
DE RECEPTUUR IN HET PESTTRAKTAAT 
VAN JOANNES DE VESALIA 
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INLEIDING 

In een vorige bijdrage werd aangetoond dat Andréas Vesaiius, de grote anatoom 
en medicus zeer onderlegd was in de farmacie d.w.z. de kennis van de genees
middelen en hun bereiding.1 Het loont dus de moeite om na te gaan of zijn over
grootvader Joannes de Vesalia, ook medicus en hoogleraar, een goede kennis 
had van de geneesmiddelen temeer daar Andréas Vesaiius zich geringschattend 
uitlaat over de geneesheren van die tijd in zijn brief aan de Mechelse arts 
Joachim Roelants waarin hij schrijft : «...enige boeken die zijn naam [d.w.z. Joan
nes de Vesalia] dragen, te vinden onder die, welke mijn moeder nog bewaart en 
waaronder wij afschriften bezitten van alle boeken, waarmede de toenmalige 
geneesheren vertrouwd waren, afschriften die veel nutteloos uitgegeven geld heb
ben gekost.'2 

JOANNES DE VESALIA EN ZIJN PESTTRAKTAAT 

figuur 1: Eerste folio van hel 
manuscript van Joannes de Vesalia: 
Pesttraktaat. 

(1) Lemli J., Vesaiius en de farmacie. 
Bulletin Kring Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux, 1996; 90: 16-27. 
(2) Andréas Vesaiius, Epistola rationem 
modumque propinandi radicis Chynae 
decocti. Basel 1546. Nederlandse ver
taling. Amsterdam, 1915. 
(3) Meulemans, A., Wesaliana. Mede
delingen van de Geschied- en Oud
heidkundige Kring voor Leuven en 
omgeving 1984; 24: 1-49. 

Joannes WijtinCj later Joannes de Vesalia, werd 
gen aan de samenvloeiing van de Lippe en de 
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geboren in 1400 te Wesel, gele-
Rijn, en overleed te Brussel in 
1476. Joannes was de zoon van 
de Kaufmann Everard Wijtinc 
die verschillende malen rent
meester en burgemeester was 
van de stad Wesel. De familie 
Wijtinc is in de archieven van 
Wesel te volgen vanaf het mid
den van de l4de eeuw tot het 
midden van de l6de eeuw. Tal
rijke leden van de familie heb
ben in het stadsbestuur geze
teld. De financiën van de 
Kaufmann lieten toe de zoon 
Joannes te laten studeren aan 
de universiteit van Keulen waar 
hij in 1424 de titel van licentia-
tus in artibus behaalde, en hem 
naar Pavia te laten gaan waar 
hij in 1427 promoveerde tot 
doctor in medicinis.3 

In 1430 werd hij samen met 
Henricus van Oisterwijck 
benoemd tot hoogleraar in de 
faculteit geneeskunde van de 
universiteit te Leuven. 
Joannes geniet weldra grote 
faam als hoogleraar. Van de 
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manuscripten van zijn hand zijn er slechts enkele bewaard gebleven. Een ervan is 
het pesttraktaat dat evenwel geen titel draagt. Van dit handschrift zijn twee exem
plaren bewaard: één onvolledig te Rome in de Bibliotheca apostolica vaticana en 
het andere in het Centro internazionale di Studi Rosminiani te Stresa. 
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België heeft van dit laatste 
handschrift een facsimile in kleur uitgegeven en zal eveneens de transcriptie en 
vertaling ervan verzorgen.4 

