een/ kwestie/ vcwv hie%&n/*
P.P.A.M. Verhoeven
'Lezing gehouden tijdens het Congres van april 2005 in
Roermond.
Inleiding
In de eerste helft van de negentiende eeuw vonden er
verschuivingen plaats in het medisch denken. Vernieuwingsgezinde
geneeskundigen gingen op zoek naar het 'waarom' in plaats van het
'waartoe' en naar oorzaken in plaats van het doel van
ziekteverschijnselen. Ontwikkelingen in de natuur- en scheikunde
maakten het mogelijk de geneeskunde te funderen op
natuurwetenschappelijke theorieën. Dit gold evenzeer voor de leer
der artsenijmiddelen, de Materia Medica. Van kennis gebaseerd op
overlevering ging men over op kennis van natuurwetenschappelijke
werkingsmechanismen, gebruik makend van nieuwe inzichten in
vooral de scheikunde. Dit had tevens zijn weerslag op de
rangschikking der geneesmiddelen. Van allerlei indelingen
gebaseerd op verschillende inzichten begon men geneesmiddelen
te classificeren met de fysiologie als uitgangspunt.
In 1811 publiceerde de Leidse hoogleraar Ypey een
handboek der Materia Medica geënt op de meest opvallende werking
van artsenijmiddelen in het menselijke lichaam1. Zijn ideeën werden
overgenomen door Johannes van de Water in 1834, in zijn Beknopt
doch zoo veel mogelijk volledig handboek voor de leer der
geneesmiddelen (Materia Medicaf. Naast deze auteurs waren er
nog veel anderen die de fysiologie wel erkenden als het ultieme idee
voor de indeling der artsenijmiddelen, maar even zo velen kwamen
tot de conclusie dat met de toenmalige kennis een op fysiologie
gebaseerde rangschikking van geneesmiddelen onvolledig en
onvolkomen zou zijn.

1

A. Ypey. Handboek der Materia
Medica. Amsterdam, 1811.

J.A. van de Water. Beknopt doch
zoo veel mogelijk
volledig
handboek voor de leer der
geneesmiddelen
(Materia
Medica). Amsterdam, 1834.

3

Fr. Oesterlen. Handbuch der
Heilmittellehre. Tübingen, 1845.

In 1845 bracht de Duitse geneeskundige Friedrich Oesterlen een
nieuw werk, Handbuch der Heilmittellehre, uit, gebaseerd op 4 Fr. Oesterlen. G.L.H. Ellerman
voorgaande, maar volgens nieuwe scheikundige inzichten Handboek der
ingedeeld3. Het boek werd een jaar later in Nederland, door George geneesmiddelleer.
Utrecht/Amsterdam, 1846
Ellerman vertaald, uitgegeven4. Ellerman was verbonden aan de
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's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen (verder te
5

Voor meer achtergronden
aangaande de RKMG zie het
boekwerk onder redactie van
D. de Moulin et al.
's Rijkskweekschool voor
Militaire Geneeskundigen te
Utrecht (1822-1865). Utrecht,
1988.

noemen RKMG), een opleidingsinstituut opgericht om aspirant
militair geneeskundigen theoretisch en praktisch te onderwijzen in
de militaire geneeskunde5. In de hoedanigheid van docent
geneesmiddelleer en verbandleer gaf Ellerman onderwijs aan
militaire geneeskundigen die later hun stempel zouden drukken op
de geneeskunde in Nederland en daarbuiten.
Ellerman

J.L. Beijers etJ. van
Broekhoven. Album Studiosorum
Academiae Rheno-Traiectinae
MDXXXVI-MDCCCLXXXVI.
Ultraiecti apud MDCCCLXXXVI,
p310.

