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De Brusselse geneesheer J.B. Van Helmont (1579-1644) speelde een belangrijke 
rol in de overgang van alchemie naar chemie, vooral in verband met 
farmaceutisch onderzoek. 
Het was een eigenzinnig man, die vaak botste met zijn collega's en het niet eens 
was met de algemene opvattingen van die tijd. Het is daarom interessant zijn 
visie na te gaan over de pest, een ziekte die regelmatig epidemisch de kop 
opstak in de 16e en 1 reeuw. 

Van Helmont studeerde geneeskunde aan de Leuvense universiteit, maar keerde 
zich al spoedig af van het daar heersende dogmatisme. Onder invloed van 
Paracelsus2 verdedigde Van Helmont de iatrochemische opvatting, namelijk dat 
de fysiologische processen moesten verklaard worden door de werking van 
chemische bestanddelen. Zijn werk werd daarbij gekenmerkt zowel door het 
gebruik van experimentele methodes als door het beroep op mystiek en magie. 
In 1624 kwam hij hierdoor in aanraking met de inquisitie en later ook nog met 
de Leuvense Faculteit Theologie. 

Etymologie: het woord pest stamt af van het Latijnse pestis, dat gewoon 'plaag' 
betekent, met als bijbetekenis ongeluk, verderf, verderfelijk persoon of 
verderfelijke zaak, lijden, hongersnood en zo meer. Grote plagen of epidemieën 
in het algemeen werden pest genoemd. Veel van de middeleeuwse 
beschrijvingen van epidemische ziekten kunnen dus even goed gehandeld 
hebben over pokken, cholera, mazelen en vlektyfus als over de pest. Men 
baseerde zich immers uitsluitend op uitwendige kenmerken zoals builen in de 
schaamstreek, onder de oksels en achter de oren, zodat verschillende ziektes 
toch als pest gediagnosticeerd werden: 

Nu weten we dat de pest veroorzaakt wordt door de gram-negatieve bacterie 
Yersinia pestis , zo genoemd naar de Frans-Zwitserse Alexandre Yersin, die de 
bacterie in 1894 kon identificeren tijdens een epidemi~ in Hong Kong. De plaag 
wordt overgedragen op verschillende manieren: door de beet van insecten, 
meestal vlooien (rattenvlooien), die met de bacterie besmet zijn of door 

1 Deze bijnaam komt waarschijnlijk door de paarse huidplekken, veroorzaakt door orgaanbloedingen en 
intracutane bloedingen bij pestsepsis. 
2 Zwitsers geneeskundige en scheikundige (1493-1541) die tal van chemische toestellen verbeterde en veel 
plantaardige geneesmiddelen ontdekte. 
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minuscule druppels die in de lucht zweven ten gevolge van hoesten of niezen 
van een besmette persoon. 
De pest is dus duidelijk een ziekte die van dieren op mensen overgedragen 
wordt. 
De pest komt voor in vier types: builenpest, longpest, pestsepsie (besmetting 
van de bloedbaan door de pestbacterie via een open wonde) en pestis minor 
(een milde variant). Alle vormen kunnen samen voorkomen, maar de meest 
voorkomende is de builenpest. Bij onbehandelde builenpest kan longpest en/of 
dodelijke bloedvergiftiging ontstaan. 

In deel I van dit werk gaan we eerst en vooral na hoe de geneeskunde in de 
eeuwen vóór Van Helmont dacht over de oorzaken van de pest en hoe enkele 
gezaghebbende traktaten van illustere geneesheren de ziektemechanismen 
beschreven. Vervolgens bespreken we de klassieke behandelingen van de pest 
en geneesmiddelen van de 14e tot in de 17e eeuw, evenals de zienswijzen, 
methodes en gebruikte geneesmiddelen van gekende pestdokters, waarbij we 
de nadruk leggen op de specifieke geneeswijze van ieder van hen. Dan schenken 
we aandacht aan de uitwendige en inwendige profylaxie. 

We vergelijken in deel Il de zienswijze Van Helmont en zijn radicale mening en 
opvattingen over de pest aan de hand van zijn werk 'Dageraad ofte nieuwe 
opkomst der geneeskonst' in 1659. 
Daarna gaan we na hoe Van Helmont te werk ging, welke zijn kritiek was en 
welke geneesmethoden hij als de beste beschouwde. Tenslotte besteden we 
eveneens aandacht aan de uitwendige en inwendige profylaxie van de pest met 
de ogen van Van Helmont. 
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DEELI 

A - OORZAKEN VAN DE PEST VÓÓR VAN HELMONT 

Drie gezaghebbende traktaten verschaffen ons een duidelijk inzicht over de 
opvattingen van de ziektemechanismen van de pest in de periode van de 14e tot 
de 17e eeuw. We spreken dan over de, eerder beperkte, gegevens uit het 
traktaat van de medische faculteit van Parijs (1348-1349)3

, de teksten van 
Joannes de Vesalia4 {na 1454) en van het pesttractaat5 van Thomas Montanus6 

(1669). 
In het ziekteproces en het ontstaan onderscheiden die traktaten drie stadia: 
- aantasting van de hoofdorganen door het pestgif 
- vorming van overmatige en abnormale humores7 

- de uitstoting van de met pestgif bezoedelde humores. 
Het hele proces verloopt als volgt: het pestgif dringt het lichaam in langs de 
longen door inademing van bedorven lucht (miasmen), langs huidletsels of 
doorheen de huidporiën door contact met besmette materie. Vanuit de longen 
bereikt het pestgif de hoofdorganen (membra principalia) zoals het hart, de 
hersenen, de lever, waardoor de spiritus in die organen aangetast wordt. 
Daardoor ontstaat onnatuurlijke warmte, gevolgd door rotting en donker 
uitzicht (adustio) van de basisvochten (humidi) met vorming van abnormale 
humoresJ die bezoedeld zijn met pestgif. Tenslotte reageert het lichaam tegen 
het pestgif door het trachten te vernietigen en vooral door de bezoedelde 
hu mores af te zonderen, te concentreren en uit het lichaam te verwijderen. Dit 
gebeurt door braken, diarree en zweten. langs specifieke emunctoria 
{afzettingspunten, uitdrijfplaatsen) in. de vorm van apostemata ( bubonesJ 
zweren, furonkels) in de halsstreek voor de hersenen, in de oksels voor het hart 
en in de liezen voor de lever. Normaal rijpen de bubonen, breken ze open en 
ulcereren ze, zodat de giftige materie uitgedreven wordt. Indien de patiënt het 
overleeft, helen de ulcera na enkele weken of verdwijnen de bubonen spontaan, 
zonder openbreken. Het overblijvende gif wordt dan uitgedreven langs het 
zweet. 

3 Het pesttraktaat draagt geen titel. Er zijn slechts twee exemplaren van bewaard (Rome en Stresa) 
4 Jan Wytinc(k) of Jan Van Wesele, overgrootvader van Andreas Vesalius, werd in 1430 aangesteld als professor 
aan de medische faculteit van Leuven. 
5 Qualitas loimodea sive pestis Brugana 

6 Thomas van den Berghe (1617-1685) was de oudste zoon van geneesheer Robert van den Berghe. In 1639 
behaalde hij de graad van licentiaat in de geneeskunde aan de universiteit van Leuven. In 1656 werd hij benoemd 
tot geneesheer-pensionaris van de stad Brugge en van het Sint-Janshospitaal. 
7 Zwarte gal, gele gal, bloed en slijm moeten in het bloed aanwezig zijn in perfecte verhoudingen. Wanneer de 
verhouding verstoord is, wordt de mens ziek. 
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Naast deze verschijnselen beschrijven alle drie de tractaten het ontstaan van 
typische pestgezwellen: de antraxen of carbones, die talrijk verspreid over het 
gehele lichaam voor komen, vooral ter hoogte van de ledematen. Zij ontstaan 
door een zeer intense verhitting wegens de onnatuurlijke warmte, waardoor 
cholera nigra (zwarte gal) gevormd worden, die door de huid uitgestoten 
worden. Er vormt zich een zwarte korst rond de gezwollen huid, die daardoor 
antrax of carbo (steenkool) genoemd werd. 

Joannes de Vesalia (1400-1476} (Joannes Wijtinc, Joannes van Wesel) 
Volgens deze Brusselse arts was niet alleen verrotting van de lucht de oorzaak 
van de pest, maar ook de ✓1adusto 11 , de verschroeiing van de lucht kon aanleiding 
geven tot ontstaan van de pest in bepaalde streken zoals hij zelf vastgesteld had 
in Wesel, in Maastricht in 1428, in Leuven in1438 en in Vlaanderen en Brussel in 
1454. Hij zal de geneesmiddelen aanpassen aan de nieuwe gegevens. 

