Sjoerd C. Wicherink
Iedereen kent wel kaneel, een kruid gebruikt in de keuken.
Het is één van de oudste kruiden en wordt al genoemd in de Bijbel als een ingrediënt voor een zalf
die in de Tempel gebruikt werd. Duidelijk een duur ingrediënt, geschikt voor God.
Later was het in Europa nog steeds zeer duur en men dacht het afkomstig te zijn uit "Arabia".
Eigenlijk waren het de Arabieren die het naar Europa brachten en lag de oorsprong veel verder naar
het Oosten.

Uit: F.E.Koeh/er, Medizinal-Pflanzen (1897)

En zoals vaak met dure materialen werd kaneel in de eerste plaats gebruikt als medicament. De
penning (uit 1619) van het Middelburgse Gilde, waartoe ook de apothekers behoorden, toont,
naast tabak en een suikerbrood, twee kaneelstokjes.

Uit: W.F.Daems: Penningkundige geschiedenis der Pharmacie; Tijdschrift voor Artsenijkunde 1943, (1) 91.
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Valerius Cordus noemt in zijn "Dispensatorium" van 1559 ongeveer 84 preparaten waarin kaneel
als ingrediënt verwerkt is. De Amsterdamse Apotheek van 1686 heeft er nog maar 30. En de
"Formules de Médicamens"van de Parijse Hospitalen van 1783 nog slechts 11.
Robert James heeft in zijn "New English Dispensatory" van 1747 2 pagina's aan kaneel gewijd:
verscheidene toepassingen zowel als medicijn als als keukenkruid. Hij plaatst het bij de maag- en
baarmoedermedicijnen, en noemt het ook een uitstekend hart-medicijn. Maar, voegt hij eraan toe,
het wordt te vaak toegepast en geeft daardoor aanleiding tot dezelfde klachten!
In de 19° en de 20° eeuw wordt kaneel nog wel genoemd in alle farmacopees maar wordt het steeds
minder gebruikt in preparaten. In het "Commentaar" op de Nederlandse Farmacopee van 1880
wordt het gebruik ervan alleen nog genoemd als carminativum, anti-diarroicum en als ingrediënt
van preparaten voor uterine problemen. En uiteraard wordt het genoemd als corrigens voor een
slechte smaak of geur.
Vandaag de dag is kaneel vrijwel geheel uit de apotheek verdwenen en nog slechts in de keuken
aan te treffen. Met één beroemde uitzondering: het welbekende Laudanum Sydenhami, oftewel
Tinctura Opii Crocata: dit wordt nog steeds bereid uitgaande van opium, kruidnagelen, saffraan en
kaneel!

- Th~- llqitli Ûudll-;1ltll, whicb,

as l faid, 1 ufcct .taily,
waa prepi/d according to the following plain manner.

7'ake of $}'kttHh Wifll, ~ Piift ; of OJitnll,

ttilJO'

Oan-

tes; of s,,,ffron one Oünce; of the i1'D'Wde"f' of Cittna111MJ
"" C/!Jvéi, et1tb <»J'e·:Dram: let thetn be infus'J together in ti Bath Ptl}o or tbre! ~aj s~ tilt the ~if._tiOf'_ tornes
to , Jtie Confift~ ; ftrazn zt, and keep ,t Jor iijè.

Uit: The whole Works of Dr Thomas Sydenham MD; vertaling door John Pechey MD, Londen 1734.

Gedurende deze hoogtijdagen van het kaneel in Europa was het enige gedeelte van de boom wat
hier gebruikt werd de gedroogde bast, en deze veranderde tijdens het droogproces in bruine
stokjes, in het Latijn "Canella" waaraan het zijn Nederlandse ( en Franse) naam heeft ontleend.
Slechts dit gedeelte kon eenvoudig over grotere afstanden vervoerd worden zonder erg veel in te
boeten aan "kracht", dus aan smaak en reuk.
En nu over naar Hermannus Nicolai Grim(m). Hij werd geboren in 1641 op het toen Deense (nu
Zweedse) eiland Gotland, behaalde zijn MD in Leiden en werkte daarna regelmatig voor de
Verenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.). Eerst een paar jaar als scheeparts, toen enige tijd in
Batavia. Daarna enige jaren als stadsarts in Neurenberg en weer terug naar de V.O.C. Hij verbleef
toen o.a. op het eiland Ceylon en het resultaat daarvan was de publicatie in 1677 van zijn
"Laboratorium Chymicum", een boekje met een overdaad van farmaceutische preparaten die hij
gemaakt en onderzocht had tijdens zijn verblijf aldaar.
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LAJ3ORA TORIUM
C H Y M IC U lvI,
Gehouden op het voortreffeiycke Eylandt

CEYLON,
Soo in 't Animalifche, V egetabilifche, als
Mineralifche Ryck.
Wordende de Liefhebberen nietalleend(!l
Prxpara tien der felve trouwelyck o , ;":'ü_::~·~~--::-.
teyckent, m~er oock de_ffelve _· _ .,·,· .~~~;~:~>
1
bruyck, en hoedan~~h fi ,1f:/_
¼ :
mo€ten geadh1- :
beert worden.
,,r,_ "': . ...

l

?J~~:-:/:_·o/3~~'f1'~~#1l·<ff\
,«f?J!J~.j,
Vienende tot een beuys, hoe
_;. -.~Ji. ~,fipaere Eyffehen te '!!Doren gedaen , gr
'~;~ · ·
rtJerminJeren, en van bettre bedienen kan.