George Lievin Henri Ellerman werd op 15 april 1817 geboren
te Ouderkerk aan den Amstel. Op 18-jarige leeftijd werd hij
ingeschreven als kwekeling aan de RKMG te Utrecht, waar hij tevens
als student aan de Hogeschool werd ingeschreven6. Na vier jaar
verliet hij de RKMG en diende als Officier van Gezondheid (OG) der
3e klasse in diverse garnizoenen, waaronder in Antwerpen in 1840. In
datzelfde jaar kreeg hij toestemming tot promotie aan de Universiteit
van Leiden en promoveerde magna cum laude tot medicinae doctor
op 3 juni 1841 met het proefschrift Dissertatio inauguralis sistens
observationes anatomico pathologicas, ad morbos encephali et
medullae spinalis pertinentes. Nadat hij nog gedurende enkele jaren
had gediend in het garnizoen bij Maastricht werd Ellerman in 1843
aangesteld als docent voor de Materia Medica en verbandleer aan
de RKMG.
Sedert 1845 behoorde Ellerman tot de redacteuren van het
Nederlandsch Lancet. Dit tijdschrift was opgericht in 1838 door A.G.
van Onsenoort (OG-1) en voortgezet onder redactie van S.
Alexander, toenmalig chef van de RKMG, in de periode 1842-1844.
Het tijdschrift werd na diens dood in 1844 tijdelijk voortgezet door J.B.
Dompeling. In 1845 werd de redactie overgenomen door F.C.
Donders, G.L.H. Ellerman en J.H.Jansen, alledrie OG en leraren aan
de RKMG te Utrecht. Deze nieuwe redactie hechtte veel waarde aan
het volgen van zowel de praktische geneeskunde

als de

wetenschappelijke ontwikkeling van de geneeskunde. Het tijdschrift
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werd met vaste hand door de redactie geredigeerd, waarbij in
veel artikelen aandacht werd besteed aan het scheikundige en
microscopische onderzoek der ziekten. Het verschijnen van dit
vernieuwde tijdschrift was een waardevolle gebeurtenis voor de
Nederlandse geneeskunde7.
Naast zijn werk voor Het Nederlandsch Lancet vertaalde
Ellerman enkele werken uit het Duits in het Nederlands,
waaronder het Handbuch der Heilmittellehre van Fr. Oesterlen
dat in 1846 in het Nederlands werd uitgebracht, en het Handbuch
der Pathologie und Therapie8 van CA. Wunderlich dat in 1849 in
het Nederlands uitkwam. Ellerman had een zwakke gezondheid,
hij leed onder andere aan reuma en een oogziekte. Op 29 mei
1849 overleed hij aan de gevolgen van tuberculose.
Ellerman onderwees in de periode van 1843 tot aan zijn
dood in 1849 geneesmiddelleer aan de RKMG. Hij volgde in
1843 G.A.F. Quarin Willemier op, die in de jaren 1834 tot 1842
met het onderwijs in de geneesmiddelleer belast was geweest.
Later, in de periode 1853-1868 zou Quarin Willemier het
onderwijs in de Materia Medica opnieuw gaan geven. Quarin
Willemier gebruikte in de periode 1834-42 de boeken van J.A.
van de Water9 en H. de Vriese10 voor zijn onderwijs in de
geneesmiddelleer; van 1853-68 de boeken van Pereira11 en
Oesterlen.
De vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is hoe de
geneesmiddelleer die Ellerman onderwees er daadwerkelijk
uitzag. Het is aannemelijk dat hij onderwees volgens het
handboek van Oesterlen. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden beschikken we over een dictaat van het onderwijs
van Ellerman van één van zijn leerlingen, A.W.J. Zubli, die de
teksten van de lessen van Ellerman heeft opgeschreven12.
Abraham Wilhelmus Johannes Zubli werd ingeschreven aan de

7

Voor meer informatie over Het
Nederlandsch Lancet, zie C.C.
Deprat. De Geschiedenis van de
Nederlandsche Geneeskundige
Tijdschriften van 1680-1857.
Amsterdam, 1927, p 228-43.

C.R.A. Wunderlich. Handbuch
der Pathologie und Therapie.
Stuttgart, 1849.