Een eigenzinnige visie is deze van le capucin charitable: Père Maurice de Toulon 
(1610-1666). 
Hij gaf in 1662 een werk uit 'chez la veuve Thierry' met raadgevingen ter 
behandeling van de pest, waarin hij vaststelt dat het pestgif verschillende graden 
heeft, naargelang het zomer- of winterseizoen. In de winter is de pest minder 
hevig dan in de lente, en in de lente minder dan in de zomer. Ook de complexe 
diversiteit van de zieken zelf speelt een rol: naargelang het temperament en de 
natuurlijke constitutie van de mens tast de ziekte minder of meer toe. 

B- BEHANDELINGEN VAN DE PEST IN 14e TOT 1r EEUW 

De voorgestelde remedies, zowel inwendige als uitwendige geneesmiddelen, 
sloten naadloos aan bij de kennis van de medische wetenschap en in die zin zijn 
ze rationeel. Deze behandelingen van de pest waren van algemene toepassing in 
onze streken en de wijd omliggende landen. 
Men volgde nog steeds de theorie van de miasmen (rottende dampen) en de 
humoren (lichaamssappen); men had weinig kennis van anatomie, pathologie en 
epidemiologie, zodat men met lege handen stond tegenover deze oprukkende 
infectieziekte. 
We nemen als voorbeeld enkele markante figuren en/of pesttraktaten: 

a) Père Maurice de Toulon (1662) (Le capucin charitable). 
Zijn meest beschreven remedies zijn deze met laxeermiddelen: pruimen, 
tamarinde, kassie, manna, lorkenzwam, senna en rabarber. Het mogen echter 
geen sterkwerkende laxantia zijn. 

30 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 66 Nr 130 2016 



De pater kapucijn was tevens voorstander van het gebruik van parfums: 
welriekende en sterk geurende kruidenmengsels, die zowel preventief als 
curatief dienden gebruikt te worden om de omringende lucht te zuiveren. De 
dampen van de sterk geurende en sterk werkzame parfums moesten gebruikt 
worden op begraafplaatsen en hospitalen; de middelmatig sterke kwam in 
aanmerking voor de huisraad, de huizen, de kleren en alles waar de zieke mee 
in aanraking geweest was; de vriendelijke, zachte parfum werd aangewend om 
de huizen te zuiveren en om zichzelf te parfumeren wanneer men naar buiten 
ging. 
De sterke geurstof bestond uit sterke mineralen als antimoon, geel 
arsenicumsulfaat, cinnaber, loodoxide, amoniazout, zwavel. Daaraan voegde 
men facultatief toe: pepers, gember, komijn, cyperus, calamus, aristolochia, 
euphorbia, cubeben, jeneverbessen en duivelsdrek. Om een goede verbranding 
van het mengsel te verzekeren, werden er zachtgeurende harsen en gommen 
aan toegevoegd zoals wierook, storax, mirre, benzoë, teer en labdanum. Soms 
ook kaneel en muskaatnoot, kruidnagels, anijs, Florentijnse iriswortel en 
tenslotte zemelen om het geheel goed te mengen zodat de bestanddelen niet 
aan elkaar zouden kleven. 
De meest zachte parfum moest in ieder geval antimoon, geel arseensulfaat, 
mirre, zwavel en teer bevatten. 
Voor de armen die een dure samenstelling niet konden betalen, voorzag père 
Maurice eenvoudige welriekende kruiden die men overal in de natuur kon 
vinden: jeneverbes, rozemarijn, tijm, lavendel, salie, marjolein, absinth, munt en 
wijnruit. Eens gedroogd en verpulverd werd het poeder gemengd met zwavel en 
met verpulverd teer om ze te doen branden met bundels van droog hooi en azijn. 

b) Thomas Montanus (Thomas van den Berghe): Pesttraktaat Qua/itas 
loimodea sive pestis Brugana (1669) 

Montanus maakte gebruik van zogenaamde alexipharmaca. Dat was 
oorspronkelijk de benaming van een stof met een werking tegen toxische stoffen 
uit het planten- of dierenrijk. Later werd de werking van het alexipharmacon 
uitgebreid tegen alle onbekende stoffen of giffen die de oorzaak zouden zijn van 
ziekten. Hij maakte ingewikkelde recepten en hij vernoemde een hele reeks 
'magische' middelen zoals verkoold dassenbloed, menselijke nierstenen, hart en 
bloed van de ooievaar, verkoold menstrueel bloed en dergelijke. Volgens hem 
was azijn voorlopig het enige alexipharmacon dat de pest kon vernietigen. 
"Om het gif te vernietigen en uit te stoten en het hart en het levensvermogen te 
prikkelen, verkwikken en bewaren" gebruikte Montanus het bekende Triakel 
Mithridatium8

, Armeense klei, gezegelde aarde, bezoarsteen, hertshoorn of zee-

8 Triakel, teriak: zie hoofdstuk 1, B-h) teriak 
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eenhoorn, mineralen zoals zwavel en edelstenen, dierlijke en plantaardige 
producten zoals mirre, azijn, urine van gezonde mannen engedroogd menstrueel 
bloed. Om de humoren, vermengd met het pestgif, uit te stoten, gaf hij 
verschillende methodes: het bevorderen van zweten of doen braken, een 
klisteer (purgeermiddel) en een aderlating. 

Montanus schreef verschillende ingewikkelde recepten, waarin tevens veel 
aromatische kruiden voorkwamen. Het rieken aan deze geurige planten zou 
reeds volstaan om zich te beschermen tegen besmetting. Vandaar het ontstaan 
van de reukappels (pomanders), die men in de hand hield, zodat door de 
warmte van de hand de vluchtige stoffen uit het mengsel van kruiden, harsen, 
balsems en andere simplicia konden verdampen. Montanus gaf recepten voor 
vaste pomanders , maar hij bereidde ook een bezoarazijn10 met zwavel en 
kamfer waarmee een spons in een flesje met brede opening werd doordrenkt. 
Hij meende ook dat de ziekenkamers moesten berookt worden vooraleer de 
dokter op consultatie kwam. De arts zou altijd een lepel met gloeiende kool bij 
zich moeten hebben, waarin hij een berokingsmengsel van calciumnitraat, 
zwavel, barnsteen en essenbladeren kon aanbrengen. 

Deze arts verdedigde ook het gebruik van een hen: "Leg de gepluimde aars (die 
u met zout inwrijft om hem wijder te doen open staan en te doen uitpuilen) van 
een hen die eieren legt/ in volle vertrouwen op de ingesneden bubo11 tot het dier 
sterft. Hou haar bek dicht om het gif beter aan te zuigen en gebruik zoveel hennen 
als u nodig oordeelt. 
Sommigen beweren dat de hen het gif bestrijdt anderen dat het gif wordt 
opgehitst. Hoe het ook zij/ door de warmte van het levende dier wordt een 
ontspanning in het getroffen deel bereid zodat het gif naar buiten stroomt." 

10 Bezoar: De magische kracht van bijzondere en zeldzame stenen heeft de mensheid al sinds het Stenen Tijdperk 

gefascineerd. Waren het aanvankelijk vooral minerale stenen die de mensen door hun schoonheid bekoorden, later kwamen 
daar 'plantaardige' en 'dierlijke' stenen bij: barnsteen en git, paarlemoer en koraal. Tot de meest kostbare stenen aller tijden 
behoort echter de bezoar: duimgrote onbewerkte stenen afkomstig uit de lebmaag van wilde herkauwers, en vooral de 
zeldzame bezoargeit (Capra aegagrus) die voorkomt in het Midden-Oosten. Deze geit (Perzisch-Arabisch= bazahr of badizahr) 
vormt in zijn lebmaag naast stremsel ook een bal van plantaardige en onverteerbare delen. De steen wordt in concentrische 
ringen gevormd rond een steentje of een doorntje. Het oppervlak is meestal glad, donker groenbruin van kleur, ter grootte 
van een hazelnoot tot een duivenei. De samenstelling bestaat uit galkleurstoffen, cholesterine en lithofellinezuur, een 
zeldzaam organisch zuur. De vaststelling dat deze bezoar bij het dier niet tot klachten leidde, ondanks het inwerken van alle 
maagsappen, en niet werd afgestoten, voerde tot de gedachte dat hij over bijzondere krachten moest beschikken. Indien die 
stenen het tegengif vormden tegen alle denkbare gifstoffen, dan moesten ze ook wel als middel tegen de pest geschikt zijn. 

