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Met het jaar 2000 komt de 750ste sterfdag in zicht van Frederik II von 
Hohenstaufen, een omstreden figuur uit de medisch-farmaceutische historie (1 2). 
Op 18-jarige leeftijd werd hij tot Duitse koning en in 1220 tot keizer gekroond. In 
achtendertig jaar regeren is hij echter maar driemaal in Duitsland geweest (figuur 
1). Hij wordt als een sleutelfiguur gezien in de Europese geschiedenis als kruis
vaarder, militair, politicus en diplomaat. Als Italiaan van geboorte (1194), Noor
man en Duitser door afstamming, bevorderaar van de wetenschappen, adelaar 
zoals hij op munten werd afgebeeld, wordt hij geprezen als rechtvaardig christen 
en gehaat als apocalyptisch ondier. 
De herdenking van zijn sterfdag biedt de mogelijkheid op basis van tot nu toe 
weinig bekend of onbenut materiaal het eenzijdig beeld te corrigeren van een 
vorst die wel eens zonder blikken of blozen als de schepper van een Magna 
Charta voor de apotheker wordt voorgesteld (3 4). 

Wie was deze man, wat was zijn achtergrond en wat waren zijn drijfve
ren ? Waarom wordt aan hem zo een belangrijke rol toegekend in de scheiding 
van geneeskunde en farmacie ? Er blijven ook andere vragen over. Waar vandaan 
komt zijn levendige belangstelling voor vergiften ? En tenslotte de hamvraag : 
waarin berust de grootheid eigenlijk van Frederik II ? 

Het belang voor de medische wetenschap van de ordonnanties die Fre
derik uitvaardigde en die onder andere de scheiding van de genees- en artsenij-
bereidkunde in het koninkrijk Sicilië betroffen, is genoegzaam bekend (5). De 
betreffende regeling werd de grondslag van de plaatselijke en late
re rijkswetten, die tot heden de verhouding tussen artsen en apo
thekers in Europa beheersen. Het is echter onjuist het ontstaan van 
een zelfstandig apothekersberoep aan de wetgeving van Frederik 
II toe te schrijven, zoals wordt gesuggereerd. Rond 750 verdreef 
het geslacht der Abbasiden de heersende Omajjaden uit Damascus 
en stichtten de nieuwe kaliefen de hoofdstad Bagdad (6). Vanaf 
762 was daar onder kalief El Mansur al sprake van een scheiding 
van de beroepen (7). Tussen 775 en 785 had een apotheker, Issa 
Abou Qoreïch, zich gevestigd in een woning naast de poort van 
het paleis van kalief Al-Mahdi (8). Ook de in Montpelier (9) en 
Arlès (10) tegen einde 12de eeuw afgenomen 'eed van apothekers' 
of enkele plaatselijke regelingen wijzen duidelijk op het bestaan 
van een apothekersberoep. 

De historische waarde van Frederik's bemoeiingen ligt dan 
ook meer in het feit dat hij het onderwijs in de anatomie op lijken 
verplicht stelde en een staatsexamen eiste als voorwaarde voor de 
bevoegdheid tot het uitoefenen van de geneeskundige praktijk. 
Zijn verdienste is ook dat hij in wettelijke normen het monopolie 
van de apotheker op het gebied van de geneesmiddelvoorziening 
heeft vastgelegd. 