Wanneer men het eerste folio bekijkt (fig. 1) heeft men de indruk te doen te 
hebben met een verzorgd manuscript. Bij nadere studie blijkt echter dat veel fou
ten en omissies voorkomen en komt men tot het besluit dat de kopiist ofwel slor
dig was of niet bekwaam om een dergelijke wetenschappelijke tekst te verwer
ken. Het blanco wapenschild is merkwaardig. Ofwel is het onafgewerkt en 
diende later ingevuld te worden ofwel is dit het wapenschild van het graafschap 
Kleef waartoe Wesel behoorde. Het manuscript omvat 51 perkamenten bladen 
(245x160 mm) en is geschreven in humanistisch cursief (na 1454). Er zijn versie
der en gekleurde initialen het hele handschrift door. 
We kunnen ons nu de vraag stellen waarom Joannes de Vesalia die toen stadsge
neesheer was te Brussel omdat hij de universiteit in 1449 had verlaten, een pest
traktaat opdraagt aan de hertog van Milaan, Francesco Sforza. Voorlopig beschik
ken we over te weinig gegevens om hierover een uitspraak te doen en kunnen 
we ons beperken tot veronderstellingen. 
Joannes de Vesalia promoveerde tot doctor aan de universiteit van Pavia waar 
toen Antonio Guainero zijn leermeester was. Deze schreef in 1440 een pesttrak
taat dat hij opdroeg aan Filippo Maria Visconti, de schoonvader van Sforza. Hij 
overleed in 1448, één jaar voordat Joannes de universiteit te Leuven verliet. Heeft 
hij misschien gedacht door aan de nieuwe hertog Sforza een uitgebreid pesttrak
taat aan te bieden dezes gunst te verwerven en een eventuele benoeming te 
Pavia of Milaan? 
In ieder geval was hij ervan overtuigd dat hij met zijn traktaat een belangrijke bij
drage leverde in de behandeling en voorkomen van de pest zoals blijkt uit de 
aanhef: "Nadat dat ik gemerkt had dat de teksten van de vroegere geneesheren en 
de vele traktaten vooral van de modernen over dodelijke pestziekten doorgaans te 
bondig zijn en te veel fouten vertonen, dat de mensen in het overgrote deel van uw 
landen en in streken over de gehele wereld door een verpestend gif aan een bekla
genswaardige en bijna onmiddellijke dood tenondergaan, zodat, ondanks de 
raadgevingen en maatregelen zowel van curatieve als van preventieve geneeskun
de, zo weinig gezond en behouden aan deze vreselijke besmetting ontsnappen, 
heb ik besloten aan deze gebreken tegemoet te komen en een grondig traktaat te 
schrijven.» 

Zijn geschrift is inderdaad het belangrijkste dat tot dan verschenen was en geeft 
een gedeeltelijk nieuwe visie op het ontstaan van de pest. 
Volgens hem is niet alleen verrotting van de lucht de oorzaak van de pest, maar 
ook de 'adustio', de verschroeiing van de lucht kan aanleiding geven tot het ont
staan van de pest in bepaalde streken zoals hij dat zelf had vastgesteld in Wesel 

(4) Joannes de Vesalia. Pesttraktaat (ca. 
1455). Facsimile, Academia Regia Belgi-
ca Medicinae; Dissertationes - Series 
Historica, nr. 6, Brussel, 1998. 
Bracke W. Joannes de Vesalia, de Epi-
demia. In: De pest in de Nederlanden: 
medisch historische beschouwingen 650 
jaar na de zwarte dood: 211-225. Dis-
sertationes-Series historica nr. 7. Brus
sel: 1999-
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en Maastricht in 1428, in Leuven in 1438 en in Vlaanderen en Brussel in 1454. Hij 
zal hiermede rekening houden bij de behandeling van de zieken en de genees
middelen aanpassen aan dit nieuwe gegeven. 

