liefst gedurende de honds
dagen. 

Voor kanker aan de borst witte room en honing, 
gemengd met roggebloem. De uitbrandmiddelen heb
ben allen als voornaamste ingrediënt rattenkruid 
of zelfs kopergroen. 

Er is nog spraak van een fontein die de tanden 
pijnloos en zonder zinking laat uitvallen. Kwik laat 
de plaats vinden, waar een kind verdronken is. 

Jicht wordt behandeld door een sopje uit de uit
werpsels van een geitenbok, die steeds aan het 
bed van de zieke moet vastgebonden zijn. 

In April 81 verschijnt er een artikel over Caglios-
tro. Hij geneest alle hopeloze gevallen en beschikt 
over gewichtige scheikundige remedies. Een man 
door de artsen opgegeven en die behept was met 
koudvuur heeft hij genezen door het toedienen van 

een vocht, dat hun heftig deed transpireren. Daarna 
werd hij op een dieet van geitenmelk geplaatst, na
dat onder het voer van de geiten zekere geneesmid
delen gemengd waren. 

De man heeft er enkel enige teenkootjes bij inge
schoten. 

Er wordt verondersteld dat Cagliostro in het bezit 
van het levenselixir was. Hij weigert verder ieder 
honorarium. 

In Juni 81 volgen nog wat nieuwtjes over Caglios
tro. Bij de prinsessen van Nassau en Wurtemberg 
heeft hij maar eventjes de pols gevoeld en heeft 
dadelijk de diagnostiek van inwendige ziekten ge
steld. Hij heeft zelfs, met succes, de juiste dag van 
iemands dood voorspeld wanneer hij een bepaald 
laxeermiddel in een hostie niet wou innemen. Dit 
was ook nog voor andere personen het geval. Het 
eigenaardige was dat al deze personen zich wel
varend voelden en daarom weigerden de remedie 
in te nemen. 

In 84 treffen wij er een brief aan over de wonder
lijke instelling van Dr Graham : de Gezondheids-
tempel. Dit is een treffend voorbeeld er van hoe 
ook reeds in die tijd de mensen konden overbluft 
worden. 

Op het dekstuk prijkten de beelden van Venus, 
Minerva en Juno. Er onder opschriften als : De tem
pel van de Gezondheid ; Het geluk van de armen. 
Dan een standbeeld van Esculaap. Gewapende man
nen bewaken de ingang, terwijl het entrée-geld 6 
pond bedraagt. 

Zohaast men zijn voet op de eerste trede van de 
trap zet, begint er ergens heerlijke muziek te spelen 
terwijl de zoetste reuken u omgeuren. Aldus treedt 
men de leeszaal binnen waar de arts referaten 
houdt om de onvruchtbaarheid te keer te gaan, al 
heeft hij zelf nooit een kind gehad. Hij neemt geen 
blad voor de mond, wanneer hij het heeft over die 
delen van de anatomie. 

Het inwendige van de tempel is een feeën-paleis 
met bloemenkransen, kristal en verguld of verzil
verd schitterend metaal. 

De muziek zet in. Na lezing van een voordracht 
worden de aanwezigen onthaald op een electrische 
schok, door middel van een geleider verborgen onder 
de tapijten op de bankjes. Dan verschijnt er uit de 
vloer van de zaal een geest, die aan de arts een 
vocht overreikt, waarna beide verdwijnen. Ook de 
godin van de muziek is van de partij. Door middel 
van kunstmagneten kan de arts zowel de droef
geestigheid als de al te uitgelaten vrolijkheid ge
nezen. 

Dat zijn allemaal toch maar bijkomstigheden. Het 
bijzonderste is : een prachtig opgemaakt bed met 
geborduurd damast op 4 spiraalzuilen uit kristal 
vol bloemenkransen in verguld metaal. Mits 50 Louis 
zorgt Dr Graham er voor dat zowel jonge als oude 
echtelingen nog een spruit op hun naam zullen 
krijgen. 

Dit is het « hemels bed » en telkens wanneer men 
het bestijgt begint er een aangename muziek te 
spelen. 
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Wanneer wij thans de XVIIIe eeuw verlaten en 
aan onze tijd denken moeten wij toegeven dat het 
wonderbaarlijke niet helemaal- verdwenen is. Er 
bestaan vooreerst zogenaamde wondermiddelen van 
wie men alle heil verwacht en er bestaat ook het 
misbruik van werkelijke wondere remedies, zoals 
de penicilline en de antibiotica. 