Figuur 1 : Afbeelding van Frederik II 
von Hohenstaufen op een postzegel van 
de Duitse postdienst 1994. 
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(*) Met een kleine wijziging overgeno
men uit Farmaceutisch Tijdschrift voor 
België 1999;76:24-30. 
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Frederik kan niet beschouwd worden als de eerste 'moderne' mens op 
de troon, of als pionier van de Renaissance, zoals sommige historici beweren. 
Elaut noemt hem een ruitenbreker midden in een gezapig stille tijd (11). Al vroeg 
ouderloos had hij onder voogdijschap van paus Innocentius III een miserabele 
jeugd. In 1198 werd hij gekroond tot koning van Sicilië en Napels. Elf jaar later 
trouwde hij met Constance van Aragon. Na haar dood in 1222 huwde hij Isabelle 
Qolante), de dochter van Johan van Brienne, koning van Jérusalem. Ook zijn 
tweede vrouw stierf spoedig en werd in 1235 opgevolgd door Isabella, de zuster 
van Hendrik IV van Engeland. Dat Europa één monarchie moest worden was zijn 
vaste overtuiging. Niet omdat hij dat nu zo graag wilde, maar omdat dit van 
hogerhand zo beschikt zou zijn. Wie hem bij dat streven in de weg stond werd 
geliquideerd (12). Op veel manieren trachtte hij de economische positie van zijn 
koninkrijk te versterken. Sicilië was begin 13de eeuw al een van de rijkste, meest 
geavanceerde en degelijk georganiseerde staten van Europa. De export van land
bouwproducten als tarwe, peulvruchten, olijfolie, wijn, honing, vlas en hennep 
werd bevorderd. Om het primitieve raffineren van suiker te verbeteren gaf hij in 
1239 Richard Filangieri, de stadhouder van de keizer in het koninkrijk Jeruzalem, 
opdracht twee personen op te leiden die suiker konden maken en ze naar Paler-
mo te sturen (13). Joden afkomstig uit Djerba in Klein-Syrië werden aangemoe
digd in Palermo de productie van dadels en kleurstoffen als henna en indigo te 
verbeteren en op te voeren (14). 

Constituties 

Met voortvarendheid werden onder Frederik II oude en nieuwe wetten en regle
menten samengevat in de Constitutiones, waarin ook de regeling van de medi
sche beroepen in het koninkrijk Sicilië (Sicilië en Zuid-Italië) een plaats kreeg. 
Als grondslag diende het absolutisme volgens het Romeins recht, waarbij de vorst 
alle staatsmacht uitoefent met hulp van een hiërarchisch geordend ambtenaren
corps (15). Aan de constituties hadden, behalve Frederik zelf, aartsbisschop Jacob 
de Capua en Frederiks vertrouweling kanselier Peter van Wijngaarden (Petrus de 
Vinea) meegewerkt. 

De verordeningen werden in augustus 1231 openbaar gemaakt te Melfi, 
waardoor ze ook wel als Constitutiones Augustales bekend staan (16 17). Daarna 
werden ze met de zogenaamde Novae Constitutiones aangevuld en in 1241 afge
sloten. Protesten van de autoriteiten van een aantal steden als Messina, Syracuse 
en Nicosia, die hun communale zelfstandigheid verloren zagen gaan, leidden in 
de jaren 1232 en 1233 tot een oproer dat door Frederik bloedig werd onderdrukt. 
Ook de School van Salerno ondervond de verordeningen als een bedreiging van 
haar vrijheid en ontwikkeling. In weinig jaren tijd wist de keizer de hegemonie 
van baronnen en adellijke heren te breken en de oude keizerstraditie van Noor
mannen en Byzantijnen door te voeren. De jurisdictie van de geestelijkheid werd 
beperkt tot kerkelijke zaken en de rechtspraak aan de hoge adel onttrokken. 

Een aantal titels heeft betrekking op de gezondheidszorg. Tussen arts en 
apotheker kwam een persoonlijke en zakelijke scheiding met verbod tot apo-
theekbezit van artsen (titel III, 46). Onder deze titel wordt ook het toezicht op de 
bereidingen en de geneesmiddeltaxe genoemd. Er werd een gezondheidspolitie 
ingesteld, bepalingen over maten en gewichten opgenomen (III, 51), verkoop 
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van vergif niet bestemd voor genezing verboden (III, 72), de toepassing van 
Taxus-vergif in de visvangst niet meer toegestaan (III, 72), luchtverontreiniging 
door rottende stoffen (III, 48) en het vervalsen van levensmiddelen (III, 74) straf
baar gesteld. De artsen moesten voortaan tweemaal per dag en zonodig eenmaal 
's nachts hun zieken bezoeken. Het honorarium zou berekend worden naar de 
afgelegde afstand. Behoeftige zieken moesten een kosteloze verzorging ontvan
gen en afspraken tussen artsen en apothekers werden verboden. Apothekers 
hadden het recht om winst te maken op de bereiding van geneesmiddelen en 
aflevering van simplicia. 