11 Bubo = pestbuil 
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De pestbuil werd behandeld met pleisters, kompressen en cataplasma's om de 
bubo te bedekken. Daartoe vermeldde hij meer dan vijftig simplicia. Hij prees 
ook magische middelen aan , zoals gedroogde padden, rotte drek van duiven, 
levende kikkers, oesters etc ... 
Montanus raadde cauterisatie12 af en gebruikte eigenlijk weinig blaartrekkende 
middelen in zijn trekpleisters met teer, granaatappel, citroen, smeerwortel, 
triakel en gedroogde adders. 

c) Wouter van den Perre: Pest-Boeck ofte remedien teghen de Pestilentiale 
Cortse, ende om de Contagieuse Sieckte te ghenesen ... (1633) 

Deze gezworen chirurgijn van de stad Antwerpen gebruikte alle methodes die 
ook zijn collega's als algemene regel aanvaardden. Hij had een hele resem 
persoonlijke recepten (Antidotum contra Pestem, Goede Confecten ofte 
Opiaeten teghen de Pest...}, maar beschreef een afwijkende samenstelling, 
genoemd Cordiael water, dat samengesteld was uit pijpboom, zevenblad, 
dictaam (essenkruid}, zedoarwortelstok, aloëhout, santalhout, citroenkruid 
(averuit), bloemen van amberkruid, azijnextract van Sint-Janskruid, van wijnruit, 
van salie en van jeneverbessen. Laurierbessen, citroenzaad, kruidnagel, geperste 
zaadmantel van muskaatnoot, muskaatnoot, wierook gomhars, Armeense 
aarde, gezegelde aarde, geraspt ivoor, hersthoorn. Saffraan, conserve (fijn 
gehakte kruiden of bloemen in suiker) van rozen, bloemen van bernagie, 
bloemen van waterlelie. Venetiaanse theriak, kamfer, levenswater. Dat alles 
moest gedistilleerd worden met witte azijn op een bain-marie. Deze drank ter 
versteking van het hart, week dus helemaal af van de gebruikelijke medicijnen 
tegen de pest. 
Van den Perre gaf ook een formule voor den gehmeynen Man, dus voor de 
minder begoeden: laurierbessen in een wijnazijn drie à vier uur laten staan. 
Iedereen, groot en klein, mocht daar regelmatig van drinken. 
Een goede Sweet-dranck om de patiënt te sweeten te leggen bevatte een 
likkepot van diascordium, olie der filosofen, goudsbloemwater en gezegende 
distel. Men kon ook het volgende drankje nemen: triakel, mithridatum, 
geprepareerde kielzelaarde, water van schurfkruid en bevergeil. Een derde 
recept bevatte species liberantes, theriak, mithtidatum, kamfer, laurierbessen 
zonder schil, pimpernelle en tormentillewater. Ofwel triakel en mithridatum, 
bevernel, engelwortel, cardamom, kamfer, kaneel. 
Nog een speciale bereiding was het Gulden Ey, dat als volgt bereid werd: (in vrije 
vertaling) "neem een vers kippenei en maak bovenaan in de schaal een gaatje 
zodat het eiwit er kan uitlopen en de dooier erin blijft zitten. Doorheen het gaatje 

12 Cautseriseren is het uitbranden of doodbranden met een brandijzer. 
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moet je het ei dan vullen met zuivere Moorse saffraan waarna je het gat weer 
dichtmaakt met een stukje schelp en eiwit. Het ei dan verwarmen op een zacht 
vuur zolang als de schaal het kan verdragen en tot ze helemaal bruin wordt. 
Nadat de schaal verwijderd is, stampt men het binnenste klein en mengt men het 
met witte mosterdzaad, essenkruid en wortel van zevenblad en kranenogen 
(craenen ogen). Daarna het geheel mengen met toevoeging van goede fijne 
triakel, gedurende twee of drie uren. Deze bereiding kan wel twintig tot dertig 
jaar goed blijven. n 

Om een pestbuil te behandelen, schreef hij in Pest Boeck ofte remedien teghen 
de Pestilenta/e Cortse ... (1633), dat de dokter de eerste dag een laatkop moest 
plaatsen op de pestbuil; daarna werd een inkeping gemaakt en weer een laatkop 
geplaatst om de giftige materie met het bloed uit te trekken. Daarna plaatste hij 
pesttatoriën {antidota13 tegen pest} boven de enkel, blaartrekkende pleisters van 
Spaanse vlieg op drie of vier plaatsen, terwijl hij alle dagen de blaren met grote 
sneden door sneed. Op de builen kwam een pleister gemaakt van noten, vijgen 
en betoniekruid, wijnruit, schurftkruid, galbanum gomhars en hete deeg. Dit 
herhaalde men tot de vijfde dag. Het pleister werd vervangen door een 
cataplamsa (dikke pap) van heemstwortel, vijgen, liezenvet van een varken, 
bolletjes van witte leleis, schurftkruid en honing, gedurende twaalf dagen. Een 
wonde die niet voldoende gerijpt was, werd open gemaakt en de wonde werd 
lange tijd open gehouden om het gif uit te trekken en om de pestentiale 
karbonkel goed te genezen. Het gif dat zich in de darmen of in de onderste 
ledematen zou bevinden moest met een klisteer verwijderd worden. 

De Antwerpse pestchirurgijn formuleerde in zijn werk Pest-Boeck ook 
een"triakel". Het recept voor zijn ingewikkeld en rijk gevuld Triakel Water dat in 
Antwerpen door het Collegio Medicorum werd goedgekeurd in 1617, luidde: (in 
vrije vertaling) "gentiaan cyperuswortel, ormentille, diptaam, enulawortel, 
toortsbloem, gezegende distel, schurftkruid, pimpernel, kleine onrijpe druiven, 
wijnruit, mirre, purperen rozen, bernagiebloemen, ossentongkruid, hertshooi 
(St.-Janskruid). Al deze kruiden moeten gewassen worden, fijn gestampt en 
gedurende 24 uur in witte wijn gemacereerd14 worden ofwel in rozenwater met 
klein kaasjeskruid en klaverzuring. Doe de vloeistof nadien in vaten en voeg 
theriak en mithridatum toe. Destilleer verder over op een bain-marie in een 
glazen fles en voeg aan het destillaat toe: saffraan gezegelde aarde, Armeense 
kiezelaarde, sandelhout, citroenhout, schraapsel van gebrande ivoor, van jonge 
hertshoorn genomen nabij de kop [van het dier]. Zet dat acht tot tien dagen in de 
zon en laat het goed toegestopt staan. " 

13 Antidotum: een tegengif 
14 Infusie van een plantaardige stof in warm water 
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d) Pieter van Foreest (1521-1597): d'Amsterdammer Apotheek (1686): 
Deze bekende arts nam zijn toevlucht tot het geven van een aderlating en 
daarna het pestpoeder Confectio Hyacinthorum, dat als hoofdbestanddeel 
dictamus (essenkruid) bevatte, waardoor de patiënt moest transpireren. Hij 
mocht niet gepurgeerd worden voor de vierde dag. Op de pestkarbonkels werd 
gedurende drie dagen een pap gelegd van uien en mosterd, waarna het abces 
werd geopend. 

e) Frater Jan van der linden: Pestboekje 1634 
Hij 'doodde' de pestbuil door te morrificeren met corrosiet (te doden met een 
bijtende stof) en daarna diep in te snijden tot op het gezonde vlees. Daarop paste 
hij een rotzalf toe, bestaande uit het sap van rode kool en vet van de varkenslies, 
waardoor het afgestorven gedeelte loste van het gezonde weefsel. In rijpe 
pestbuilen die ingesneden werden, stak hij wieken doordrenkt met wiecksa/ve, 
dat is Venetiaanse terpentijn, eierdooiers en verpulverde saffraan. Daarover 
kwam dan een plaaster van basilicum. Als de bodem van de verzwering mooi 
rood werd met bottend weefsel werd de unguenum aureum aangebracht 
(goudzalf: ricinusolie, terpentijn en saffraan). Het weefsel dat te veel uitgroeide 
werd tegen gehouden met gebrande aluin. 
Frater Van der Linden was niet te vinden voor aderlatingen omdat de 
toegediende antigiften zouden verdwijnen met slechts een geringe hoeveelheid 
venijn. 

