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Jlpothek§rs in cfe Lage Landen, ge6oek.§taaft in cfe 
archieven van cfe ¾ertogen van <Bourgogne. 

Nanno Bolt 

De Hertogen van Bourgogne 
In de archieven van de hertogen van Bourgondië zijn de namen van een vijftiental tot nu toe 
nog onbekende apothekers uit de Lage Landen aangetroffen uit de periode 1374-1482. Dit 
tijdvak valt samen met de regeerperioden van: 

Filips de Stoute 1363-1404 
- Jan zonder Vrees 1404-1419 

Filips de Goede 1419-1467 
Karel de Stoute 1467-1477 
Maria van Bourgondië 1477-1482 

Ten tijde van Filips de Stoute en Jan zonder Vrees waren de hertog en zijn Raad ambulant. 
Rijsel vormde de hoofdstad voor het politieke, gerechtelijke en financiële macht, maar alleen 
voor Vlaanderen, Artesië, Antwerpen en Mechelen. Dijen speelde dezelfde rol voor de twee 
Bourgondië's en Brabant en Holland hadden hun eigen instellingen. Tijdens het bewind van 
Filips de Goede wordt Brussel de residentiestad, maar blijft ook hij reizen tussen Rijsel, 
Atrecht, Brugge, Brussel en Dijon. 1 Karel de Stoute vestigde op zijn beurt in 14 73 het 
Parlement en de Rekenkamer in Mechelen, dat een aparte kleine heerlijkheid vormde en 
ontweek zo doende de rivaliteit tussen de grote gewesten. 

Met de hertog en zijn Raad reisde vaak een complete hofhouding mee met kamerheren, 
hofmeesters, schenkers, broodmeesters, voorsnijders, spijsmeesters, stalmeesters, 
wapenkoningen en wapenknechten, raadsheren, rentmeesters, kapellanen en biechtvaders, 
lijfwachten en lijfbedienden en een medische staf met een geneesheer, chirurgijn, barbier, 
apotheker en specerijmeester. Naast permanente contracten waren er ook veel parttime 
contracten voor 3 of 6 maanden met name bij de kamerheren en de medische staf.2 Het 
aantal personen aan het hof van Filips de Goede liep op van ruim 200 in 1426 tot meer dan 
600 bij zijn dood in 1467. 

De praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute in de Onze-Lieve-Vrouwe kerk in Brugge illustreren 
de verbondenheid van het Bourgondisch hof met de Vlaamse steden 
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De rol van de apotheker 
De positie van de kruidenier-apotheker aan het hof van Bourgondië was speciaal. Om goed 
op de hoogte te kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen in medische zorg en 
medicijnbereiding, om te weten waar de beste kwaliteit aan kruiden en simplica verkocht 
werd, was het noodzakelijk dat de apotheker een eigen apotheek hield. De meeste hof
apothekers en specerijmeesters kregen een tijdelijke aanstelling, vaak bij toerbeurt van 3 
maanden per jaar, zodat zij regelmatig ervaring in hun dagelijkse praktijk bleven opdoen. 
Alleen de hoofdapotheker van het Bourgondisch hof was in permanente dienst. De hertogin 
hield meestal een eigen medische staf aan. 

In het hertogelijk paleis van Dijon had de hof-apotheker omstreeks 1390 de beschikking over 
een eigen ruimte (/a chambre à la apothecaire), waar kruiden en geneesmiddelen voor het 
dagelijks gebruik werden opgeslagen en waar hij medicijnen kon bereiden onder toezicht van 
de geneesheer en chirurgijn, maar ook gekonfijte waren, kruidenwijn etc. Ook elders 
beschikte de hof-apotheker over een eigen ruimte: voor de reparatie van het dak van de 
apothekersruimte in het hertogelijk kasteel van Rouvre (Cöte-d'Or) - dat in 1636 werd 
verwoest - komen we in 1446 een rekening tegen.3 In de hertogelijke residentie te Brugge 
was in 1376 geen plaats voor een eigen apotheek- en specerijen-kamer, waarop de 
toenmalige hof-apotheker, Guillaume de Monthaut, een daartoe geschikte ruimte huurde.4 

In de steden waar de hertog tijdens zijn veelvuldige reizen verbleef, kocht de hof-apotheker 
of diens assistent de benodigde geneesmiddelen en basisproducten bij de lokale apothekers 
en kruideniers in. Elke uitgave werd zorgvuldig vastgelegd en in een aantal gevallen met 
verwijzing naar de verkoper. 