De oude Romeinse termen confectionarius als bereider van geneesmid
delen en stationarius (III, 44-47) voor hen die de middelen afleverde kwamen in 
de constituties weer tot leven. Ook is er sprake van apotheca in de zin van een 
lokaal waar geneesmiddelen worden bewaard (III, 47). Medici en farmaceuten 
moesten geëxamineerd en gelicentieerd zijn door het Collegium Medicum in 
Salerno (III, 65). Hun examen was gebaseerd op de werken van Hippocrates, 
Galenus en Avicenna en de kennis van het Antidotarium Magnum. De confectio
narius moest de eed afleggen (III, 46) dat hij geneesmiddelen in het vervolg vol
gens het Antidotarium zou bereiden. Het aantal apotheken werd beperkt (III, 46) 
en bepaalde electuaria mochten alleen in tegenwoordigheid van een inspecteur 
worden bereid. Bij onregelmatigheden of overtreding van de wet werd de zaak 
gesloten. Werd een inspecteur betrapt op fraude dan volgde doodstraf (18). Over 
de opleiding van apothekers werd in de constituties met geen woord gerept. Met 
de paragrafen over het beroep van artsen en apothekers, werd laatstgenoemde 
groep voor het eerst in de Europese geschiedenis wettelijk gereglementeerd (19). 

In de constituties werd ook het euvel van bereiden, in voorraad houden 
of afleveren van vergif, magische dranken of philtra (liefdesdranken) met de 
dood bestraft indien iemand ten gevolge daarvan het leven liet ; in de overige 
gevallen zou tot gevangenneming worden overgegaan (III, 73). Opvallend is dat 
het achttien jaar later toch weer artsen en geen apothekers waren die een voor 
Frederik bestemde kroes met giftige medicijnen klaarmaakten en afleverden. De 
zwakke pogingen om deze in Sicilië geldende staatsverordening op Duitse ver
houdingen toe te passen leden schipbreuk. 

Stupor Mundi 

Frederik II of Stupor Mundi was intelligent en goed thuis in de astrolo
gie, ornithologie, kunst en poëzie. Hij schreef een omvangrijk werk 'De Arte 
Venandi cum Avibus' over de valkenjacht. Italiaans was zijn moedertaal, maar hij 
kon ook goed overweg met het Latijn, Grieks, Arabisch, Frans en Provençaals. 
Ook de geneeskunde had zijn belangstelling en de medische wetgeving die hij 
invoerde gaf blijk van inzicht en grote doortastendheid. Michael Scotus onder
wees de vorst in de fysiognomie en de aristotelische geschriften en een zekere 
Petrus Hispanicus schreef voor hem een Regimen Sanitatis (20). In zijn opdracht 
werden door Adam van Cremona tevens gezondheidsregels voor artsen tijdens de 
kruistochten uitgewerkt en onder de naam van de keizer kwamen poeders (Pul-
vis Domini Friderici imperatoris), wondmiddelen en recepten in Italië als huisge-
neesmiddelen in de handel (21). In zijn optreden van kracht en gezag, mildheid 
en grandeur spiegelde hij zich graag aan Keizer Augustus, maar vergat daarbij dat 
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na Augustus de macht van de katholieke kerk aanmerkelijk was toegenomen, 
waardoor hij in zijn streven naar gebiedsuitbreiding en hervormingen een belang
rijk struikelblok ontmoette. Botsingen met de pausen Gregorius IX en diens 
opvolger Innocentius IV bleven dan ook niet uit. 