f) Joannes de Vesalia: Pesttractaat (na) 1454 
Promoveerde tot doctor aan de universiteit van Padua en verliet de universiteit 
in 1449 om zich als geneesheer in Brussel te vestigen. 
Dit pesttraktaat was het belangrijkste dat tot toen verschenen was en gaf een 
gedeeltelijke nieuwe visie over het ontstaan van de pest. Hij had een 
persoonlijke visie over de behandeling van de pestziekte en op het gebruik van 
geneesmiddelen. Met een degelijke kennis van de receptuur paste hij de 
geneesmiddelen aan, aan de nieuwe gegevens. In zijn traktaat komen 270 
verschillende geneesmiddelen voor. 
Als purgeermiddel en om de giftige materie te verwijderen schreef hij voor: 
rabarber of een aftreksel van gele mirobolanen, een decoct van hop en viooltjes, 
of manna met water van wilde chicorei of met diaprunis, rabarber en 
zuringwater. De patiënt moest afgekoeld worden met kamfer en zuur citroensap, 
een drankje van azijn van zeer goede wijn met poeder van appelschillen 
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gewassen met azijn. Het doden van de carbonkels (pestbuilen) gebeurde met 
vijgen met peper en auripigment gemengd in honing. 
Voor het uitscheiden van verrotte humores gebruikte hij ook laxerende Pilu/ae 
Rufi (Rufus pillen; Griekse geneesheer Rufus van Ephese), samengesteld uit 
aloë, mirre en saffraan. Hij benadrukte echter dat ze niet mochten gemaakt 
worden met granaatappelwijn of rozenwater zoals gewoonlijk, maar met 
malvasiawijn15 of brandewijn, omdat het hoger alcoholgehalte van deze wijnen 
het kneden van de harsen vergemakkelijkte. Om de sterke werking van aloë te 
milderen voegde hij er nog mastix of tragacanth aan toe. 
Hij beval ook Alephanginapillen 16 aan of aromatische kruidenpillen. Het was een 
variatie op de Ruffi pillen en ze bevatten: aloë, mirre, saffraan waaraan een 
aftreksel van 15 aromatische kruiden toegevoegd is, zoals kaneel, kruidnagel, 
kardamom, absinth enz. 
Als versterkend middel voor het hart, gebruikt de Vesalia een likkepot17 die 10 
aromatische kruiden bevat, vier edelstenen, parels, goud, zilver en een aantal 
kruiden zonder farmacologische betekenis. 
De behandeling van zwart gekleurde antraxen op het lichaam bestond uit 
cauterisatie (cauterium potentia/e) van het gezwel nadat de etter was 
weggezogen door het plaatsen van laatkoppen of bloedzuigers, bestaande uit 
heggerank of brandewijn, kopergroen, arseentrioxide, ongebluste kalk, 
duivendrek, loog of sterk water. De gevormde korst na het afsterven van het 
gezwel werd week gemaakt met zalf bevattende bereklauw, anjerkruis, 
kaasjeskruid, reuzel en boter. Daarna werd ze afgerukt en moest het vlees 
herstellen met een "wonderbaar recept", volgens de Vesalia bestaande uit het 
sap van rozemarijn, duizendguldenkruid, vijvingerkruid, smeerwortel of 
brandewijn. 
Voor zwellingen van de lymfeknopen (bubones) gaf hij veel mogelijkheden aan. 
Bijvoorbeeld een trekpleister om het pestgif uit te trekken bestond uit 
zuurdesem, mosterdzaad, raket, kopersulfaat en canthariden, dit alles gemengd 
met honing. 
Een pleister van vijgen, gedroogde druiven, gerstemeel en tarwebrood gekookt 
met een weinig wijn werd voorgeschreven om de bubo te doen rijpen. Na 
doorbraak werd de bubo gezuiverd met een kooksel van selderij, honing en 
gerstemeel. 
De Vesalia had het ook over het gebruik van goud als een goed recept tegen pest. 

15 Malvasia is de naam van een grote variëteitengroep witte (soms roodachtige) druiven. Nl. = malvezij. 
Waarschijnlijk is de naam afgeleid van Monemvasia, een stad op de Peloponnesos in Griekenland. 
16 Geurende pillen gemaakt van aloë, kaneel, notenmuskaat, kruidnagel, mirre, rozenblaadjes e.a. 
17 Electuarium, leckinge, eclegma. Honingachtige medicinale bereiding, gemaakt met een mengeling van poeder 
van kruiden of andere geneesmiddelen en een zoete basisstof als honing en suiker. 
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g) Medische faculteit van Parijs: Tractaten 1348-1349. 18 

Een verhandeling opgesteld op vraag van de Franse koning, na de pestepidemie 
van 1348 "Tractatus de Epydimia, sive compendium per magistros de Co/legio 
Facu/tatis medicorum Parisiensis ordinatumN genoot een zeer grote bekendheid. 
Het traktaat behandelt achtereenvolgens de algemene oorzaken van de pest, de 
bijzondere en nabije oorzaken en eindigt met een bespreking van de middelen 
ter voorspelling van de ziekte en de beschrijving van de symptomen. Het tweede 
deel over de preventie en curatieve middelen, bestaat uit twee onderdelen. Bij 
de preventieve middelen wordt behandeld: lucht en luchtreiniging, 
lichaamsbeweging en baden, spijzen en dranken, slapen en waken. De curatieve 
middelen beschrijven algemene remedies, bijzondere remedies en tegengiffen. 
Als voorbehoedende middelen worden vernoemd: bolus armenicus (Armeense 
rode aarde) in witte wijn of in zuringwater, minstens 10 jaar oude triakel (theriak) 
en laxerende aloë pillen (mirre, saffraan, zuringsiroop en gerold in sennapoeder 
en zoethoutpoeder). 
De curatieve middelen zijn: aderlaten in welbepaalde aders naargelang de plaats 
van de gezwellen op het lichaam, het hart versterken (conforteiren) met goede 
suikerwaren zoals met rozenconfijt en met adragant gom. Aangepaste spijs en 
drank gebruiken en pleisters leggen op de apostomen (gezwellen), alsook het 
plaatsen van levende slakken en bloedzuigers. 
Naar middeleeuwse traditie wordt God genoemd als eerste en laatste bron van 
het heil, zonder wiens goedvinden, de menselijke middelen niet kunnen baten. 

h) Algemene veel gebruikte recepten van artsen in 14e tot 17e eeuw 
- Sommige artsen waren naast aderlaten, purgeren en sterk irriterende 

producten op de pestbuilen (mosterdzaad, cantharide, heggerank, trioxide van 
arsenicum, ongebluste kalk), ook voorstander van cauterisatie met brandijzers, 
of met de hete was van een brandende kaars. 
Het herstellen van de opperhuid gebeurde met het aanbrengen van sarcocolla, 
koriander, affodilwortel, vijfvingerkruid, duizendguldenkruid en smeerwortel. 
Tegen de pest gebruikte men zaad van sentorie {duizendguldenkruid), beverscul 
(bevergeil) of pitten van noten, wijnruit, vijgen, mirre en een drank met drie 
hazelnoten samen gestampt in sap van hondrave, met toevoeging van 
(weegbree) goudsbloem en hertstonghe (tongvaren). 

18 Een handschrift, bewaard in de Norbertijnen Abdij 't Park te Heverlee, bevat twee volledige pesttraktaten 
samen met enkele recepten uit dezelfde plaag (Hs. N° 4, fols. 58-67) in de tweede helft van de 15e eeuw. De tekst 
toont veel gelijkenis met de raadgevingen in de verhandeling van de Medische Faculteit van Parijs. 
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- Gewone Pillen (Pilu/ae Pestilentia/es Communes) 
Aloë, mirre, saffraan en voldoende Canarische wijn (uit druiven de van 
Canarische eilanden) om een pillenmassa te maken. 

- Samenstelling "tegen pestelensiel/ 

Hout van hertstong (tongvaren}, groen van vlier, ruit, haver, witte heemstwortel, 
edel salie, Macedonische peterselie en wijnazijn: een pint (6 dl) van het mengsel 
door een doek persen. 

- Pillen epestencialis 
Aloë succotrina, mirre, elp (eboris), Armeense bolus(aarde), verpulverd en 
gemengd met melissewater of met rode wijn. Neem dan pek, was, oud vet, 
wierook, mastik, boter gewonnen in de maand mei en doe het in een pan en 
kneed het goed samen en wring het dan doorheen een doek. 
Als ge het op een wonde doet, leg het op vlasdoek. Leg daar bovenop eppe en 
honing en tarwebloemen. 

- Apestelensia 
Voor de wonden: Neem senikele (heelkruid), bucghele (zenegroen), metelieue 
(madeliefjes), agrimonie (leverkruid}, pimpernelle (kleine steenbreek), pigle 
(sterremuur), ache (eppe), quinque folium (vijfvingerkruid), clavere 
(honigkalver), superrude (wijnruit), broeme (brembloemen), coden (keewappen 
of kweeperen), verueine (ijzerhard), keruele (tuinkervel), honds rebbe (smalle 
weegbree), peruinke (maagdepalm), glorifilaet (nagelkruid), arthimesie cruut 
(citroenkruid), smeer worte (smeerwortel), omoede (koningsvaren), blade van 
porretten (preibladeren). 
Neem evenveel van elk van deze kruiden, verwrijf ze en meng ze in boter 
gewonnen in de maand mei en wring het doorheen een doek. Doe het daarna 
weer in een pan en voeg witte wierook toe en zuivere was. Roer dat samen en 
laat afkoelen; doe het in bussen en behandel ermee alle wonden, alle zweren en 
alle karbonkels (pestbuilen). Ze zullen zonder twijfel genezen. Deze kruiden moet 
men verzamelen in [de maand] mei. 