J.A. van de Water. Beknopt
doch zoo veel mogelijk volledig
handboek voor de leer der
geneesmiddelen (Materia
Medica). Amsterdam, 1834.
10

W.H. de Vriese. Handboek
voor de kennis der
Geneesmiddelen, ten behoeve
van beoefenaars der genees-,
heel- en artsenijkunde, naar de
tegenwoordige vorderingen der
natuur- en geneeskundige
wetenschappen. 's-Gravenhage
en Amsterdam, 1837.
11

J. Pereira. De beginselen der
materia medica en der therapie.
Amersfoort, 1849.
12

M.J. Zubli. Ellerman G.L.H.
Artsenijmiddelleer. (Dictaat).
Utrecht, 1845.
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RKMG in 1843, en behaalde in 1847 het examen voor OG der 3 Klasse
(Landmacht). In 1854 en 1864 werd hij bevorderd in de respectievelijke
rangen van OG der 2e en 1 e klasse. Wanneer de vergelijking wordt
gemaakt tussen het dictaat van Zubli en het boek van Oesterlen kunnen
we zien in hoeverre Ellerman de methode van Oesterlen overnam, met
name waar het ging om de classificatie van geneesmiddelen.
Geneesmiddelleer
In zijn onderwijs omschreef Ellerman geneesmiddelen als volgt:
"Scheikundige geneesmiddelen welke door opneming in de
levende dierlijke bewerktuiging, veelal eene scheikundige
werkingen uitoeffenen en meer bepaald onder de naam van
artsenijmiddelen (medicamenta) welker kennis, bereiding, wijze
van aanwending en werking het onderwerp uitmaken van de
eigenlijk

gezegde

leer

der geneesmiddelen,

of

artsenijmiddelleer terwijl de voorraad dezer middelen onderden
naam van materies medica kan begrepen worden"
Uit dit citaat blijkt de waarde die Ellerman hechtte aan de scheikunde
voor de geneesmiddelleer, omdat door vorderingen in de scheikunde de
stoffen die verantwoordelijk

waren voor de werking van een

geneesmiddel, bepaald konden worden. Wel erkende Ellerman in de
inleiding van zijn onderwijs dat de geneesmiddelleer 'wat de kennis van
de werkzaamheid en kracht van de artsenijmiddelen betreft zij nog zeer
onvolkomen is en voor het grootste gedeelte op zwakke grondslagen
berust'. De kennis van geneesmiddelen kon volgens Ellerman verkregen
worden 'door proeven op gezonde dieren die veel overeenkomsten met
de mens vertonen, proeven op het gezonde menselijke lichaam,
vergelijkingen op basis van overeenkomst in fysische eigenschappen te
maken tussen onbekende en al wel bekende artsenijmiddelen,
scheikundige ontleding van artsenijmiddelen en onderzoek naar hun
werkzame bestanddelen, en toediening van artsenijmiddelen aan
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zieken'. Ook in hier blijkt weer de waarde die Ellerman hechtte aan de
scheikundige

en

natuurkundige

eigenschappen

van

geneesmiddelen, evenals de kennis die verkregen was

de
door

experimenten. Ellerman was van mening dat men voor de juiste kennis
en aanwending van geneesmiddelen bekend moest zijn met de
'benaming, oorsprong en afkomst, natuurkundige eigenschappen,
scheikundige

eigenschappen, fysiologische

eigenschappen,

geneeskundige werking, en de wijze van toediening van de middelen'.
Indeling van geneesmiddelen
Ellerman gaf in de inleiding tot zijn onderwijs ook de overwegingen weer
die hij had ten aanzien van de rangschikking van geneesmiddelen:
"Men heeft altijd getracht de geneesmiddelen volgens
bepaalde beginselen in klassen te rangschikken, waarbij men
verschillende grondslagen van wetenschappelijke verdeling
had aangenomen, welke hoofdzakelijk onder twee afdelingen
gebracht konden worden. Het betrof grondslagen die berusten
op de werking, door de geneesmiddelen op de levende wezens
werd uitgeoefend; of grondslagen die steunen op de natuur- en
scheikundige eigenschappen van geneesmiddelen."