DE GENEESMIDDELEN 

Het blijkt zeer duidelijk dat Joannes de Vesalia een brede ervaring had opgedaan 
als praktizerende arts in het bijzonder bij de behandeling van de zieken tijdens 
de vermelde drie epidemieën. Hij schrijft niet alleen algemene bekende simplicia 
en composita voor maar zal de recepten aanpassen volgens zijn ervaring en per
soonlijke opvatting van de therapie. De geneesmiddelen die hij aanwendt zijn 
uiteraard deze die toen ter beschikking waren en klassiek toegediend werden 
volgens de theorie der 'humores'. 
In totaal vermeldt hij 184 simplicia. Van deze simplicia werden er reeds 80 aange
wend in de behandeling van de pest zoals voorgesteld in het consilium van de 
hoogleraren van de universiteit van Parijs in 1348.5 Bijna 40 % zijn bestemd voor 
uitwendig gebruik. De overgrote meerderheid (82 %) zijn simplicia uit het plan-
tenrijk. De Latijnse en Nederlandse benamingen alsook de juiste botanische 
nomenclatuur zullen opgenomen worden in het uitgebreid glossarium dat zal 
gevoegd worden bij de te verschijnen transcriptie en vertaling van het manu
script. 
Als minerale simplicia worden gebruikt : klei, kalk, arsenicumtrioxide en -trisulfi
de, koperacetaat, kopersulfaat, kwikzilver, goud, zilver, loog, salmiak, salpeter en 
vier edelstenen. 
De dierlijke simplicia zijn: grijze amber, ivoor, muscus, hartbeen, parels, bezoar, 
bevergeil, duivendrek, canthariden en eenhoorn. 

DE RECEPTUUR 

In tegenstelling tot de andere pesttraktaten waar soms naar de apotheker wordt 
verwezen wanneer het om recepten of composita gaat, wordt hier nergens de 
apotheker vernoemd. Nochtans komen er tientallen samengestelde geneesmidde
len voor die niet met de nodige nauwkeurigheid beschreven worden. Joannes de 
Vesalia is misschien van mening dat de arts zich naar de apotheker zal wenden 
om de bereiding uit te voeren of dat deze zelf voldoende ervaring had om het 
voorschrift uit te werken met de nodige toe te dienen hoeveelheden der simpli
cia. 

(5) Lemli, ]., Vergelijkende studie van 
de geneesmiddelen aangewend in de 
pestbestrijding op basis van de pesttrak
taten van de medische faculteit te Parijs 
(13^8), van Joannes de Vesalia (na 
1454) en van Thomas Montanus 
(1669). Dissertationes - Series Histori
ca, nr. 7: 273-293. Brussel: 1999. 

Hierbij enkele voorbeelden van dergelijke voorschriften : «als de buik niet ontlast 
zou zijn en de levenskracht is onveranderd gebleven, evacueer dan de giftige 
materie met rabarber of met aftreksels van gele mirobalanen, met een decoct van 
hop of viooltjes, of met 1,5 ons manna met water van wilde chicorei of met dia-
prunis met rabarber met zuringwater; er moet afkoeling overwogen worden met 
kamfer en zuur citroensap, een drankje van azijn van zeer goede wijn met poeder 
van appelscbillen gewassen met azijn; vijgen met peper en auripigment met honig 
tot een dikke brij vermengd doden vlug de carbonkels.» 

Slechts twee soorten pillen worden voorgeschreven. De eerste zijn de bekende 
pestpillen van de Griekse geneesheer Rufus van Ephese. Ze bestaan uit aloë, 
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mirre en saffraan. Waarom deze drie simplicia? Aangezien door verrotting van de 
lucht de humores verdorven zijn moeten deze geëvacueerd worden. Aloë in de 
voorgeschreven dosis is sterk purgerend en men ziet dus de verrotte humores 
uitgescheiden worden. Mirre werd beschouwd als een goed middel tegen verrot
ting aangezien men vastgesteld had dat met mirre gebalsemde lijken lange tijd 
bewaard blijven zonder verrotting. Saffraan tenslotte versterkt de lichaamsgeesten 
rond het hart omdat men vaststelde dat na innemen van saffraan de geur ervan 
werd waargenomen in de uitgeademde lucht wat bewijst dat het geneesmiddel 
naar de hartstreek is gegaan. 