- Zalf met slijpsel 
Een bijzondere mengvorm van medicatie en geloof waren de zalfjes die bereid 
werden met kruiden en oliën met als speciale toevoeging het slijpsel uit 
zandstenen elementen in kerken en kapellen. Deze gebouwen waren immers 
aan God gewijd en aan het slijpsel werd dan een bovennatuurlijke kracht 
toegekend. Het behandelen van de pestbuilen met deze zalf had aldus een 
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dubbele werking (geneeskrachtige kruiden + 
kracht). 

- Theriac 

bovennatuurlijke 

Het universeel geneesmiddel ("Panacee der panacees") en antidotum theriak 
(triakel, teriakel) heeft een eeuwenlange geschiedenis: Nicander van Colophon 
sprak er al vol lof over in de 2e eeuw voor Christus, de Pontische koning 
Mithridates VI (120-63 v. Ch) maakte er een algemeen tegengif van(= antidotum) 
door toevoegingen tot 41 ingrediënten en Andromachus tenslotte, lijfarts van de 
Romeinse keizer Nero, slaagde er in het recept te optimaliseren. Het 
geneesmiddel bevatte toen 64 dierlijke, minerale en plantaardige ingrediënten. 
De bereiding moest zeker bevatten: goede wijn (om de gommen in op te lossen), 
honing, koekjes Hedicroy (bevatten een vijftiental geneesmiddelen én saffraan), 
opiaten en addervlees. De bereiding van theriak gebeurde op een publieke plaats 
onder toezicht van dokters en notabelen. De beste kwaliteit kwam uit Venetië. 
Hier volgen enkele formules van goede Theriak: 
De beroemde Franse apotheker en farmacoloog Moyse Charas (1619-1698) van 
Montpellier verheerlijkte als eerste Fransman de Thériaque in zijn gekend werk 
;'Traité de la Thériaque/1 (1668) hetgeen hem de functie van 'démonstrateur' 
opleverde bij de Koninklijke Tuinen {Jardin du Roi). Charas verzamelde alle 
kruiden die nodig waren voor het aanmaken van een volwaardige theriac, zelfs 
uit de verre oosterse landen. Hij had eerst de anatomie en de gewoonten van 
slangen bestudeerd en zijn bevindingen opgetekend in een boekje. 
De theriak van Charas bevatte 74 bestanddelen uit drie gebieden: 

- Dierlijk gebied: slang (adder), liefst de vrouwelijke, waarvan alle delen 
vooraf tot poeder vermalen waren, en de bever. 

- Mineralen: bitumen uit Judea 19 en Lemnische aarde20 (Terra Sigillata). 
- Uit het plantenrijk: de meest verscheiden planten, zoals opium als 

narcoticum, zeeajuin als diureticum, gentiaan als versterkend middel, 
kaneel, gember, peper, gommen als myrrhe, acacia en hars labdanum uit 
de plant cistus creticus. Bloemen als rozen en iris en planten als wijnruit, 
valeriaan, venkel, anijs enz ... waarschijnlijk uitsluitend bedoeld om de geur 
van de het indrukwekkende mengsel te verbeteren. 

Charas benadrukte ook dat hij een jaar in de weer was om alle bestanddelen te 
kunnen verkrijgen en dat het moeilijk was om perfect materiaal te bekomen. 
Bovendien moest men nog 6 maanden bijtellen, nodig voor de fermentatie van 
het mengsel, vooraleer de theriak klaar was voor gebruik! 

19 Vaste en zwarte bitumen of asfalt uit de Zwarte Zee. De onverwoestbare Egyptische lijken werden ermee 
ingesmeerd. 
2° Fijne aarde afkomstig van het eiland Lemnos, geperst tot cilindrische tabletten en gestempeld met een eigen 
embleem (Terra sigillata) 
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Het "Huishoudelijk Woordboek" van Chomel geeft een paar formules en 
bereidingswijzen voor Theriakel: "Hoe men de rechte Theriakel maakt". 
Hij beschrijft er de handelswijze om de slangen te verwerken: 
//Neemt een adder daar hoofd en staart is afgesneden, haalt hem daar na 't vel 
af en werpt hoofd, staart, ingewanden en vel weg, behoudens de lever en 't hart, 
't welke men van zijn bloed zuiveren moet, na dat men alle de bloedvaten heeft 
open en afgesneden; die niet goed zijn. Stampt het vlees, been hart, lever, in een 
mortier. Doet alles bij een matige hitte zoo lang drogen, dat 't men kan stampen. 
Gij zult driemaal zoveel goede honing nemen als gij poeier hebt, gij zult uwen 
honing in een redelijke hoeveelheid water gojen, welke gij zult laten koken in een 
pan of in een ketel, een kwartuur lang, roerende gedurig opdat het niet 
aanbrande. Eindelijk zult gij alles schuimen en laten deurzijgen. Daarna zult gij in 
dezelfde ketel doen 't geen is deurgezijgd, en als het eenige malen is opgekookt 
zodat er niet te veel water meer overblijft zult gij daarin de Adderpojer gojen 
welke gij een half uur of daar omtrent zult laten koken, dragende zorg dat gij 
gedurig laat roeren. Als de Theriak dik genoeg zal wezen, moet men ze van 't vuur 
halen, en ze laten koud worden, roerende ze gedurig tot ze geen warmte meer 
heeft. Op deze wijs zal alles wel zijn gemengd." 
"Deze Theriak is zeer goed tegen pest. Men neemt er een brokje van zoo groot 
als een neut en drinkt er daarna een lepel of drij zuivere wijn op. Brandewijn is 
het beste voor de buikloop." 
Bij een tweede formule geeft Chomel ook een lijst van de andere bestanddelen: 
"Zedoaria, gentiaan, tormentil/e, angelica, adderpoeder, myrrhe, gezegende 
aarde (bolus alba kaolien), bloem van zwavel, saffraan, kanneel, kruidnagelen, 
opium, sap van een citroen, honing en konserf van jeneverbessen." 

- Haan en hen 
Professor en arts Pascal Ie Coq bestudeerde de therapeutische eigenschappen 
van de haan in een Discours des principes dat hij plechtig voorstelde op 13 
december 1613 in de Faculteit van Geneeskunde van Poitiers: /1 ••• Het maakt de 
stem zuiver en het is werkzaam tegen hoofdpijn, verlamming, tering, 
kinderpokken, venerische ziekten en jicht. De hanenkam geneest personen die 
door een razende hond zijn gebeten en heeft een gunstig effect op personen met 
verslapte bloedvaten. De hersenen van de haan stoppen bloedingen en 
versterken zieken. Wanneer het kloppend hart van een haan aan de billen van 
een vrouw wordt gehecht, zal ze gemakkelijker bevallen." 
Le Coq raadde het gebruik van de haan aan voor de heling van paestbuilen. 

De Duitse chemicus Johannes Joachim Becker in "Parnassus medicina/is" 1663: 
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In vrije vertaling: ✓/neem een zwarte haan, snij hem levend open en leg hem op 
de pestbuil. Die trekt de hitte en het gif eruit. Als men een levende haan heen 
weer klop rond een stamper en op giftige builen legt, dan zuigt ze het gif er uit." 

Ook Montanus spreekt in zijn pesttractaat over het gebruik van de hen: 
✓/Leg de gepluimde aars (die u met zout inwrijft om hem wijder te doen open 
staan en te doen uitpuilen) van een hen die eieren legt, in volle vertrouwen op de 
ingesneden bubo21 tot het dier sterft. Hou haar bek dicht om het gif beter aan te 
zuigen en gebruik zoveel hennen als u nodig oordeelt. 
Sommigen beweren dat de hen het gif bestrijdt, anderen dat het gif wordt 
opgehitst. Hoe het ook zij, door de warmte van het levende dier wordt een 
ontspanning in het getroffen deel bereid zodat het gif naar buiten stroomt. /1 

- Azijn 
"In geval van epidemie moet men bij alle maaltijden azijn gebruiken als 
geneesmiddel, want azijn heeft de dubbele eigenschap zich te verzetten tegen 
rotting en tegen bederf /1 

De (wijn}azijn die hier gebruikt wordt is verkregen door zure fermentatie van 
verse wijn met azijn in een speciaal aarden gevernist vat dat goed verlucht kan 
worden. 
Een aanbeveling om zich te beschermen tegen de pest is het dagelijks gebruik 's 
morgens van een stukje brood dat gedrenkt is in azijn. Maar om de maag te 
beschermen voegt men wat kaneelwater of mastikhars water toe aan de azijn. 
Dit mastikwater werd bereid van druiven en is geparfumeerd met hars van de 
mastikboom (Pistacia lentiscus). 
Azijn is een uitgelezen stof als voorbehoedmiddel bij warme en vochtige lucht 
waarin verrotting en verspreiding van het pestgif te vrezen is. Sponsen of 
zakdoeken gedrenkt in azijn voor de neus gehouden moeten het gif in de 
ingeademde lucht als door een filter neutraliseren. 