De vraag is dikwijls gesteld wat Frederik ertoe heeft bewogen om artsen 
de bereiding en aflevering van medicamenten te ontnemen en die in handen van 
apothekers te leggen. Er was zeker sprake van eigenbelang (22). Frederik II was 
voortdurend bedacht op vergiftiging, maar de Constitutiones kwamen uit (123D 
achttien jaar vóórdat gepoogd werd hem met een giftige drank uit de weg te rui
men. De veronderstelling dat deze vergiftigingspoging tot het opstellen van de 
constituties leidde is dan ook onjuist. Van jongs af aan was de keizer geobse
deerd door de macht van gif. Het vergiftigen van tegenstanders had onder de 
door hem bewonderde Keizers van Rome al een grote omvang bereikt (23). Als 
een zwam heeft gifmoord daarna zijn draden getrokken door de overblijfselen 
van het Rijk. 

Om zich tegen gif te beschermen kleedde de keizer zich in het groen. 
Groen was de kleur van de door hem gevreesde giftige planten en groen zou 
hem immuun kunnen maken. Zelf zag hij er geen been in zijn vijanden met gif 
uit de weg te ruimen en zowel zijn toxicologische kennis als het aantal vergiften 
waarover hij kon beschikken moet omvangrijk zijn geweest. De tegenstander kon 
via orale toediening, met klysma, met middelen die op de huid werden gepoe
derd, door inhalatie van blauwzuur, koolmonoxide of vergif uit wierookvaten, 
worden uitgeschakeld. Men was uiterst listig in de keuze van het wapen, zoals bij 
het gebruik van vijgen die geïnfecteerd waren met mycotoxinen van de schimmel 
Ustilago ficinum (24). Het laten inademen van verrot, gedroogd en verpulverd 
dierlijk materiaal kon de dood door botulinetoxine bewerken (25). Een slimme 

vondst was ook het drogen en gloeien van ossenbloed met kalium-
carbonaat, waarbij na lang verhitten via geelbloedloogzóut een 
mengsel van ijzercarbonaat en cyaankali resulteerde als bron van 
blauwzuur. In het opsnuiven van geurstoffen uit wierookvaten lag 
een onverdachte mogelijkheid tot gifmoord ; aromatica als aloë-
hout, muskus, amber en saffraan werden vermengd met gepoeder
de Spaanse vlieg en aconitumknollen. Andere inhalatievergiften 
bestonden uit mengsels van reukstoffen en fijn gewreven Ranuncu-
lus asiaticus L., uit Helleborus nigermet mandragora en saffraan, of 
uit oleanderbladeren met kerstroos. Ze veroorzaakten bij inademen 
door hun gehalte aan protoanemonine lokale huid- en slijmvlies
ontstekingen, verlamming van het centraal zenuwstelsel en dodelij
ke bloedingen in de neusholte en bovenste luchtwegen. Met een 
dergelijk reukgif werd getracht de kleinzoon van Frederik, Konra-
dus, op geurige wijze te vermoorden. Al deze moordwapens kan 
men terugvinden in boeken over Middeleeuwse Arabische toxicolo
gie, zoals bijvoorbeeld het 'Boek der Vergiften' van Wahshiya, fl.c. 
890 n. Chr. 

In hun conflicten ontpopten zowel vorsten als pausen zich als 
Figuur 2 : Afbeelding van paus johan- w a r e venenofielen. Amper twee eeuwen na de dood van Frederik II zien wij 
nes XXIII met doodssymbolen. Bron : „ . , „ • j i ' r» T U W , , , ^ m n -./-.rcs .. -i i i 
Miniatuur Gioacchino da Fiore (fl.c. Balthazar Cossi, d e later Paus Johannes XXIII (1370-1419), met sikkel en Atropa 
i500)MSBibl. Vaticana. belladonna als doodssymbolen afgebeeld (figuur 2). 
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Conflicten met Gregorius IX 