Pharmaceutische kennis in Oud-Baby-
lonië 

In het gebied tussen Tigris en Euiraat bestond 
ongeveer 4000 jaar voor onze tijdrekening een hoog
staande cultuur. De historie van het oude Mésopo
tamie is gecompliceerder dan die van Egypte, dat 
zich onderscheiden heeft door een zeker isolement. 
De Soemeriers hebben ca 6000 jaar geleden het 
Zuidelijk deel van dit gebied bezet ; de eerste bloei
periode duurde van ca 3000 tot 2400 voor Christus 
en concentreerde zich om de stad Ur. Tot ons geko
men cultuurelementen uit die tijd zijn o.a. het eerste 
schrift, de kalender en de verdeling van de cirkel 
in 360 graden. Daarop volgde de Soemerische-Aca-
dische periode 2400 tot 1900 v. Chr., gekenmerkt 
door het gebruik van koperen gereedschap, 
het gebruik van zilver als voorloper van het 
geld, de stichting van Babylonië etc. Bekend uit 
deze periode is ook het wetboek van Hammoerabi, 
die leefde van ongeveer 1955 tot 1913 v. Chr. Casie-
ten en Hittieten drongen daarop in het land binnen. 
Assyrie vormde weldra het laatste bolwerk van het 
Mesopotamische rijk ; het stond onder Asurnasir-
pal II (884 tot 860). In zijn dagen voerde men ijzeren 
wapens in, die de minder soliede bronzen zwaarden 
vervingen. Centrum dezer cultuur was Niniveh. Het 
was in deze dagen dat India de katoenteelt invoer
de en dat koning Senakwerip de eerste botanische 
tuin en de eerste dierentuin stichtte. Niniveh is ver
woest door de Scythen, maar de geschiedenis van 
Oud-Mesopotamië is bewaard in de vorm van kro
nieken van gebakken klei. Koning Asurbanipal II 
verzamelde nl. een hele bibliotheek van met spijker
schrift beschreven tafels klei, met een samenvatting 
van geschiedkundige feiten, wetenschappelijke ken
nis van volks-gebruiken (anno 668-625). 

In de jaren 604-562 v. Chr. bouwde Nebucadnezar 
een nieuwe Babyion op met rondom zijn paleis de 
beroemde hangende tuinen, waar ook geneeskrach
tige planten zijn verbouwd. In 549 v. Chr. maakte 
Cyrus door de verwoesting van Babyion een einde 
aan het Assyrisch-Babylonische Rijk. De bewoners 
van Mésopotamie hadden een magisch-religieuse 
opvatting van het leven. Het bloed beschouwden zij 
als drager van alle levensfuncties en dientengevolge 
was de lever voor hen het meest belangrijke orgaan, 
waarin alle fundamentele levensprocessen zich con
centreerden. 

De meest belangrijke ziekten uit die tijd waren 
dysenterie, typhus, diverse oogziekten, de malaria, 
de lepra, bronchitis, longontsteking en vallende ziek
te. Volgens het Wetboek van Hammoerabi maakte 
het voorkomen van « bennoe > en < siptoe » bij sla
ven, die men had gekocht, het koopcontract ongel

dig — volgens de beschrijving heeft men hier te 
doen met vallende ziekte en melaatsheid. Als oor
zaak van ziekte beschouwde men het binnendringen 
van een boze geest of duivel ; voortekenen, voor
spellingen en horoscopen deden opgeld. 

De diagnose kwam tot stand op een voor onze 
begrippen zonderlinge wijze ; de « baroe » of voor
spellers onderzochten de lever van tot dat doel ge
slachte offerdieren en leidden daaruit af, aan welke 
ziekte de patiënt leed. Aan het consult, de waarzeg
gerij en het orakel gingen gebeden, louteringen met 
wierook en het gebruik van melk, bier of wijn voor
af. De vraag, waar het om ging, werd op schrift 
gesteld en het kleitablet voor het afgodsbeeld neer
gelegd ; vervolgens werd het dier geslacht ; de inge
wanden en de lever werden centimeter voor centi
meter onderzocht en elke bijzonderheid in de vorm 
of in de aangehechte aderen kon aanwijzingen ge
ven. De minder bedeelde klassen gebruikten i.p.v. 
een offerdier een druppel olie in een kom water of 
het vlammetje van een olielamp ; ook de standen 
van de sterren waren daartoe voldoende, hetgeen 
de bouw van waarnemingsposten op hoge punten 
noodzakelijk maakte. 

De eerste geneesheren. 

Niet met zekerheid valt te zeggen, wanneer in 
Mésopotamie de eerste geneesheren verschenen. 
Herodotus schrijft in de 5de eeuw v. Chr., dat er 
nog geen dokters waren ; de Soemeriers hadden de 
gewoonte hun zieken voor de deur van hun woning 
te zetten, om het de voorbijgangers mogelijk te ma
ken om adviezen te geven. Maar in het wetboek van 
Hammoerabi komt omstreeks 2000 v. Chr. al een 
voorschrift voor inzake het honorarium van genees
heren bij diverse operaties. Bovendien is er in het 
Wellcome Museum een dokterszegel van omstreeks 
3000 v. Chr. en ook het Louvre heeft zulk een zegel, 
700 jaren ouder. Aangenomen moet worden, dat de 
geneeskunde zo oud is als de Soemerische bescha
ving zelf. 

Het is moeilijk werk geweest om te ontcijferen 
welke geneesmiddelen in de oude Soemerische re
cepten zijn bedoeld, vooral omdat deze teksten later 
in een semietische, Syrische of hebreeuwse taal zijn 
overgezet, d.w.z. in talen, die een veel rijker voca
bulaire hebben dan het Soemerisch. 

Campbell Thompson publiceerde in 1924 en 1925 
een uitstekende vertaling van een aantal spijker
schrift-recepten en identificeerde 250 plantaardige, 
120 minerale en 180 uit het dierenrijk afkomstige 
medicamenten ; later gaf hij een soort pharmaco-
peia of receptarium uit, met de naam van het assy-
risch-babylonische medicament en de naam van de 
ziekte er achter. 

Bij de geneeskrachtige planten dacht men aan de 
geestenverdrijvende invloed van de maan ; derhalve 
werden vele kruiden bij maanlicht geplukt en in het 
denker bewaard. Er bestond volgens historici reeds 
in het jaar 2000 v. Chr. in Sippoer een straat, waar 
de verkopers van kruiden en geneeskrachtige plan
ten woonden. 

Zij kenden de mosterd, de galnoot, het zoethout, 
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