Ellerman maakte in zijn geneesmiddelleer een afweging tussen
fysiologische werking enerzijds en scheikundige eigenschappen van
stoffen anderzijds. In zijn inleiding beschouwde hij 'een verdeling
gegrond op de kennis van de werking van geneesmiddelen voorzeker als
de meeste wenselijke en doelmatigste, omdat de geneesmiddelleer
voornamelijk deze kennis ook ten doel heeft, indien deze werking niet
nog even onvolkomen bekend was en van zoveel omstandigheden
afhankelijk'. Daarom beschouwde Ellerman een rangschikking van
geneesmiddelen alléén gebaseerd op de werking van deze middelen als
te wankel om een goede wetenschappelijke indeling op te baseren.
Anderzijds beschouwde Ellerman de rangschikking op basis van
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natuur- en scheikundige eigenschappen van geneesmiddelen als een
meer natuurlijke en zuiver wetenschappelijke verdeling, zoals blijkt uit
het volgende citaat:
"De tweede wijze van verdeeling op de natuur- en
scheikundige eigenschappen der artsenijmiddelen gegrond,
is eene meer natuurlijke en zo meer zuiver wetenschappelijke.
Zij beschouwt de artsenijmiddelen als natuur voortbrengselen
uit de drie rijken van de natuur afkomstig en rangschikt
dezelve volgens hunnen overeenkomstige kenmerken in
groepen. Deze wijze van rangschikking hoewel ook voor den
geneesheer van het grootste belang is echter in hare
toepassing minder doeltreffend dewijl de invloed der
artsenijmiddelen op het menschelijk lighaam zeer geheel uit
het oog verloren wordt."
Ook hieruit blijkt wat voor belangrijke rol Ellerman toekende aan de
scheikunde als basis voor de geneesmiddelleer, omdat hij deze wijze
van indelen betitelde als 'eene meer natuurlijke en zo meer zuiver
wetenschappelijke'. Echter,

het nadeel van deze wijze van

rangschikking was dat deze in haar toepassing minder doeltreffend
was omdat de werking van geneesmiddelen op het lichaam niet in
ogenschouw werd genomen.
Ellerman concludeerde dan ook een in alle opzichten voldoende
enkelvoudige verdeling op basis van de toenmalige kennis der
wetenschap niet mogelijk was. Hij besloot dan ook tot een gemengde
scheikundig-fysiologische indeling, omdat een dergelijke indeling de
voordelen van beide grondslagen in zich verenigde:
"Uit het voorgaande kunnen wij besluiten, dat bij den
tegenwoordige stand der wetenschap eene in alle deelen
voldoende verdeeling der artsenijmiddelen onmogelijk is, het
geen sommige schrijvers aan eene goede verdeeling
wanhoopende gevoerd heeft tot het aannemen eener
alphabetische volgorde, welke echter nimmer als
wetenschappelijke grondslag kan aangenomen worden. Eene
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zooveel mogelijk op beider vroeger genoemde grondslagen
berustende verdeeling zoude volgens mijn inzien de minst
ondoelmatige zijn." (...) "Deze chemisch-physiologische
verdeeling is dus eene gemengde en juist om die reden zeer
onvolkomen. De menigvuldige voordeelen echter welk zij ons
en de toepassing belooft hebben mij genoopt haar hoe
getrokken ook aan alle andere de voorkeur te geven."

In Tabel 1 is weergegeven hoe de rangschikking van geneesmiddelen
van EDerman eruit zag. Hij rangschikte de geneesmiddelen in veertien
klassen. Deze klassen werden gevormd op basis van drie principes.
Ten eerste waren er de klassen waarvan de stoffen overeenkomst in
fysiologische

werking én scheikundige

samenstelling vertoonden

( k l a s s e l , II, III, IV, VI, VIII en IX).
Klasse
I
Mucilagenosa
Pingeria

III
IV

Sacherina
Amara

V

Adstringentia

ifl

Acida

Vil

Acria

kflll Volatilia

lil!

II

Orde
Pura
Amara
Vegetabilia
Animalia

Klasse
IX

Recinosa

X

Narcotica

:•

:

Orde
Gummi recinosa
Resino adherea
Pura
Amara
Acria

FiïïîïïwliP

'

Pura
Amara
Acria
Adherae
Mineralia
Vegetabilia
Pura
Diuretica
Emetica
Drastica
Adherio-oleosa
Empyreumatica-oleosa
Oleosa-adherio anemalia
Spirituosa

Chlorica

Een voorbeeld hiervan is de klasse der mucilagenosa.