Joannes de Vesalia schrijft deze pillen voor maar geeft er heel wat commentaar 
bij.6 Eerst en vooral gaat hij bij het bereiden van de pillenmassa niet granaatap
pelwijn of rozenwater gebruiken zoals gewoonlijk wordt voorgeschreven, maar 
wel malvasiawijn of brandewijn. Het hoger alcoholgehalte van deze vloeistoffen 
zal het kneden van de harsen aloë en mirre zeker gemakkelijker maken. 
Hij voegt ook nog mastix toe in navolging van de aanbeveling van Mesuë die 
aanraadt bij sterke purgeermiddelen die het darmepitheel afschilferen, mastix of 
tragacanth te voegen. De Vesalia is er terdege van bewust dat de sterke werking 
van aloë dient verzacht te worden «bij lieden met een zwakke lever, darmen, 
blaas, baarmoeder of anus en ook bij lieden die bloed spuwen, bij zwangere vrou
wen en in alle speciale gevallen die een geleerd en ervaren medicus op basis van 
zijn geneeskundige praktijk dient te onderzoeken." 

Latere auteurs, zegt hij, hebben ook lorkenzwam (een drasticum dat hydroxyvet-
zuren bevat zoals in jalappe) toegevoegd aan deze pillen. Hij oordeelt dat men 
dit liever niet doet omdat dan de werking van lorkenzwam vóór de werking van 
aloë komt. Dit moet vermeden worden omdat deze dubbele werking te veel 
beweging veroorzaakt in de lichaamssappen wat op dat ogenblik niet is gewenst. 
Deze opvatting is juist aangezien lorkenzwam een dunnedarmlaxans is en reeds 
na twee uren zijn werking heeft terwijl purgatie met aloë slechts na 12 uren 
optreedt. Deze beide laxeermiddelen hebben een sterk hydragoog effect en dit 
werd geïnterpreteerd als het oplossen van de dikke lichaamssappen die kunnen 
verrotten en die dus naar buiten werden gebracht als een dunne vloeibare massa. 
De pillen met lorkenzwam kunnen volgens hem wel gegeven worden als de ver
rotting van de lichaamssappen vóór de adustio komt of als beide tegelijk plaats
vinden (nieuwe opvatting van de Vesalia over het ontstaan van de pest). 
Bovendien doet hij het voorstel de pillen aan te passen aan de gesteldheid van 
de patiënt en ze dus 'singulares' te maken d.w.z. gepersonaliseerd. Men kan dan 
wat rabarber toevoegen bij zeer vochtige naturen en de lorkenzwam vervangen 
door rabarber bij droge naturen.7 

De tweede soort pillen zijn de Alefangapillen van Mesuë of aromatische kruiden-
pillen.8 In feite zijn ze een variatie op de pillen van Rufus aangezien ze bestaan 
uit aloë, mirre, saffraan en mastix waaraan toegevoegd wordt een aftreksel van 
15 aromatische kruiden zoals kaneel, kruidnagel, kardamom, absint, enz. Ze wor
den voorgeschreven bij patiënten met koude en vochtige hersenen. De sterk geu
rende pillen geven reeds de indruk de hersenen te verwarmen. Ten einde de 
drastische werking van aloë te verminderen werd deze gewassen met grote hoe
veelheden water. Hierdoor zullen de wateroplosbare aloïnosiden verwijderd wor
den zodat de laxerende werking vermindert die het koud slijm uit de hersenen 
dient af te voeren. 

(6) Facsimile fol. 32v. 
(7) Facsimile fol. 34v. 
(8) Facsimile fol. 34r. 
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Er worden twee likkepotten voorgesteld: één als preventief en één als curatief 
middel. De eerste is deze beschreven door Guy de Chauliac en is bedoeld voor 
het uitdrogen van de overtollige lichaamssappen. Daar van de 42 ingrediënten er 
vier simplicia zijn met looistoffen en 14 andere met uitdrogende werking van de 
darminhoud zoals klei, ivoor, edelstenen, hout, enz. en verder een grote hoeveel
heid obstiperend opium zal de stoelgang zeker verminderd worden en een droge 
consistentie vertonen. Dit was het bewijs dat de lichaamssappen uitgedroogd 
werden. 