- Kauwmiddelen 
Een kauwmiddel tegen pest is de 'racine du Saint-Esprit ou panais sauvage'. Dat 
is de wortel van de wilde engelwortel die versterkende eigenschappen heeft. Het 
is tevens een uitstekend middel om zweren, (pest)builen en abcessen te 
zuiveren. 

- Amuletten 
Amuletten of medaillons zijn alle voorwerpen die een mens aan de hals of aan 
andere lichaamsdelen draagt of welke hij in zijn klederen verbergt of op een 

21 Bubo = pestbuil 
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bepaalde plaats aanbrengt met het doel ziekten te verdrijven of zijn lichamelijke 
conditie te verbeteren. 
In een engere betekenis beduidt amulet een door bepaalde tekens of door een 
figurale tekening weergegeven voorwerp, dat zou toelaten door middel van 
bovenaardse krachten buitengewone invloeden te ondergaan. 
De kracht van amuletten tegen ziekte en specifiek tegen de pest waren goed 
gekend bij de geneeskundigen en filosofen van die tijd. Verklaringen van hun 
geneeskracht ontstonden uit de theorieën van een bovennatuurlijke 
'magnetische' aantrekkingskracht samen met de eigen hemelse symbolen of uit 
mechanische theorieën van heilzame uitwasemingen. Bij gebrek aan de kennis 
van de oorzaken van het overbrengen van de pest en de gekende 
ondoeltreffendheid van de meeste remedies, is het niet verwonderlijk dat 
dergelijke remedies tegen de pest zo wijd verspreid waren. 
De Brugse arts Montanus schonk ook aandacht aan niet-medische preventie- en 
geneesmiddelen zoals het dragen van amuletten en talismans. Hij laat ze toe 
omdat "men zegt dat ze werkzaam zijn wegens een wonderbare en voor de 
mens onbekende hoedanigheid. Hoe het ook zit, het staat vast dat amuletten 
voor menigeen voordelig zijn. 1/ 

- Pest- Pentakuli 
Bij of in de amuletten hoorden de peststempels of (pest)pentakuli (kleine 
schermen, pastillen). Dit soort amulet bestond uit een gouden of verguld doosje 
met een vastgebout of doorboord gouden buisje. In dat buisje bevond zich een 
stukje in Sanguinis menstrui (menstruatiebloed) gedrenkte zijde en in het doosje 
zelf bevond zich dezelfde stof als gebruikt werd voor de pentakuli tegen de pest. 
Het instrument voor het vervaardigen van de pentakuli bestond uit een 
aambeeldvormige stempel waarmee een zalfsubstantie in een anderhalve duim 
hoge ring geduwd werd en dan geperst voor het vormen van een klein laagje, 
waarin daarna met de andere stempel aan beide zijden een schorpioen- en een 
slangensymbool geslagen werd. De slag moest in bepaalde astrologische 
omstandigheden gebeuren: de zon en de maan moesten in de stand van de 
schorpioen staan. De kleine aldus verkregen pastillen (pentakuli) werden in een 
zijden rijgsnoer dichtbij het hart gedragen als remedie tegen de pest. 
De pillensubstantie bevatte schildpaddenpoeder, arsenicum, verschillende 
edelstenen en als voornaamste bestanddeel Sanguinis menstrui primi. 22 

- Noten 
Tenslotte werd er ook overvloedig gebruik gemaakt van de noot als amulet om 
zich te beschermen tegen allerhande gevaren. Een combinatie van noten met 

22 Eerste menstruatiebloed. Farmacozoölogie in Tschirch. Hanfdoek van Farmacognosie, 2• ed., L. Winkler. 
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andere vruchten als vlierbessen en jeneverbessen zou de magische en de 
geneeskrachtige eigenschappen nog versterken. In een noot zag men een 
schedel met hersenen (= signatuurleer), anderen zochten een symbolisch 
verband tussen de schaal en de aarde en tussen de kern en het leven. 
De harde schaal van een kokosnoot gebruikte men als reliekhouder. De kern 
werd met fijn snijwerk versierd, vaak verguld en verzilverd en soms ook als 
gebedsnoot (tegen ziekten) gebruikt. 

- Goa-steen 
De jezuïeten van Goa, een Portugese kolonie aan de westkust van India, 
presenteerden in 1683 met veel mysterie een Goa-steen. Het was een 
namaaksteen gemaakt van fijngemalen edelstenen als robijn, saffier, topaas, 
hyancinth, parels, een weinig echte bezoar, rode en witte koraal, bolus alba, 
muskus en grijze amber (voor de geur), hertshoorngelei en tragacanthslijm. 
Daarvan werden ballen gemaakt die door een bepaalde polijsting een glans 
kregen die niet viel na te maken. Na 1700 werd er bladgoud in verwerkt of 
werden ze ermee bedekt. Deze steen zou elke ochtend ingenomen moeten 
worden en tegen nog meer ziekten en giften werkzaam zijn, en zeer zeker tegen 
de pest. 

- Paddenvocht en paddensteen 
De pad werd gezien als een van de vijf hoofdvergiften, naast de slang, de 
schorpioen, de duizendpoot en de zwarte spin. De vochtafscheiding van de pad 
werd verzameld door de pad aan alle kanten te omringen door spiegels, 
waardoor hij onrustig werd en vocht afscheidde aan een klier tussen de ogen. 
Het paddenvocht werd verwerkt in zalfjes voor de builen. 
Men dacht dat men de 'lapis bufonis' of paddensteen van de kop van een pad 
kon rapen en men droeg hem als amulet. Waarschijnlijk bedoelt men hier het 
dennenappelvormig oog (klier} midden op de kop van bepaalde soorten padden. 
Door de steen tegen een ontstoken plaats te houden (puist, zweer) verdween de 
zwelling of de ontsteking. 
Het is het geneeskundig principe waarbij in het lichaam een gif bestreden wordt 
door een nog sterker. 

- Duif 
Frater van der Linden (1634) beveelt aan een op de rug opengesneden duif op 
het pijnlijk lichaamsdeel te leggen. We kunnen hier verwijzen naar een analogie 
van het gebruik van de haan/hen. 
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c- PREVENTIEMAATREGELEN TEGEN DE PEST VAN 14e TOT 17e EEUW 

Preventieve geneesmiddelen 
Wouter vanden Perre in Pest-Boeck ofte remedien teghen de Pestilentiale 
Cortse.(1633): een Preservatief bevat smalle salie, wilde vlier, brembladeren 
goed samen fijn stampen en overgieten met Franse wijn. Door een zeefdoek 
gieten en laten uitklaren. In een flesje gieten en er fijn gestampte gember aan 
toevoegen. In de dagen van pest alle dagen nuchter te drinken. 
Een ander voorbehoedend middel bestaat uit wijnruit, venkel, salie, het loof van 
braambessen dat men fijn moet stampen en in een pot overgieten met wijn. Op 
de helft uitkoken en doorheen een zeefdoek duwen. Daarbij witte gember 
voegen en daarvan elke dag twee lepels nuttigen. 

Preventief aderlaten 
Pestchirurgijn Wouter vanden Perre schrijft in zijn werk Pest-Boeck 
(Antwerpen 1633)23 over de Nutbaerheydt van het openen der arterien: (vrij 
vertaald) "vooreerst moet men de patiënt met een klisteer den buyck openen 
(=ontlasten) en daar in de hoofdader [bloed]laten in dezelfde zijde van de pijn. 
Zo lang de hoofdpijn niet voorbij is, moet men de arteriën in de slapen van het 
hoofd openen en men moet daar zoveel bloed uit trekken naargelang de vraag 
van de pijn en de sterkte van de patiënt. Het is wel zo dat men bij het stoppen 
van de slagader meer moeite heeft dan bij de ader. Hippocrates zei ook dat bij al 
degenen die gekweld worden door hoofdpijn, de pijn weggenomen wordt 
wanneer de materie of het water of het bloed door de neus, door de ogen of 
door de mond er uitloopt. Daarom moet de chirurgijn de natuur behulpzaam zijn 
in het uitdrijven wat voor de natuur schadelijk is." 