De hertogelijke archieven 
De rekeningoverzichten tijdens het begin van de regeerperiode van Philips de Stoute -van 
1363 tot 1387 - zijn bewaard gebleven in de Archives Oépartementales de la Cóte d'Or te 
Dijon. In 1387 werd een geïntegreerde boekhouding opgezet van alle uitgaven en inkomsten 
die tot aan de dood van Maria van Bourgondië in 1482 gefunctioneerd heeft en nu bewaard 
wordt in de Archives Oépartementales du Nord (ADN) te Rijsel en in de Archives 
Oépartementales de la Cóte d'Or (ADCO). Daarnaast zijn ook aanwijzingen van apothekers 
in de Lage Landen aangetroffen in de Archives Municipales de Oijon (AMD). Transcripties 
van delen van deze archieven zijn gepubliceerd door o.a. Auguste Baudot3 in 1905 en Laurie 
Baveye-Kouidrat in 2015.4 

Bekende en onbekende apothekers in de Lage landen 
Antwerpen. Apotheker Jean van der Elst. 1478-1481 
In de archieven van Rijsel (ADN, B 2124) wordt de apotheker Jean van der Elst vermeld die 
vanaf 14 januari 1478 vanuit zijn winkel in Antwerpen specerijen en kruiden leverde aan 
Maximiliaan van Habsburg en op 28 januari 1481 betaald werd. Over deze apotheker was tot 
nu toe niets bekend.5 

Brussel. Jean Pise (Jehan Pin)in 1404, Aubertijn de speciër in 1410, Aubertijn Frenier in 
1443 en 1451, Jean Aubertin 1450, C/aiz de Batembourg in 1410. 
In de departementale archieven van de Cöte d'Or wordt de kruidenierJean Pise vermeld, 
gevestigd te Brussel. Hij levert in april 1404 aan Barthélémy Le Jay - de hof-apotheker van 
de graaf van Nevers - producten voor de balseming van Filips de Stoute. (ADCO, B 1538). A. 
Guislain noemt in het Bulletin van de Kring uit 1963 de Brusselse kruidenhandelaar Jehan 
Pin die in 1404 de ingrediënten voor de balseming levert: het gaat hier hoogstwaarschijnlijk 
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over dezelfde persoon, waarbij Pin en Pise bij de transcriptie verschillend zijn 
geïnterpreteerd. 

In de "comptes du manre de la Chambre aux deniers" te Dijon (AMD, A 12) wordt de 
speciër Aubertin in Brussel genoemd voor de levering van apothekerswaren in 1410 aan het 
hertogelijk hof. In het Bulletin van de Kring van 1995 noemt Christian De Backer6 Abertijn de 
speciër die omstreeks 1393 werkzaam was en vond in een andere bron uit 1400 de naam 
Abertijn apothecarijs. Hij vermoedt dat deze Abertijn de vader is van de apotheker
burgemeester Aubertin Frenier. Onze kruidenier Aubertin die in 1410 aan het hof leverde zou 
dan dezelfde vaderpersoon kunnen zijn. 

De "appotecarijs" Aubertijn Frenier was in Brussel aktief van 1421 tot 1459, overleed voor 
1469 en wordt in 1459 als burgemeester van Brussel genoemd.6 Ook in de archieven van 
Rijsel komen we Aubertin Frenier tegen als leverancier van gedroogde waren aan de 
geneesheer van Filips de Goede in 1443 en van apothekerswaren aan de apotheker van de 
hertog in 1451. (ADN, B 1978). En in dezelfde archieven wordt Jean Aubertin vermeld voor 
de bereiding en levering van geneesmiddelen aan de zieke hertog in maart 1450 te Brussel. 
(ADN, B 2005). Is dit een nieuw familielid dat in dezelfde periode in hetzelfde beroep 
werkzaam was of gaat het om een schrijffout? 

Tenslotte treffen we in de gemeente archieven van Dijon een tot nu toe niet bekende 
apotheker aan: Claiz de Batenbourg, die in januari 1410 apothekerswaren aan het hertogelijk 
hof leverde (AMD, A 12). 

Gent. Jehan Bla/reve in 1410, Jean Stel/ast in 1432 en Martin in 14120. 
Voor Gent komen we twee tot nu toe onbekende apothekers tegen en een wellicht bekende. 
In de gemeente archieven van Dijon (AMD, A 12) wordt Jehan Blalreve genoemd voor de 
levering in Gent van apothekerswaren in 1410 aan het hof van de hertog. 

In de archieven van Rijsel wordt de naam Jean Stellast genoemd gevestigd te Gent, die in 
1432 ingrediënten voor de balseming van de zoon van Filips de Goede -Josse - heeft 
geleverd en tevens linnen, was en de kist.(ADN, B 1945). Over deze twee apothekers was 
tot nu toe niets bekend. 