Van de tweede likkepot is de auteur niet vernoemd. Het is mogelijk dat het om 
een recept van de hand van Joannes de Vesalia gaat, maar het kan evenzeer een 
variatie zijn op een gekende formule. Het bevat 10 aromatische kruiden, vier 
edelstenen, parels, goud, zilver en een aantal simplicia zonder farmacologische 
betekenis. Het voorschrift is bedoeld als een versterkend middel voor het hart.9 

Als siropen worden voorgeschreven deze van Wilhelm van Saliceto en deze van 
Petrus van Tussignano. Beide als preservativum en bedoeld als uitdrogende mid
delen. Vandaar dat ze bijna uitsluitend uit laxeermiddelen bestaan zoals rabarber, 
tamarinde, senna, myrobolanen, kweeperen en lorkenzwam. 
Drankjes en afkooksels worden veelvuldig voorgeschreven echter bijna altijd 
zonder aangeven van de doses der ingrediënten. 
Samenvattend kan men zeggen dat de meest voorkomende actieve simplicia de 
laxeermiddelen zijn die overtollige of slechte humores dienen te evacueren. 

Het is interessant vast te stellen dat Jan Baptist van Helmont in zijn "Dageraad 
ofte nieuwe opkomst der geneeskunst" in het hoofdstuk over de pest heeft gewe
zen op de misvatting dat de laxantia zouden iets te maken hebben met de evacu
atie van bepaalde humores.10 

Hij schrijft: «Ik begon te belachen de kennis hoedanig humeur de doctoren door 
den afgang moeten jagen hoewel zij ondertussen beter weten dat de rabarber, gut-
tegom, scammonium en zo voort ook geel rood water door den stoel drijft van 
degenen die zij melancholisch of flegmatisch oordelen, insgelijks dat kolokwint 
veel slijms drijft sulks dat zij weten hoedanig den drek wezen zal waaruit volgt: 
1. dat is het werk der gegeven drogerij en geenzins van de humores 
2. dat overmits de drogerijen den gezonden even gelijk als de zieken den buik 

doen lossen, dat dit werk niet is een zuivering ofpurgatie 
3. dat elk van die drogerijen gegeven een weinig boven de verdragelijke mate den 

mens doodt, dus dat die lieve purgatie een gift is wiens eigenschap is des men
sen goed bloed te verderven onder 't deksel van den schonen naam purgatie. Zij 
krijgen geld en de zieken somtijds gezondheid.» 

Verder klaagt hij ook de onwetendheid aan: «Nochtans schikken zij evenwel tegen 
de verrottingen van de pest alle tegenmiddelen, voegende daartoe tesamen alle 
drogerijen die zij in het kruidboek lezen opdat er onder de grote menigte iets zij 't 
welke helpen mag.» 

Aan de uitwendige behandeling van de pestgezwellen wordt zeer veel aandacht 
besteed. Dit is begrijpelijk aangezien het optreden van de bubones en de zwart 
gekleurde antraxen het meest opvallende ziekteverschijnsel is bij de pest. Indien 
men deze kan doen verdwijnen is dit een zichtbaar en belangrijk succes voor de 
behandelende geneesheer. Bovendien is men ervan overtuigd dat het pestvergift 

(9) Facsimile fol. 39v. 
(10)Joan Baptista van Helmont. Dage
raad ofte nieuwe opkomst der Genees
kunst in verborgen grond-regulen der 
Nature. Rotterdam: 1660. 
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en de verdorven lichaamssapen langs de gezwellen kunnen verwijderd worden. 

De eerste methode voor de behandeling van de antraxen bestaat uit de cauterisa-
tie van het gezwel nadat de etter is weggezogen door het plaatsen van laatkop-
pen of bloedzuigers. Men past in dit geval het cauterium potentiale toe met heg-
gerank, kopergroen, arseentrioxide, ongebluste kalk, duivendrek, loog of sterk 
water.11 Wanneer het gezwel afgestorven is moet de gevormde korst afgerukt 
worden nadat ze week werd gemaakt met een zalf met bereklauw, anjerkruid, 
kaasjeskruid, reuzel en boter. Nadien moet het vlees regenereren met een vol
gens de Vesalia wonderbaar recept bestaande uit het sap van rozemarijn, duizen-
guldenkruid, vijfvingerkruid, smeerwortel of brandewijn.12 De smeerwortel met 
zijn allantoïne en de andere looistofhoudende drogerijen zijn hier inderdaad 
werkzame geneesmiddelen. 
Voor de behandeling van de bubones (de zwellingen van de lymphknopen) 
geeft hij een tiental verschillende mogelijkheden aan. Een trekpleister dat het 
pestgif uit de bubones kan trekken bestaat uit zuurdesem, mosterdzaad, raket, 
kopersulfaat en canthariden, dit alles gemengd met honig. Het is krachtig en na 3 
uren ettert de bubo. Dit werd beschouwd als het vrijkomen van het pestgif.13 

