
WASRINGEN 

In 1964 werd te Zutphen tijdens het congres van het Genootschap voor de Geschie
denis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurschappen, een bezoek gebracht aan 
het Gemeentemuseum, waarbij natuurlijk ook het historische apotheekje op de 
bovenverdieping werd bezichtigd. Hier stond op de kleine toonbank, afkomstig uit 
de voormalige apotheek Behrens, nu apotheek Mevrouw Jonker Houtmarkt 73, 
een half gevulde spanen doos met etiket wasringen (15 et). Niemand van de toen 
aanwezige apothekers of artsen wist hiervan het doel of betekenis Ook bij latere 
navraag werd dit niet opgehelderd. Toevallig zoekende voor een ander onderwerp 
kwam ik de oplossing tegen en wel in het boek: GRONDIG BERICHT van de 
VERBANDEN Behelzende eene Naauwkeurige Beschryving om by alle uitwendige 
Gebreken en heelkundige Handgrepen naar de nieuwste en beste wyze sierlyk en 
gemakkelyk te verbinden. 
In het Hoogduits beschreven door den Heere HENDRIK BASS, Doctor in de 
Genees- en Heelkunde, en buitengewoon Hoog leraar in de Hogeschole te Halle; 
In het Nederduits vertaald, van eenige Fouten gezuiverd, nader opgehelderd, de 
Platen verbeterd, en met een Voorbericht vermeerderd, door HENDRIK UL-
HOORN, Voorlezer in de Heelkonst, Operateur der Steen, enz. 
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Boekverkoper in de Kalverstraat, 1746 

Onder het hoofdstuk 5 „Van de Spalken, Moeder-Ringen Stroo- en Beenladen", 
lazen wij op pag. 69 het volgende: 

Men kan ten aanzien der nuttigheden, en der Stofife, waar uit zy bestaan, de Moe
der-Ringen gevoeglyk hier by voegen, die insgelyks tot de toebereidinge van de 
Verbandmiddelen behooren; en derhalven verdienen zy, hoewel kortelyk, ver
handeld te worden. De Moeder-Ringen maakt men uit Hout of Kurk, die in ge
smolten Wasch gedoopt worden. Dezelve zijn van verscheiden grootte, en na de 
geschapenheit der uitgezakte Lyfmoeder-scheede of rond, eirond, drie- of vier
hoekig, welkers punten afgerond moeten zyn, zoals dezelve by MAURICEAU 
„Traité des Maladies de Femmes grosses, Liv. Derde Chap. 6" worden voorgestelt. 
Eenige zyn digt en zwaar, andere ligt en met een tamelyk gat voorzien. Aan de ron
de en niet doorgaatte moet een Draad vast zyn, waarmeede zy weder konnen uit
gehaald worden: maar die een openinge of gat hebben, schuift men in zonder 
Draad, dewyl ze met de Vingeren gemakkelyk zyn aan te vatten. 

en op pag. 72: 

Men gebruikt de Waschballen, Moederkogelen en Ringen, gelyk bekend is, in een 
uitzakkinge der Scheede; dog ze dienen ook zeer bequaamelyk voor Vrouwen, die 
haar Water niet konnen houden, waarvan men kanjlezen. D. Hilschers Redeneringe 
over 't onvermoogen van 't houden der Water, door Kinderbaaringe veroorzaakt, 
om door houten Kogeltjes te genezen. (Differt. de Incontinentia Urinae ex 
Partu, Globulis ligneis curanda). 
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