Daarnaast wordt in 1410 (AMD, A 12) de apotheker Martin genoemd voor levering van 
apothekerswaren. Dit zou heel goed Martin apoticaris de jonghe kunnen zijn die De Backer 
identificeerde als werkzaam tussen 1410 en 1414. 6 

Brugge. Jaspar Mathieu van 1462-1467, Grégoire Deul/e in 1440, Jean Voet in 1375, 
Etienne Guil/aume van 1375-1377, Willen Streve/ in 1410, Jacop Van den Leene van 1428-
1434, Jean Lestard in 1446, Martin Remgroet in 1480 en Augustin Burghet in 1482. 

Voor Brugge vinden we drie bekenden terug in de hertogelijke archieven. Jaspar Mathieu 
levert in maart 1462 witte was en pijnappels aan Filips de Goede en na diens dood in 1467 
de nodige ingrediënten voor de balseming. (ADN, B 1969). Vandewiele1 noemt de apotheker 
Jasper Mayhu die in 1462 in Brugge werkzaam is: het zal hier om dezelfde persoon gaan 
waarbij de transcriptie verschillend is geïnterpreteerd. 

Grégoire Deulle levert in juli 1440 aan de apotheker van Isabella van Portugal 10 pond 
manna van granaatappelbomen. (ADN, B 1969). Vandewiele vermeldt de apotheker Gorise 
Dulle werkzaam in 1446: het zal ook hier om dezelfde persoon gaan. 

Een derde bekende in de archieven van Dijon is Jean Voet die in 1375 aan het hof 
apothekerswaren levert. Vandewiele7 noemt de stadsrekening van 1378/79 waarin staat 
"Item ghecocht ter apothecarie tser Jan Voets, diverse maniere. van crude ende speceretie" 
ten behoeve van de Brugse troepen. 

Zes tot nu toe onbekende apothekers of apotheker-kruideniers zijn aangetroffen in de 
hertogelijke archieven. Van 1375 tot 1377 levert Etienne Guillaume gekonfijte waren, 
kruiden, geneesmiddelen en blauwe verf. (ADCO, B 1444). In februari 1410 levert Willen 
Strevel apothekerswaren aan het hof. (AMD, A 12). Van 1428 tot 1434 levert Jacop Van den 
Leene regelmatig apothekerswaren ten behoeve van de reizen en expedities van Filips de 
Goede. (ADN, B1938, 1945, 1948, 1951). In april 1446 komt een hertogelijke bode te paard 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 66 Nr 130 2016 3 



speciaal uit Lille om bij Jean Lestard "pignolat", bittere amandelen en andere kruiden te 
kopen. (ADN, B 1991). Martin Remgroet ontvangt in 1480 namens Maximiliaan van 
Habsdurg 223 ponden voor de levering gedurende 6 maanden van apothekerswaren op 
voorschrift van diens lijfarts. (ADN, B 2121 ). Augustin Burghet levert in maart 1482, bij de 
dood van Maria van Bourgondië de nodige producten voor haar balseming. (ADN, B 2127). 

Mechelen. Colinet in 1374. 
In juni 137 4 levert een tot nu toe niet bekende apotheker-kruidenier Coli net geneeskrachtige 
kruiden aan het hof van Filips de Stoute. 

Oostende. Evrard Sparke van 1477-1480. 
Evrard Sparke diende (bij toerbeurt) aan het hof van de hertoginnen tussen 1458 en 1477. In 
1477 werd hij door Maria van Bourgondië tot baljuw in Oostende benoemd. Daar hield hij 
kennelijk een apotheek-kruidenierzaak aan, want in 1480 heeft hij nog aan Maximiliaan van 
Habsburg in Den Haag geneesmiddelen geleverd. (ADN, 817725). 

Oudenaarde. Jean de Bignes in 1377. 
Jean de Bignes levert in maart 1377 kruidenwaren aan de hertogin Margaretha van Male. 
(ADCO, B 1451) 

Den Haag. Jean C/aissonne in 1469 
In september 1469 ontvangt Jean Claissonne ruim 6 ponden voor levering van 
apothekerswaren aan de hertog Karel de Stoute. 

Overzicht 
In de archieven van de hertogen van Bourgondië in Rijsel en Dijon zijn 15 tot nu toe 
onbekende apothekers in de Lage Landen aangetroffen: 

Plaats 

Daarnaast zijn 7 apothekers gevonden die al in de Belgische archieven worden vermeld, 
maar waarvan de schrijfwijze en/of het jaar van vestiging aanvullende informatie heeft 
opgeleverd. 
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Jlpothekçrsk,Ceding ten tijde van het (Bourgondisch (JljJt 1 