Een pleister van vijgen, gedroogde druiven, gerstemeel en tarwebrood gekookt 
met een weinig wijn wordt voorgeschreven (zonder hoeveelheden aan te geven) 
om de bubo te doen rijpen en breken. Na doorbraak wordt de bubo gezuiverd 
met een kooksel van selderij, honig en gerstemeel.14 

Heel merkwaardig is dan het eind van het traktaat waar de twee laatste folio's 
volledig gewijd zijn aan de alchemie van het goud. 
Joannes de Vesalia is blijkbaar niet volledig overtuigd van de werking van de ver
schillende preparaten op basis van goud. Hij beweert dat men kan twijfelen over 
hun wijze van bereiding en derhalve ook over hun werking. Hij geeft dan ver
schillende recepten voor de bereiding van drinkbaar goud. Eén ervan, dit van 
Maynus uit zijn Liber medicinalis, wordt volledig weergegeven.15 Hij is van 
mening dat dit recept het meest geschikt is in geval van pest. 

CONCLUSIE 

Joannes de Vesalia weet dat hij met dit geschrift de jonge generatie aanvalt en 
dat dit een gevaarlijke onderneming is. Waarschijnlijk hoopte hij met dit traktaat 
misschien de poorten te kunnen openen van een Italiaanse universiteit. 
Hij eindigt met de volgende uitspraak : «Daarom moet de geest van de eruarenen 
die verder willen zoeken, gestimuleerd worden en hun theoretische kennis en hun 
oprechte daden zal de Almachtige waardig achen te sturen en te verlichten." 

Uit dit merkwaardig traktaat blijkt duidelijk dat hij een persoonlijke visie had op 
de behandeling van de pestziekte en op het gebruik van de geneesmiddelen en 
een degelijke kennis had van de receptuur. 
Het is niet zeker of Francesco Sforza gereageerd heeft op dit aan hem opgedra
gen geschrift; Joannes de Vesalia bleef echter stadsarts van Brussel tot aan zijn 
dood. 
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(11) Facsimile fol. 40r. 
(12) Facsimile fol. 40v. 
(13) Facsimile fol. 4lv. 
(14) Facsimile fol. 43r. 
(15) Maynus de Mauneris. Liber medici
nalis octo tractatum. Milaan, ca. 1350. 
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SAMENVATTING 

Het manuscript over de pest van Joannes de Vesalia, overgrootvader van Andréas 
Vesalius, is één van de meest uitgebreide pesttraktaten die werden geschreven. 
Het bevat een zeer groot aantal, soms ingewikkelde voorschriften die hij gebruik
te in de profylaxe en de behandeling van de pest. De belangrijkste worden hier 
in het kort besproken. Het blijkt dat Joannes de Vesalia zeer bevoegd was in de 
recepteerkunde en de voorschriften beredeneerd toepaste of aanpaste aan de 
patiënten en de omstandigheden. 

RESUME 

Le manuscrit sur la peste de Joannes de Vesalia, l'arrière-grand-père d'André 
Vésale, est un des traités le plus élaboré sur ce sujet. Il contient un très grand 
nombre de recettes, parfois compliquées, employées en prophylaxie et en théra
pie de la peste. On peut en déduire que son art de formuler est appréciable et 
qu'il adaptait les prescriptions d'une façon raisonnée selon les besoins des 
patients et selon les circonstances. 
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