Door
IIERM.ANNUS NlCOLAl GRlM~
Medicin:e Do&or;in d1enft der Edele Nederlandtfche Ooft-Indifche Compagnie~

BATAVIA,
Gcdruckt ~by Llbraham 'f.Jnn Jen Eede, Boeck•
· drucker der E. Compagnie" wonende in de
Prinçe-.ftraet, in de Batavifche M(a'çu-.
J'Ï\~, -ANNO

lÓ7J•

Frontspecie van H.N.Grim: Laboratorium Chymicum; Batavia 1677.
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In dit traktaat somt hij op welke ingrediënten hij heeft gevonden op Ceylon en geeft dan enkele
bereidingen met deze ingrediënten, te beginnen met dierlijke, dan plantaardige en tenslotte
minerale simplicia.
En in deze lijst is de kaneelboom veruit de beste, volgens hem de "Koningh van alle Geboomten"!
Hij onderzocht elk onderdeel van de boom, dus niet alleen de goed bekende bast. De bloemen, de
bladeren, de vruchten, de bast en de wortel: hij beschrijft 50 preparaten in totaal, waarin een
onderdeel van de boom wordt verwerkt. En hij is erg enthousiast over deze preparaten, en verklaart
dat ze vaak een stuk beter zijn dan de Europese equivalenten.
Een voorbeeld: Essentia Cinamomi, door hem genoemd "een rechte Balsamum Vitae, ende goedt
in de gebreken des Hoofts, Mage, ende Lijf-moeder''. En het werkt ''veel meer als twintigh andere
koockingen van Kruyden, die de meesten Tydt sonder vrucht gebruyckt worden".
Of de Theriaca Ceylonica: met slechts 18 ingrediënten is het niet te vergelijken met de gebruikelijke
preparaten uit Europa. Slangenpoeder zit er ook in, maar Grim(m) stopt er 5 verschillende, op
kaneel gebaseerde ingrediënten in, en géén opium! En hij gaat verder:
"Waer zyt ghy nu? Gy Theriacks-Kramers van de geheele Wereldt; het waer "beter dat wy uwe
bedriegelycke Theriac van Ceylon ontboden, daer wy die "hondertmael beter kannen hebben. Dit is
de rechte Venijn drijvende Theriac, "daervan Scr. 1 soo veel kracht betoonen sal, als een heel pandt
van de "uwe."
Het valt op dat Grim(m) kaneel ook uitwendig toepast, maar daarbij gebruikt hij uitsluitend
bereidingen van andere delen van de boom dan de bast. In Europa werd kaneel nooit uitwendig
toegepast, maar daar was natuurlijk alleen de bast bekend.
Voorbeeld: "Unguentum Nervinum". Een in Europa bekend preparaat: Zwelfer noemt het (in 1672)
met een kleine 23 ingrediënten, en de Württembergse Farmacopee van 1741 heeft er ook nog 23.
Aan de andere kant, de Londense Farmacope'? van 1677 heeft er 20:
Ungu~htm na11Întm1.-Fonnttla of the Pharmacopreia Londinen1i1,
A.D. 1677.
B:

Cowalipa (leef md 11ower),

s.,

Ground-plne,

Rolemary,
LI.Tender,
Laurel (leef &lid berry),

Chamomile,
Rqe,

Small.lge,

Mrlilot (leaf and 4o.-er},
Wormwood, ii one lwulful;
lfillt,
Beto11:r,

Peuuyroya].

Panle:r,

Lener oe.atatuy,
St. John'• wort, iä one half-baodful;

Mub and boil.

Sheep'a-t'oot (or neat's-foot) oil, lb.v;
Mutton (or bed) met, lbJj;
Oleum de apica, ju.
Fu,./ . . , _ , _ ~ artn,c.

En de Amsterdamse Apotheek van 1686 nog 16, maar de Nederlandsche Farmacopee van 1826
nog maar 4.
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En in geen van deze bereidingen werd kaneel gebruikt! Grim(m) maakt ook deze Unguentum
Nervinum maar met slechts 6 ingrediënten, waarvan er 4 afgeleid zijn van de kaneelboom, naast
olifantsbot en hertshoorn.