Tabel 1 :
V e r d e l i n g
van
geneesmiddelen volgens
G.L.H. Ellerman. In wit zijn de
klassen weergegeven die
s t o f f e n b e v a t t e n die
overeenkomst vertoonden in
fysiologische werking en in
scheikundige samenstelling.
In lichtgrijs de klassen met
stof f e n met
alleen
overeenkomst
in
fysiologische werking en in
donkergrijs de overige
klassen waarin de stoffen zijn
gegroepeerd op basis van
hun
scheikundige
eigenschappen.

In deze klasse

van geneesmiddelen stond 'een slijmig beginsel principium mucosum
op den voorgrond, hetgeen onder de meeste van scheikundige vormen
en de planten voor komt'. De eigenschappen van de mucilagenosa

die

hiermee samenhingen werden omschreven als:

"Zij beschermen de dierlijke weefsels tegen de inwerken
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van scherpe prikkelende zelfstandigheden, waarschijnlijk
door middel van het bloedvatenstelsel in de afscheidingen
voorkomenden verminderen zij de prikkelende inwerking der
secreta op den slijmvlies vlakte der uitwendige organen, en
bezitten over het algemeen zeer voedende eigenschappen."
Klasse V, VII en X bevatten allen stoffen die alleen
overeenkomst vertoonden in fysiologische werking. Een
voorbeeld hiervan is de klasse der aria:
"Deze middelen hoewel onder dezelfde klasse
gerangschikt

bevatten verschillende

scheikundige

bestanddeelen, waaraan zij hunne overeenkomstige
eigenschappen te danken hebben, (...) Plaatselijk
veroorzaken zij eenen meer of min hevige prikkeling welke
zelfs tot ontsteking met alle hare gevolgen kan stijgen. Deze
werking openbaart zich in de verschillende weefsels en
organen door de aan deze eigenaardige verschijnselen van
vermeerderde afscheiding van prikkeling en van ontsteking"
De overige klassen (XI t/m XIV) waren gegroepeerd op grond van hun
scheikundige eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is de klasse der
Ametallica:

in deze klassen bevinden zich stoffen

met als

overeenkomst dat ze verbindingen zijn met jood broom, chloor, zwavel,
kool of fosfor, elementen behorende tot respectievelijk de halogenen en
metalloïden.
Van Oesterlen naar Ellerman
Oesterlen deelde in zijn Handbuch der Heilmittellehre geneesmiddelen
in alterantia, tonica-roborantia, excitantia, acria, cerebro-spinantia,
vergiftigde

stoffen, nutrientia en diaebetica, en

natuurkundige

invloeden in. In strikte zin bevatten alleen de eerste vijf klassen
geneesmiddelen. Met deze slechts vijf klassen geneesmiddelen is de
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indeling van Oesterlen veel grover dan die van Ellerman (veertien
klassen), want Oesterlen vat grote groepen samen op basis van
scheikundige eigenschappen alléén.
Om een antwoord te geven op de gestelde onderzoeksvraag zal
dit artikel zich beperken tot het voorbeeld van Oesteriens klasse der
Tonica-roborantia. Deze klasse bevatte de versterkende middelen.
Tonica (pluralis wan tonicum) zijn toniserende middelen: versterkende,
lichaam- en geest herstellende geneesmiddelen, welke zijn te
onderscheiden in hart-, maag-, bloed-, darm-, nerveuze, vasculaire
tonica et cetera, al naar gelang hun specifieke werking. Roborantia
(Latijn: roborare = versterken) zijn tevens versterkende
geneesmiddelen. Beide benamingen worden gebruikt.
In Tabel 2 is weergegeven hoe Oesterlen (1845) de tonicaroborantia in zeven groepen onderverdeelde.
Groep

1

Oesterlen

Oesterlen

Oesterlen

Oesterlen

1845

1845

(Ellerman)

(Ellerman)

(Latijn)

(Duits)

1846

1846

Amara

(Latijn)

(Nederlands)