De aanspraak die Frederik maakte op de heer
schappij over het Patrimonium Sancti Petri, de 
latere Kerkelijke Staat, was de Heilige Vader een 
doorn in het oog. De herhaalde botsingen met de 
paus, die doodsbenauwd was voor grotere 
machtsuitbreiding van Frederik in Noord-Italië, 
leidden in 1239 tot de Banvloek. Paus Gregorius 
LX ving de strijd aan met een geschrift vol 
beschuldigingen over ketterij, kerkschending en 
kerkroof van de keizer, die hij als voorloper van 
de antichrist afschilderde. De keizer was volgens 
hem een uit de zee opgedoken verscheurend 
monster (ascendit de mari) met het uiterlijk van een panter, die het christelijke 
geloof ondermijnde. Negatieve roddel heeft altijd een hogere nieuwswaarde dan 
een positief verhaal. Naar analogie van de wet van Gresham : nieuws van slechte 
kwaliteit verdringt nieuws van beter gehalte. Ook trachtte de paus een tegenko
ning op het toneel te zetten, waarvoor echter geen enkele Duitse kandidaat 
warm liep. 

Figuur 3 : Schepen met prelaten worden 
op last van Frederik II tot zinken 
gebracht. Bron : Bibl. Vaticana. 

In die niet aflatende strijd sloeg Frederik terug door bij het eiland Monte 
Christo een aantal Genuese schepen, waarmee meer dan honderd Franse en 
Spaanse bisschoppen op weg waren naar het Concilie, tot zinken te brengen 
(figuur 3) en de prelaten in Apulië gevangen te zetten. Dat was de laatste fase in 
een gigantische strijd tussen de paus en het keizerrijk, die zou eindigen met de 
dood van Frederik II (26). 

Gif-meisjes en gedrogeerde olifanten 

In 1239 maakte de keizer van Lucera (Apulië), waar Augustus vroeger al een mili
taire kolonie had gevestigd, een fraaie Saraceense stad, waar hij over een 
omvangrijke harem en menagerie kon beschikken (27). De kroniekschrijver 
Johannes Victoriensis Leoniensis vermeldt dat de keizer in Lucera zijn haremmeis
jes iedere dag wisselende doses gif liet innemen. Dat gebeurde onder toezicht 
van artsen die, als de zaak misliep, moesten ingrijpen. Allengs werd met dit con
tinu slikken een zekere gewenning opgebouwd en werden doses gif, die nor
maal dodelijk moesten zijn, door de vrouwen zonder bezwaar verdragen. De 
opzet van dit alles was geraffineerd. Lukte het Frederik II niet een vijand met 
staal te doden, dan verzoende hij zich ogenschijnlijk en schonk hem één van zijn 
gif-immune Saraceense schoonheden. Het slachtoffer werd daarna door het 
genieten van een gezamenlijke dronk uit de weg geruimd. Ook de rest van de 
'Hofhouding' ontkwam niet aan gif-experimenten. Olifanten uit zijn menagerie 
liet hij de hallucinogène mandragorawortels slikken alvorens ze ter dekking wer
den gesteld (28). Mandrago, dat tropaanalkaloïden bevat, is het dudaim uit de 
Bijbel en wordt in het Hooglied van Salomo als afrodisiacum aangeduid. In de 
kennis en het gebruik van vergiften zou zijn zoon Manfred hem later nog glans
rijk overtreffen. Het gif-meisje is overigens geen vinding van Frederik II, ze komt 
al voor in antieke geschriften (Aristoteles) en vormt een dodelijk instrument in 
Arabische vergiftboeken, zoals die van Shanaq, Jabir en Wah-shiya. 
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Artsen waren aanvankelijk Frederiks beste handlangers en vrienden, 
maar vormden met hun kennis van vergiften ook een niet aflatende bedreiging. 
Het lukte de keizer herhaaldelijk aan vergiftingspogingen te ontsnappen, maar 
van een reis in 1247 naar Apulië kwam hij ziek terug (29). Volgens de kroniek
schrijver Matthias Paris adviseerden zijn artsen hem een purgeermiddel, een klys-
ma en een speciaal kruidenbad te gebruiken (30). De paus schijnt in het geheim 
een grote beloning in het vooruitzicht te hebben gesteld om met hulp van De 
Vinea de keizer om zeep te brengen. Deze laatste droeg echter de arts op om 
gezamenlijk met hem het geneesmiddel in te nemen, waarna de geneesheer de 
beker op de grond liet vallen (31). Het restant werd verzameld en aan enkele uit 
de kerker gehaalde gevangenen toegediend, die prompt stierven. De arts werd 
opgehangen en Peter De Vinea, die eerst van zijn gezicht werd beroofd en 
gevangen werd gezet, pleegde later zelfmoord. 