De Schat der armen of een medicijboecksken (1641) geeft als recept om pest te 
voorkomen: Rijnschen wijn meyt suycker gehevelt ende daer a/termet wat af 
ghebesight, is een goet preservatijf voor de Peste. 

Cellebroeder Frater van der Linden (Antwerpen 1634) beveelt als 
voorbehoedmiddel aan van het huis te besprenkelen met een samenstelling van 
wijnazijn, ongebluste kalk, aluin en salpeter. Welriekende stoffen zijn ook goed. 
Hij raadt aan de plaatsen met veel volk te vermijden, zeker de aangetaste zieke 
en liefst nog de stad verlaten. De ongezonde zuidenwind moet vermeden 

23 Pest-Boeck ofte remedien teghen de Pestilentiale Cortse, ende om de Contagieuse Sieckte te ghenesen .... ", 
Antwerpen, 1633 
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worden en bij zonneschijn, 
een kamer op het noorden. 

in de zomer, moet men binnen blijven, liefst in 

Volgens minderbroeder Antonius van den Steen (Liber memorialis: Praeservativa 
..... 1644), moet er een conserve gemaakt worden met verse wijnruit, vijgen, 
noten en besprenkeld met zout in wijnazijn. Soms mag aan de vorige conserve 
wat muskaatnoot toegevoegd worden. Hij moet zedoar in de mond nemen of 
twee grein coloquint. Men moet alle twee dagen 's morgens voor het eten drie 
pillen innemen ter grootte van een erwt. 
Een meer gedetailleerd preventief recept dat hij beschrijft als bijzonder afdoend, 
komt van een apotheker uit Maastricht en bevat saffraan, mirre, aloë, mithridaat 
en Venetiaanse triakel 24

• Van deze samenstelling moet een hoeveelheid als de 
grootte van een boon of van een hazelnoot in een volle roemer of een vol 
bierglas met wateraftreksel van gezegende distel gemengd worden. Dat wordt 
tweemaal met de vinger verdund in een klein kommetje, en nadien 
opgedronken. 

Deze minderbroeder Antonius Van den Steen, geeft in 1644 ook instructies in 
zijn boekje Liber memorialis: Praeservativa pro iis qui infectis serviunt ordinata a 
doctoribus medicis lovaniensibus25

• {Voorbehoedmiddelen aanbevolen door, de 
Leuvense geneesheren voor het hulp bieden aan besmette mensen.): hij geeft 
aan zijn confraters de raad een zweetdoek op het hoofd te dragen die 
doordrenkt is met wijnazijn en vaak van kleding te wisselen. Daarom moet de 
verzorger zeker drie kledingstukken (habijten) bezitten, waarvan er één niet 
helemaal van wol mag zijn. De kleding moet goed droog en moet berookt zijn 
boven een hete steen, besprenkeld me.t wijnazijn. De verzorger moet beschikken 
over zes oppertunieken en zweetdoeken om zich te bedekken. Tussen de 
verzorger en de zieke moet een waskaars branden en men moet oppassen voor 
ademwind. 

Joannes de Vesalia schrijft een likkepot voor als preventief medicijn: van de 42 
ingrediënten zijn er vier kruiden met looistoffen en 14 andere met een 
uitdrogende werking van de darminhoud zoals klei, ivoor, edelstenen, hout, enz. 
Verder een hoeveelheid obstiperende opium. Het is bedoeld als uitdrogend 
middel van de overtollige lichaamssappen. 
Andere preservativa door de Vesalia aangeraden zijn siropen (Wilhelm van 
Sa/iceto, Petrus van Tussignano) die laxeermiddelen bevatten zoals rabarber, 
tamarinde, senna, myrobolanen, kweeperen en lorkenzwam. 
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DEEL Il 

A - ONTSTAAN VAN DE PEST VOLGENS J.B. VAN HELMONT 

De verklaring van de oorzaken van de pest is volgens Van Helmont een 
ingewikkeld proces. 
De ouden meenden dat door de toenemende zondigheid van de mensen, God 
een nieuwe ziekte naar de wereld had gestuurd, in de vorm van de pest. Maar 
Van Helmont weerlegt de klassieke leer zoals die aan de universiteiten werd 
onderwezen. Van Helmont ontkracht dat God de lucht vergiftigt en zo voor de 
pest zorgt. Hij noemt de ziekte "'koninginne der kranckheden", een "siecke" van 
de ergste soort. Hij ontkent eveneens dat een wijziging in de humeuren van een 
individu tot de pest leidt. Indien dat zo zou zijn, dan zou een aderlating helpen, 
maar het is aangetoond dat die ingreep niet helpt. Hij stelt dat de pest zelf voor 
een onevenwicht van de humeuren zorgt. 
Van Helmont definieert een ziekte niet als een toestand (kwaliteit), maar als 
een levend ding, dat bestaat uit een stof en een zaad. Het zaad van de ziekte is 
eigen aan die bepaalde ziekte en veroorzaakt die bepaalde ziekte. Ziekten 
ontstaan slechts als hun stof en hun zaad in een menselijk lichaam aanwezig zijn. 
De ziekte wordt pas een ziekte binnen in de mens: zolang stof en zaad buiten de 
mens zijn kan er geen sprake zijn van ziekte. Zo is de pest een natuurlijk levend 
ding, met een stof en een zaad. Die stof is een /✓verdufte locht/J, het zaad is een 
pestgif. Dit zijn de oorzaken van de pest: datgene waaruit de pest bestaat. 
Wanneer ze in het lichaam van de mens binnen dringen, krijgt hij de ziekte (pest). 
Met 11verdufte lucht" bedoelt Van Helmont een ijle, gasachtige substantie met 
een rotte of slechte geur. Dan is er ook nog de verduftheid die ontstaat in het 
lichaam en in een 'b!oedtarter'26 blijft, die reeds in het lichaam aanwezig is. Er 
ontstaat een ✓bloedtarter' wanneer de verduftheid van buiten komt. Hierin kan 
de 'b/oedtarter' zich nestelen om de pest te ontwikkelen. 
Maar er is ook nog pestgif nodig: het is ijl en subtiel. Elk pestgif wordt in de mens 
geboren in de hoofdarcheus27

, waardoor die een sterk gevoel van antipathie 
krijgt tegenover de pest: de archeus "schrickt''. Die verschrikte archeus kan dan 
het pestgif werkelijk maken door een "geloof" dat het lichaam door de pest 
getroffen is: adit geloof volbrengt de dadelijcke geboorte van de pest in den 
Archeus", in al zijn vormen naargelang de hoeveelheid gif dat aanwezig is en hoe 

26 Bloedtarter: ? 
27 Archeus is een term in de alchemie gebruikt om te verwijzen naar de laagste en meest dichte aspect van het 
astrale vak, die de groei en de voortzetting van alle levende wezens bepaalt. 
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het lichaam erop reageert. De verduftheid wordt dan stof en draagt het pestgif 
als zaad. 
Een hele gemeenschap kan getroffen worden als gevolg van een verdufte lucht 
die buiten de mens ontstaat en zich in de omgeving verspreidt: dat is de 
"gemeene pestH. De "eygene pest" is het fenomeen waarbij slechts enkelen de 
pest krijgen, door een verdufte lucht die binnen in de mens ontstaat. 
Van Helmont geloofde ook in de besmettelijkheid van de ziekte: de pest, volledig 
in stof en zaad, kan in de andere mens gebracht worden, maar hij verklaart niet 
hoe die besmetting gebeurt. 

B -BEHANDELING VAN DE PEST VOLGENS VAN HELMONT 

Niettegenstaande men geloofde dat de pest door God naar de wereld zou 
gestuurd zijn, hetgeen Van Helmont weerlegde, beweerde hij dat er in principe 
iets aan de pest gedaan kon worden. God had de natuurlijke remedies geschapen 
en het was aan de geneeskunde om het pestprobleem ermee op te lossen. Hij 
verwees daarvoor naar de Griekse geneesheer Hippocrates van Kos (460-377 
v.ch. -"Vader van de wetenschappelijke geneeskunde"), die er ooit in geslaagd 
was deze ziekte te verslaan. Van Helmont onderscheidde de 'natuurlijke pest', 
die de mens zou kunnen bestrijden door de kennis van de natuurlijke oorzaken 
ervan, en de 'bovennatuurlijke pest' 
Daar elke pest bestaat uit een verduftheid, "de stoffel/~ en een pestgif "het zaadN, 
mag men geen onderscheid maken in de behandeling naargelang de uiterlijke 
kenmerken. Het is de oorsprong van de pest die moet bestreden worden, 
namelijk de combinatie van verduftheid en zaad. Vooral het zaad wil Van 
Helmont aanpakken, met een remedi.e van de goddelijke Hippocrates, die de 
pest genas met zeezout en zwavel. 
Hij sympathiseerde niet met de geneesheren, die volgens hem, geneesmiddelen 
voorschreven die ze ergens gelezen hadden, terwijl ze hoopten dat ze tenminste 
geen schade veroorzaakten indien de middeltjes niet zouden helpen. Van 
Helmont dreef de spot met de geneesheren: ze redden hun eigen hachje en 
vluchten wanneer het te erg werd. 