Amara pura s. simplicia

Zuiver-bittere tonica

Bittere àtherisch-

Amara excitantia

Bittere aetherisch-

ölige Tonica

s. aromatica

olieachtige tonica

Amara resolventia

Bittere oplossende

Amara mucilagenosa

Bittere gom- en

Einfach bittere
Tonica

2

Amara excitantia

3

Amara resolventia

Resolvirende

4

Amara

Bittere Gummi-

bittere Tonica
mucilaginosa

tonica

und

zetmeelhoudende

Amylumhaltige

tonica

Tonica
5

Tonica

Tanninhaltige

adstringentia

Tonica

Tonica adstringentia

Alkaloïden en looistofbevattende tonica

Tabel 2:
Verdeling van geneesmiddelen
bij Oesterlen in 7 klassen (zowel
originele Duitse versie als
Nederlandse vertaling van
Ellerman)

Uit deze tabel blijkt dat Ellerman in de vertaling (1846) van het boek
van Oesterlen in ieder geval exact dezelfde indeling hanteerde. In de
volgende analyse wordt voor drie groepen uit Oesteriens klasse der
tonica-roborantia (amara resolventia, amara mucilaginosa en tonica
adstringentia) bepaald hoe Ellerman de stoffen in deze groepen

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 54 Nr 109 2005

29

rangschikte in zijn onderwijs (dictaat Zubli).
Amara resolventia
Onder de amara resolventia rekende Oesterlen zes stoffen: Herba et
radix taraxaci (Kruid en wortel van de paardebloem), Radix cichorii
(Cichoreiwortel), Herba fumariae (Duivenkervelkruid), Fel tauri
(Ossengal), Radix rhei (Rabarberwortel) en Aloë. Tabel 3 geeft weer
hoe Ellerman de stoffen uit de Oesterlens klasse der tonica-roborantia
en diens groep der amara resolventia rangschikte in zijn
geneesmiddelleer.
Tabel 3:

Oesterlen

Verdeling van de stoffen in
Oesterlens klasse der tonicaroborantia en groep der

amara

resolventia

bij

Ellerman in verschillende
klassen en groepen.

Ellerman

KLASSE

Groep

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Stof
Herba et radix taraxaci

Groep

KLASSE

Salina

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

AMARA

Radix cichorii

Salina

TONICA-ROBORANTIA

AMARA

Amara resolventia

Herba fumariae

Salina

AMARA

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Fel tauri

Salina

AMARA

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Radix rhei

Drastica

ACRIA

TONICA-ROBORANTIA

Amara resolventia

Aloë

Drastica

ACRIA

De eerste vier stoffen werden door Ellerman ingedeeld in de groep der
salina, omdat deze middelen behalve bittere extractiefstoffen
voornamelijk kalium- en natrium zouten bevatten. Zij oefenden een
zacht prikkelende werking uit op de slijmvliezen en de slijmklieren. In
grote giften werkten zij zeer prikkelend op de mucosa en spierwand van
het darmkanaal.
De laatste twee stoffen, rabarberwortel en aloë, werden door
Ellerman echter geplaatst in de klasse van de acria en in de groep van
de drastica. Ellerman week hier af van de klasse der amara omdat de
stoffen in de klasse der acria een veel heftiger en uitgesproken werking
hadden dan die in de klasse der amara. Daarnaast verschilden ze ook
in scheikundige samenstelling van de amara omdat ze niet uit kaliumen natriumzouten, maar uit organische zuren en andere scherpe
stoffen bestonden, naast bittere extractiefstoffen, harsen, scherpe
etherische oliën of kamferachtige stoffen en kleurstoffen. Hoewel
gedeeltelijk overeenkomend in therapeutische toepassing (bevorderen
van afscheiding, laxantia/evacuantia), hadden de stoffen in de klasse
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der acria een breder toepassingsspectrum dan die in de klasse der
amara: als diuretica, derivantia, bij dyscrasiën, chronische ontsteking
en tonische zweren.
Ellerman maakte dus in Oesterlens klasse der tonica-roborantia
en diens groep der amara resolventia dus zowel onderscheid naar
fysiologische werking als naar de scheikundige samenstelling van de
geneesmiddelen en deelde de middelen in twee verschillende klassen
(amaraen acria) en groepen (salinaen drastica) in.