Van welk vergif gebruik werd gemaakt is niet bekend. Een toxische plant 
waarvoor Frederik bevreesd was en die hij in zijn Constitutiones noemt is Taxus 
baccata L. Op de dodelijke werking daarvan werd al door Theophrastus (4e 

E.v.Chr.) gewezen. Uit de bebladerde takken wist men na gisting een zeer giftige 
drank te bereiden (32). Ook nu nog wordt de plant gebruikt in zelfmoordpogin
gen (33). De vergiftiging openbaart zich 1 uur na inname met braken, buikpijn, 
diarree, koliek, duizeligheid en bewusteloosheid, waarop de dood door hart- en 
ademhalingsstilstand kan volgen. Een aftreksel van 50-100 naalden wordt als 
letaal beschouwd voor de mens (34). Gezien de gerapporteerde snelle werking 
zou men echter meer geneigd zijn te denken aan mengpreparaten van Taxus en 
Aconitum-soorten, die korte tijd na toediening tot de dood kunnen voeren 
(Le win). 

Door deze vergiftigingspoging fel gebeten op de paus richtte Frederik I 
zich in een van zijn brieven tot alle christelijke volken met de boodschap : «Deze 
Pontifex en leider van het christelijke geloof heeft mij een arts gestuurd, die tot 
dan toe in Parma gevangen zat en werd vrijgelaten op de belofte mij een dodelijk 
medicijn te zullen toedienen, maar God heeft de kelk van mij weggetrokken». 
Niet lang daarna, op 13 december 1250, stierf de keizer na een korte heftige ziek
te en werd begraven in de kathedraal van Palermo naast zijn eerste vrouw, zijn 
ouders en grootvader Roger. De verzegelde sarcofaag werd op 3 november 1998 
geopend in een poging om schade en achteruitgang van de gebalsemde resten te 
voorkomen en te trachten na te gaan of en zo ja waarmee de vorst vergiftigd 
was. De uitslag is nog onbekend. In de kronieken wordt de beschuldigende vin
ger uitgestoken naar zijn zoon Manfred, die met hulp van gif en/of verstikking de 
hand zou hebben gehad in de dood van de keizer. Manfred die in 1258 na de 
dood van zijn broer Koenraad koning van Sicilië zou worden, moet een ware gif
maniak zijn geweest, want paus Urbanus vond het nodig Karel van Anjou te 
waarschuwen dat Manfred een grote hoeveelheid gif naar Frankrijk had gestuurd 
om daarmee Van Anjou uit de weg te ruimen. Uit het feit dat Frederik II tevoren 
met gastro-enteritis en schuim op de mond werd aangetroffen maakt Lewin op 
dat arsenicum het toxische agens was. 

Overigens gingen de wederzijdse gifmoordpogingen van pausen en vor
sten na de dood van Frederik II gewoon door. Paus Innocentius IV schijnt gepro
beerd te hebben ook Frederik's zoon Koenraad te vergiftigen, maar dat mislukte. 
Meer succes had zijn halfbroer Manfred met een giftige wijn en een klysma, 
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waarmee hij erin slaagde Koenraad te doden. Lang heeft hij daarvan niet kunnen 
profiteren, want op instigatie van de Paus werd ook Manfred van kant gemaakt 
door Karel van Anjou. 

Zo ging het Huis Von Hohenstaufen, dat een belangrijke bijdrage leverde aan de 
geschiedenis van geneeskunde en farmacie, in gif en tranen onder. De adelaar, 
het wapendier dat op geheimzinnige wijze versmolten was met de vogel Phoenix 
als symbool van de onsterfelijkheid van het Staufense Huis, heeft de ondergang 
niet kunnen voorkomen. 