Vngue11t. :J\C!_rvinum.
Ree: 01 ft. Fol. Cm,sm. tm('.S
RP.d· Cf!f1111z.t11tc. i1!J.
Ojf Efephant.
C,rn-Cerc1.nn Jn(r

Ol

Cm B,icc-Cinam.unc.iff.

Certt:e:,: Bae&. Cinam Jb ij.
M F. Ungu.

Dit fa! in alk Lammighedrn,Kramp,of con-vulfîve Treckingen, en andere Gebrceckcn der
Sen uwen, meerder hulp bewyfen in een dagh,
als alle andere bekende, in een gcheele Weed,:.
oHeMaendr.
Uit: H.N.Grim, op.cit. pag. 45, 46

Maar welke ingrediënten Grim(m) in zijn naar eigen mening beste preparaat, de Balsumus
Cinamomi, verwerkte, zullen we nooit weten:
"In Europa wordt een Balsem gemaeckt tot uytterlyck gebruyck, die wel bekendt is. Maer hier op
"Ceylon maecke ick een Balsem, die sonder toe-set van andere Vettigheydt, boven maeten schoon
"is, hebbende alle krachten des Caneels in hem, is groen, smeltelyck als Boter, en doet soo wel
"innerlyck als uytterlyck treffelycke Effecten, van Scr. S tot Scr. 1. Laet sich soo alleen, "of met
"andere dingen innemen. lek soude hier de Praeparatie wel stellen, maer alsoo dit een dingh is,
"daer aen de Ed: Compagnie veel gelegen, en dat sondertwyffel groote afttreck geven sal, so haest
"als het bekent wordt, heb be ick niet opentlyck de selve hier willen op-stellen".
Hij had duidelijk het beste met zijn werkgevers voor!
Waarom zijn enthousiasme voor al deze medicijnen, gemaakt met plaatselijke ingrediënten?
Mogelijk zijn eigen ervaringen in Batavia: V.O.C.-personeel moest behandeld worden door V.O.C.doktoren, en met medicijnen uit de V.O.C.-apotheek, Deze laatste bevoorraadde alle andere
V.O.C.-handelsposten in Azië met medicijnen, allemaal uit Holland geïmporteerd.
En het is goed voor te stellen dat deze medicijnen, na een zeereis van enkele maanden, een
duidelijk mindere kwaliteit hadden.
Wat ook invloed op hem gehad zal hebben: het grote aantal verschillende preparaten, allen
afkomstig van slechts één boom: de bladeren leveren een olie die naar kruidnagelen ruikt, de
wortel levert een soort kamfer en de bessen een olie die op jeneverbesolie lijkt en ook een groenig
vet, te gebruiken in zalven. Ik denk dat er geen enkele plant bekend is in de Europese Materia
Medica die zo'n verscheidenheid aan producten levert.
Kort gezegd: Grim(m) wilde zijn patiënten behandelen met medicijnen, gemaakt van plaatselijke
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ingrediënten, vers bereid en daardoor naar zijn mening
effectiever. Ik neem aan dat hij regelmatig de ervaring heeft
gehad dat de Europese producten niet genoeg effect hadden,
hetgeen hij toeschreef aan de kwaliteitsafname gedurende
het transport.
Helaas voor Grim(m), het bleek een sprookje. Hoewel hij later
een "Pharmacopoeia lndica" schreef, in het Latijn, werden
zijn adviezen niet gevolgd door een toenemend gebruik van
zijn kaneelboom.
Geen effect dus in Europa, en in de "Bataviasche Apotheek",
een officiële farmacopee voor Batavia ( 1746), is ook geen
invloed te bespeuren van zijn ideeën!
Arme Grim(m) ..... kaneel, een sprookje!

PHARMACO~
POEIA INDICA,
IN QVA CONTINENTUR
MEDICAMENTA,
lN

f

COMPENDIO MEDICO
ALLEGATA,
(ëa:

Ex fimp1icibus in India crcfcc:nti•
bus compoûca, &: ad Indo rum morboi
direél:a fuoc,
Fiáriiter j}eris Artis Medic.t ptrjcru,.;tor1b111 ,mmt.;tn,
P"

HERMANNmi. NICOLAI GRIMM,
1kdidn. Doélorctn,

Anno M DC LXXXIV,
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Apr. Sjoerd Wicherinck
Schiedamse Vest 134, NL-3011 BG Rotterdam

* Er is geen eenvormigheid wat betreft de schrijfwijze van Grim(m).

Op het titelblad van zijn werk Laboratorium Chymicum staat Grim als schrijver vermeld,
terwijl de Pharmacopoeia lndica Grimm spelt. (Zie foto's)
Daarom de schrijfwijze Grim(m) in deze bijdrage.
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