Amara mucilagenosa
Een ander voorbeeld uit Oesterlens klasse der tonica-roborantia van is
de groep der bittere gom- en zetmeelhoudende tonica, de amara
mucilagenosa. Bij Oesterlen bestond deze groep uit Radix Colombo
(Kolumbo-wortel), Lichen Isiandicus (IJslandse mos), Lichen
parietinus (Parietinus mos), Variolaria amara (Bittere pokmos), Herba
polygalae amarae (Kruid van de Polygala amara) en Herba & flores
galeopsidis (Kruid en bloemen van de Galeopsis grandiflora).
Tabel 4:

Oesterlen

Ellerman

KLASSE

Groep

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Groep

KLASSE

Radix Colombo

Mucilaginosa

AMARA

Mucilaginosa

AMARA

Pura

AMARA

Stof

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Lichen Isiandicus

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Lichen parietinus

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Variolaria amara

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Herba polygalae amarae

TONICA-ROBORANTIA

Amara mucilaginosa

Herba, flores galeopsidis

Verdeling van de stoffen in
Oesterlens klasse der tonicaroborantia en groep der
amara mucilagenosa
bij
Ellerman in verschillende
groepen.

Tabel 4 geeft weer hoe Ellerman de stoffen uit de Oesterlens klasse der
tonica-roborantia en diens groep der amara mucilagenosa rangschikte
in zijn geneesmiddelleer.
Ellerman rangschikte de Kolumbo-wortel, het IJslandse mos en
het kruid en wortel van de Polygala amara allen in de klasse der amara,
maar maakte onderscheid naar verschillende groepen (mucilagenosa
en pura). Hij plaatste de Kolumbowortel en het IJslandse mos onder de
groep mucilagenosa omdat deze twee middelen naast bittere
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extractiefstoffen vooral mengsels van plantenslijm en gom bevatten,
zodat zij als nutrientia en zacht prikkelende amara werkten. In het
algemeen verminderden zij de afscheiding van de slijmvliezen.
Het Polygala amara kruid werd door Ellerman ondergebracht in
de groep van de Pura, omdat in dit middel de bittere stof
(polygamarinum) overheerste en niet het gom, slijm of zetmeel. Deze
stof had een duidelijk samentrekkende en prikkelende werking op de
slijmvliezen en werd om die reden specifiek toegepast bij overmatige
slijmafscheiding in de luchtwegen. Omdat de fysiologische werking van
het Polygala amara kruid overeenkwam met de werking van de
Kolumbo-wortel en het IJslandse mos, werd het middel door Ellerman
wel in dezelfde klasse (amara) geplaatst, maar in een andere groep
(pura) op grond van een verschil in scheikundige samenstelling der
stoffen.
In dit voorbeeld kwamen het Parietinus mos, Bittere pokmos en
het kruid en bloemen van de Galeopsis grandiflora uit Oesterlens
klasse der tonica-roborantia en diens groep van amara mucilagenosa
niet terug in Ellermans geneesmiddelleer.
Amara
mucilaginosa

Tabel 5:
Obsolete of onbelangrijke
middelen uit Oesterlens
Handboek
der
Geneesmiddelleer met
bijbehorende opmerkingen.
Deze middelen worden niet
teruggevonden in Ellermans
geneesmiddelleer.

Tonica
adstringentia

Lichen
parietanus

"Vroeger therapeutisch gebruikt
als de IJslandsche mos"
"Geringe werking"
Variolaria amara "Wordt door sommigen gebruikt"
"Aanwending vooral op
Herba, flores
eene kwakzalverachtige wijze"
galeopsidis
"In elk geval onbelangrijk"
China nova
"Worden tegenwoordig
nergens gebruikt"
Cortex
"Werd vroeger als zamentrekkend tonicum gebezigd"
alcornoco
"Werd tot heden toe slechts
weinig aangewend"
Berberinum
"Andere ligter verkrijgbare bittere
middelen bewijzen dezelfde dienst"

In Tabel 5 staan deze stoffen met daarbij de opmerkingen die Oesterlen
in zijn handboek over deze stoffen maakte. Deze opmerkingen
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varieerden van "Geringe werking", "Wordt door sommigen gebruikt" en
"Aanwending vooral op eene kwakzalverachtige wijze". Hieruit kan
afgeleid worden dat Ellerman op basis van deze kennis de middelen
niet meer heeft opgenomen in zijn geneesmiddelleer, daar het obsolete
of onbelangrijke stoffen betrof. Omdat Ellerman wilde dat zijn leer in de
eerste plaats een goede praktische toepassing zou krijgen, was voor
deze middelen in elk geval geen plaats meer.