Samenvatting 

In verband met de herdenking in het jaar 2000 van de 750ste sterfdag van kei
zer Frederik II von Hohenstaufen wordt in dit artikel nagegaan hoe wij van
daag tegen deze vorst aankijken. Algemeen wordt de keizer beschouwd als 
een sleutelfiguur in de Europese geschiedenis als kruisvaarder, liefhebber van 
kunst en wetenschap en vernieuwer van de bestuurlijke organisatie van Sici
lië. In de farmaciehistorie betekent hij vooral de schepper van de Constituties 
van Melfi, die tot een apothekersmonopolie hebben geleid. Met grote voort
varendheid en kennis van zaken heeft de keizer in deze constituties eisen 
van bekwaamheid voor medici en farmaceuten vastgelegd en een wettelijke 
scheiding aangebracht tussen het beroep van arts en apotheker. Hoewel de 
constituties alleen betrekking hebben op het koninklijke Sicilië, gingen ze 
later een precedent vormen bij identieke verordeningen in andere Europese 
landen. 

Door tijdgenoten wordt de vorst geprezen om zijn doortastend en kun
dig beleid, dat van Sicilië een welvarend, zij het bureaucratisch, land maakte. 
Die bureaucratie heeft echter ook een nadelige invloed gehad op de ontwik
keling en verdere groei van de School van Salerno. Zijn krachtig verzet tegen 
de pauselijke clerus die trachtte het keizerlijk gezag te ondermijnen, leverde 
hem wel de sympathie op van Europese vorsten, maar heeft uiteindelijk tot 
zijn ondergang gevoerd. 

Minder fraaie aspecten van zijn karakter komen naar voren als we ken
nis nemen van zijn bezetenheid inzake vergif. De keizer, steeds in panische 
angst om vergiftigd te worden, ontzag zich niet om in koele wreedheid met 
vergif op zijn hofhouding te experimenteren. Wellicht werd hij daartoe gedre
ven door de niet aflatende pogingen van sommige pausen om hem met gif 
uit de weg te ruimen. 
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FREDERIKII VON HOHENSTAUFEN : MONARCHIE MET EEN GIFRANDJE 

Résumé 

Frédéric II de Hohenstaufen : Encadrement de poison 

Dans le contexte de la commémoration, en l'an 2000, du 750ème anniversaire 
de la mort de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, cet article se propose 
de cerner la personalité de ce prince tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. 
Croisé, protecteur des arts et des sciences, réformateur de l'administration de 
la Sicile, cet empereur est généralement considéré comme l'une des figures 
clés de l'histoire européenne. En ce qui concerne l'histoire de la pharmacie, 
on se souvient surtout de lui en tant que père des Constitutions de Melfi qui 
furent à l'origine d'un monopole des pharmaciens. Dans ces constitutions 
l'empereur énonça lés critères de compétence requis pour les médecins et les 
pharmaciens, en outre, c'est lui qui distingua au plan légal la profession des 
médecins de celle des apothicaires. Bien qu'elles n'aient concerné initiale
ment que le Royaume de Sicile, ces constitutions firent plus tard jurispruden
ce lors de l'adoptation de dispositions similaires dans d'autres pays 
européens. 

Les contemporains de Frédéric II louaient la sagesse, la rigueur intellectuelle 
et la fermeté de son gouvernement qui, en dépit de sa bureaucratie, fit de la 
Sicile un pays prospère. C'est néanmoins cette même bureaucratie qui nuisit 
ultérieurement au développement et à l'extension de l'Ecole de médecine de 
Salerne. Certes, l'opposition énergique de Frédéric II aux clercs pontificaux -
qui s'efforçaient de saper l'autorité impérale - lui valut la sympathie des aut
res princes européens. Pourtant, ce fut elle qui, en fin de compte, le mena à 
sa perte. 

Son caractère présentait toutefois des aspects moins reluisants, des 
aspects dont nous prenons conscience lorsque nous découvrons sa passion 
effrénée des poisons. Avec une froide cruauté l'Empereur, obsédé en perma
nence par la crainte d'être empoisonné, n'hésitait pas à expérimenter avec 
des poisons sur ses courtisans. Peut-être faut il y voir la conséquence des 
incessantes tentatives d'empoisonnement perpétrées par certains papes dési
reux de se débarasser de lui. 