- Zeezout en, zwavel 
Zwavelpoeder moest eerst geraffineerd worden, daarna verbrand om er de 
huizen waar pest heerste, mee te beroken. Volgens Van Helmont was zwavel de 
enige materie die niet verduft kon geraken en dus ook niet door de pest kon 
worden gevat. Zwavel kon zelfs verduftheid vernietigen, waardoor de pest geen 
kans op bestaan had. 
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het lichaam erop reageert. De verduftheid wordt dan stof en draagt het pestgif 
als zaad. 
Een hele gemeenschap kan getroffen worden als gevolg van een verdufte lucht 
die buiten de mens ontstaat en zich in de omgeving verspreidt: dat is de 
"gemeene pestn. De "eygene pest" is het fenomeen waarbij slechts enkelen de 
pest krijgen, door een verdufte lucht die binnen in de mens ontstaat. 
Van Helmont geloofde ook in de besmettelijkheid van de ziekte: de pest, volledig 
in stof en zaad, kan in de andere mens gebracht worden, maar hij verklaart niet 
hoe die besmetting gebeurt. 

- Slangenvlees 
Volgens Van Helmont gebruikte Hippocrates ook nog een geheim ingrediënt, 
namelijk ""t vleesch der viperen of adderen',.,. dat men eerst traag liet smoren in 
een oven, daarna tot poeder maalde en vermengde met honing onder de 
bovenvermelde drank (zeezout+zwavelpoeder+heet water). Addervlees is "den 
allerhoogsten balsem" het goudt ge/ijck: des doodts tegenmidde/. /1 

- Amulet, talisman 
Het gebruik van deze middeltjes stelde Van Helmont gelijk aan vluchten tot het 
bovennatuurlijke: ze steunden niet op de kennis van de natuur en boden 
bijgevolg geen zekerheid. Het was zuiver bijgeloof en waardeloos. 

- Blauwe saffier en gele hyacint 
Genezing wordt wel bevorderd door beide stenen op de pestbuilen te leggen en 
er licht laten op te schijnen: de huid zal dan zwart worden en het gif zal langs 
deze plekken naar buiten getrokken worden. Voor de arme mensen die deze 
kostbare stenen niet konden betalen, was de gele ✓looghsteen" een goede 
oplossing. 

- Pad 
Een pad, waarvan het hoofd vol wormen zit, werd ondersteboven opgehangen 
totdat dit dier aarde uitbraakte. Deze aarde en de wormen werden met het lijk 
van de pad verpulverd en daarvan worden ;koecxkens" gemaakt die men op de 
plaatsen legde waar de pest te zien was. Die amuletten konden ook rond de nek 
gehangen worden als preventiemiddel. Volgens Van Helmont doodde het vlees 
van de pad de verdufte bloedmassa in de mens, waardoor het gif geen plaats 
had om zich te nestelen. 

- Aderlaten, zweten 
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Op de pestbuilen werd dikwijls een aderlating toegepast. Om de pijn te 
verzachten, legde men op de builen een warme natte doek of een mengsel van 
ingrediënten als saffraan en mosterdzaad. 
Daarnaast waren er verschillende drankjes toe gediend om te doen zweten. Het 
lichaam werd alzo van binnen uit gezuiverd en de humeuren werden naar hun 
juiste verhouding herleid. 

- Purgeren, klisteren 
Van Helmont wees op de misvatting alsof laxantia iets te maken zouden hebben 
met de evacuatie van bepaalde humoren, zoals algemeen aangenomen werd 
door de dokters. Al die middeltjes dreven immers ook darmslijm uit en geel rood 
water. Alleen de darmsappen werden dan verwijderd en niet de humoren. 
Bovendien werden die laxeermiddelen zowel aan zieken als aan gezonde 
mensen gegeven, dus was het geen zuivering of purgatie en bovendien waren de 
gebruikte kruiden in hogere dosissen zelf een dodelijk gif die het bloed van de 
gebruikers verdierven onder het mom van purgatie. 

C -PREVENTIE VAN PEST VOLGENS VAN HELMONT 

De meeste adviezen die werden gegeven, waren 'aards' en erop gericht zich 
tegen de vervuiling van de lucht te beschermen. Een eerste vereiste om de 
miasmen te verminderen, was zo proper mogelijk te leven. Welriekende dingen 
zouden de verdorven lucht verdringen en het dragen van parfums of kruiden als 
wierook, mirre of kruidnagel zou preventief werken. 
Van Helmont raadde aan van het huis grondig schoon te houden en van geregeld 
in open lucht te komen. Dat "beneemt de verduftheyde'. Ook sterke dranken 
drinken dienden tot "onvreese/1 en namen de schrik weg. Bovendien zei Van 
Helmont dat een sterk geloof dat je de pest niet zal krijgen, zeker hielp. Dit 
noemde hij het negatieve geloof of een on-geloof voor het besmet worden met 
de ziekte. Bovendien hield hij voor dat het pestgif ontstons door de mens zelf en 
binnen in de mens, en dat het dus essentieel was dat de mens zelf zich van 
binnenuit versterkte. 
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BESLUIT 

Van de 14e tot de 1r eeuw is er weinig verandering te bespeuren op het vlak 
van het medisch denken over de pest. Toch had de Italiaan Girolamo Frascatoro 
(1478-1553) één eeuw vóór Montanus een visionaire theorie uitgeschreven, 
volgens dewelke "ziektezaadjes" zich kunnen vermenigvuldigen en een ziekte 
van de ene op de andere persoon overdragen. Die stelling werd door zijn 
collegae afgekeurd en verder vergeten. Twee eeuwen later kwam de 
kiemtheorie tot stand en verdween de galenische gedachte voorgoed uit het 
medisch denken. 
Er is wel vooruitgang geboekt in het nauwkeurig beschrijven van de talrijke 
symptomen bij pestlijders, door bv. Montanus. De klinische observatie was in 
belang toegenomen en didactisch op schrift gesteld. De arts begon ook een 
verschil te maken tussen een symptoom en de ziekte. Anderzijds bleef zijn 
rationeel denken nog vermengd met volksgeloof. 
De strijd tegen de infectie had ook veld gewonnen dank zij de stedelijke 
verordeningen en ordonnanties die belangrijker en meer gedetailleerd werden. 
De strijd werd beter georganiseerd en men dacht aan quarantainemaatregelen. 
Ambroise Paré (1510-1590) rapporteerde voor het eerst het samengaan van een 
massieve rattenplaag met een daarop volgende pestuitbraak. Het is slechts in 
1894 dat de Frans-Zwitserse arts Alexandre Yersin de pestbacterie kon 
identificeren tijdens een epidemie in Hong-Kong. Sindsdien weet men dat de 
plaag kan overgedragen worden op verschillende manieren, door de beet van 
insecten, meestal vlooien, die met de bacterie besmet zijn of door minuscule 
druppels die in de lucht zweven ten gevolge van hoesten of niezen van een 
besmette persoon. De ziekte wordt nu met een antibioticatherapie behandeld. 

Jan Baptist Van Helmont, door zijn tijdgenoten een gek en een kwakzalver 
genoemd, een "edelen" wijd-vermaarden en hoog-geleerden geneesheer,,', had 
een afkeer van de zogenaamde wetenschappelijke instellingen. 
Alhoewel Van Helmont een eigenzinnige zienswijze had over het ontstaan van 
de pest (pestgif, stof en zaad), paste hij meestal gangbare behandelingen bij de 
behandeling van de ziekte, namelijk soms het toedienen van laxeermiddelen, de 
patiënt laten zweten en hem de ader laten. Hij behandelde de pestbuil op zijn 
eigen manier en met specifieke geneesmiddelen. 
Uniek voor Van Helmont is het gebruik van zeezout en zwavel, slangenvlees, 
paddenvocht en kostbare stenen. 
Ter voorkoming van de pest grijpt hij, zoals zijn voorgangers, terug naar 
welriekende kruiden en parfums om de verdorven lucht te zuiveren. Hij raadt in 
het bijzonder aan op te letten op de persoonlijke hygiëne en een propere 
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omgeving, terwijl hij de mensen aanraadt zich lichamelijk en geestelijk 
versterken. 

Apr. Guy Gilias 
Haasrode 
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