Tonica adstringentia
Het derde en laatste voorbeeld betreft de alkaloïden en looistof
bevattende tonica (tonica adstringentia). Deze groep bestond bij
Oesterlen uit Cortex Peruvianus (Kinabast), China nova (Onechte
kinabast), Cortex alcornoco (Alcornoco-bast), Cortex salicis
(Wilgenbast), Phlorrhizinum (Phlorrhizine) en Berberinum (Berberine).

Oesterlen
KLASSE
TONICA-ROBORANTIA
TON ICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA
TONICA-ROBORANTIA

Ellerman
Groep
Tonica adstringentia

Stof

Groep

Cortex peruvianus

Tonica adstringentia

China nova

Tonica adstringentia

Cortex alcomoco

Aetherae

Tonica adstringentia

Cortex salicis

Amara

Tonica adstringentia

Phlorrhizinum

Aetherae

Tonica adstringentia

Berterinum

KLASSE
ADSTRINGENTIA

ADSTRINGENTIA
ADSTRINGENTIA

Tabel 6:
Verdeling van de stoffen in
Oesterlens klasse der tonicaroborantia en groep der
tonica adstringentia
bij
Ellerman in verschillende
groepen.

Tabel 6 geeft weer hoe Ellerman de stoffen uit de Oesterlens klasse der
tonica-roborantia en groep der tonica adstringentia rangschikte in zijn
geneesmiddelleer.
Hier deelde Ellerman drie stoffen in de klasse der adstringentia
in, maar maakte onderscheid in groepen tussen de kinabast en het
phlorrhizine enerzijds en de wilgenbast anderzijds. De wilgenbast werd
in de groep van de amara ingedeeld, omdat dit middel bittere
contractiestoffen (salicine) bevatte en géén vluchtige etherische
beginselen, zoals de middelen in de groep der aetherae. De wilgenbast
had naast samentrekkende, ook bittere tonische eigenschappen. Wat
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betreft de fysiologische werking kwam de wilgenbast dus grotendeels
wel overeen met de andere stoffen in de klasse der adstringentia, maar
de scheikundige samenstelling was afwijkend en dus maakte Ellerman
in de klasse van de adstringentia onderscheid in twee verschillende
groepen (amaraen aetherae).
Ook uit Oesterlens groep der tonica adstringentia kwamen een
drietal stoffen niet terug in Ellermans geneesmiddelleer: Onechte
kinabast, Alcornocobast en Berberine. In Tabel 5 staan de bedenkingen
die Oesterlen al had bij deze middelen in zijn handboek als "Worden
tegenwoordig nergens gebruikt" en "Andere ligter verkrijgbare bittere
middelen bewijzen dezelfde dienst". Ook hier kan geconcludeerd
worden dat deze opmerkingen van Oesterlen aanleiding waren voor
Ellerman deze middelen niet meer op te nemen in zijn
geneesmiddelleer.

Conclusie
Ellerman gebruikte in zijn onderwijs aan de RKMG het
Handboek van Oesterlen als^basis, maar bracht in de door hem
onderwezen geneesmiddellèer een bijzonder nauwkeurige en
consistente verfijning aan. Hij rangschikte de geneesmiddelen op
grond van fysiologische eigenschappen en keek bij onvoldoende
kennis van de fysiologie naar overeenkomstige natuur- en
scheikundige eigenschappen. In de klassen bracht hij een
onderverdeling aan op grond van scheikundige eigenschappen van de
artsenijmiddelen. Door Oesterlen als onbelangrijk of obsoleet
beschouwde middelen werden door Ellerman niet meer opgenomen in
zijn geneesmiddelleer.
Met deze geneesmiddelleer was Ellerman in de eerste helft van
de negentiende eeuw vooruitstrevend, omdat hij als een van de eersten
het fysiologische uitgangspunt consistent hanteerde als basis voor zijn
verdeling van geneesmiddelen. Zijn geneesmiddelleer was zowel zeer
goed praktisch bruikbaar aan het ziekbed als natuurwetenschappelijk
goed onderbouwd.
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