Abstract 

Frederick II von Hohenstaufen : Poison-rimmed Monarchy 

In the year 2000 we commemorate the 750th anniversary of the death of 
Emperor Frederick II von Hohenstaufen. This article examines our view of 
this ruler today. The emperor is generally considered to be a key figure in 
European history as a crusader, a lover of art and science, and the innovater 
of Sicily's administrative apparatus. In the history of pharmacy he made his 
name most notably as the creator of the Constitutions of Melfi, which resulted 
in the pharmacists monopoly. With great drive and expertise, in these consti
tutions the emperor laid down requirements of compétence for physicians 
and pharmacists, while making a légal division between the two professions. 
Although these constitutions only applied to the kingdom of Sicily, they did 
form a precedent for identical regulatory measures in other European coun-
tries. 
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Contemporaries praise the emperor for his vigorous and competent 
policy, which made a prosperous, albeit bureaucratie land of Sicily. This 
bureaucracy hower had an adverse effect on the growth and development of 
the School of Salerno. His strong résistance to the papal clergy, who tried to 
undermine his impérial authority, yielded him the sympathy of European 
rulers, but ultimately led to his downfall. 

Less distinguished characteristics émerge once we make acquaintance 
with his obsession for poison. In constant fear to become a victim to intoxi
cation, the emperor showed no mercy displaying cold-hearted savagery in his 
experiments with poison upon members of his court. He may have driven to 
these violent acts by the unremitting attempts of some Popes to rid them-
selves of him with bane. 

Zusammenfassung 

Friedrich II von Hohenstaufen : Giftgerânderte Monarchie 

lm Zusammenhang mit der Gedachtnisfeier zum 750. Totesdag von Kaiser 
Friedrich II von Hohenstaufen im Jahre 2000, wird in diesem Artikel unter-
sucht wie wir aus heutiger Sicht diesem Herrscher gegenüber eingestellt sind. 
Im allgemeinen wird Friedrich II - Kreuzfahrer, Liebhaber der Künste und 
Wissenschaften und Erneuerer der Verwaltungsordnung von Sizilien — als 
eine Schlüsselfigur der europàischen Geschichte betrachtet. In der Geschichte 
der Pharmazie ist er vor allem der Schöpfer der Konstitutionen von Melfi, aus 
denen das Monopol der Apotheker hervorgegangen ist. Mit grofser Energie 
und Sachkenntnis legte der Kaiser in diesen Konstitutionen Anforderungen an 
die Befàhigung von Àrtzen und Pharmaceuten fest und nahm eine gesetzliche 
Trennung zwischen den Berufen des Artzes und des Apothekers vor. Obwohl 
die Konstitutionen nur im Köningreich Sizilien Geltung hatten, wurden sie 
spàter zum Vorbild gewâhlt gleichartige Verordnungen in anderen europài
schen Lândern. 

Von Zeitgenossen wird der Herrscher wegen seiner Tüchtigkeit und 
seiner Fâhigkeiten als Politiker gelobt, die aus Sizilien einen blühenden, 
wenn auch bürokratischen Staat machten. Diese Bürokratie hatte jedoch auch 
einen nachteiligen Einfluls aus die Entwicklung und das weitere Wachtstum 
der Schule von Salerno. Friedrichs heftiger Widerstand gegen den pâpstlichen 
Klerus, der versuchte die kaiserliche Macht zu untergraben, brachte ihm zwar 
die Sympathie europàischer Fürsten ein, führte aber schliefslich seinen Fall 
herbei. Weniger schone Aspekte seines Charakters treten ans Licht wenn wir 
uns mit seiner Besessenheit von Gift befassen. Der Kaiser, stets in panischer 
Angst davor vergiftet zu werden, scheute es nicht in kalter Grausamkeit an 
seinem eigenen Hof mit Giften zu experimentieren. Vielleicht wurde er dazu 
getrieben durch die nicht endenden Versuche einiger Pâpste, ihn mit Giften 
aus dem Wege zu ràumen. 
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