Het Bourgondisch Rijk 

De meeste studies over middeleeuwse apothekers zijn afgebakend binnen de huidige 
landsgrenzen. Maar tijdens de regeerperiode van Karel de Stoute (1467-1477) omvatte het 
Bourgondisch Rijk het hedendaagse Nederland, België en Noord-Frankrijk, het hertogdom 
en het graafschap Bourgogne als mede het graafschap Nevers. De vader van Karel de 
Stoute - Philips de Goede - had tijdens zijn regeerperiode ( 1419-1467) de eerste stappen 
gezet naar meer samenhang in het Bourgondisch Rijk en de Staten-Generaal opgericht die 
voor het eerst in 1464 bijeenkwam en een vaste zetel in Brussel kreeg. Vanaf 1543 vormden 
de Habsburgse Nederlanden een vrijwel aaneengesloten gebied dat werd aangeduid als de 
Zeventien Provinciën. Met de afzwering van de koning van Spanje in 1581 en de 
verplaatsing van de Staten-Generaal naar Den Haag verviel de laatste band tussen de 
Nederlanden en (het graafschap) Bourgogne. Deze studie gaat over de kleding van 
apothekers in de 15e en 16e eeuw binnen het gebied van het Bourgondisch Rijk. 

Hoe kleedde men zich in de late middeleeuwen? 
De gegoede burger kleedde zich in de 15e eeuw conform zijn of haar sociale status. De 
kleding bestond uit een ensemble van op elkaar afgestemde kledingstukken: een onderrok, 
een overrok, lange kousen die met kruisbanden aan de gordel vast zaten, een overkleed 
vaak met capuchon en een hoofdbedekking, die een breed spectrum van vormen aannam 
van kleine conisch toelopende hoofddeksels tot tulbandvormige kaproenen (zie Fig. 1,2 en 
3). Gebruik werd gemaakt van wol, linnen, zijde, bont en brokaat. De meer luxe kleding van 
de hogere klasse werden veelal afgewerkt met geborduurde randen, met opgenaaide 
accessoires van (edel-)metaal en met edelstenen en parels. 

De kledingmode ontwikkelde zich primair aan het hof van de adel en de burger-elite volgde 
dan snel. In de 15e eeuw was de Bourgondische hof-mode trendsetting voor West-Europa 
met extravagante jurken met lange slepen en met tot de verbeelding sprekende 
hoofd bedekkingen. 

Fig. 1 Filips de Goede met de "adellijke" Fig. 2 Zelfportret van Jan van Eyck met tulband-kaproen 
kaproen (Rogier Van der Weyden (1450) (1433) 
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Halverwege de 148 eeuw werd de bovenkleding aanzienlijk korter en gemodelleerd naar de 
lichaamslijnen. In de tweede helft van de 158 eeuw zien we de (mannen-)kleding breder in de 
schouders worden en smal bij de heupen.2, 3 (Fig. 4) 

Fig.3 Voorbeelden van de uiteenlopende vormen van hoofdbedekking. Polychroom beeldhouwwerk uit 1495 in de 
kathedraal van Amiens. 

Fig.4 Filips de Goede bezoekt Jean Wauquelin, die in 1448 in Mons de laatste hand legt aan zijn vertaling van 
Jacques de Guises "Chronica Hanoniae" (Kronieken van Henegouwen). Miniatuur door Loyset Liédet. Tevens 
een voorbeeld van de mode met brede schouders, korte dracht en lange puntschoenen bij de hovelingen en de 
valkenier. 

Hoe kleedde de apothekers zich in de 15° en 16° eeuw? 

De hof-apothekers in Den Haag, Arnhem en Dijon 
In de 15e en 168 eeuw was er nauwelijks sprake van een systematische administratie van 
beroepsgroepen. Informatie over apothekers komt van incidentele bronnen zoals 
aanstellingsdocumenten, inventarisbeschrijvingen, rekeningoverzichten van abdijen, van 
kerken, van de hoven van edelen en van stadsrekeningen. Daarnaast geven afbeeldingen en 
(houten) beeldhouwwerken ons inzicht in de kleding van de apothekers uit deze periode. 

Den Haag 
Zo treffen we in 1397 in Den Haag Collaert van Barustre aan, die van hertog Albrecht van 
Beieren - (waarnemend) graaf van Holland en Zeeland - vergunning kreeg een apotheek te 
vestigen. Omdat de potentiële klantenkring klein was (het dorp "Der Haghe" telde toen 1300 
inwoners), schonk de hertog als aanvullende arbeidsvoorwaarden "siin huyshuyr ende vier 
last turfs siaers ende een roe vanden pleynen van onsen garsoenen c/ederen als men die 
geeft".4 Colaert droeg dus een mantel met de Beierse kleuren. Fig. 5a toont de kleuren van 
de Hertog van Beieren zoals weergegeven in het Heraldisch Ruiter Wapenboek van het 
Gulden Vlies, opgericht in 1430 door Filips de Goede in Brugge.15 

In Fig. 5b is het wapen van de Hertog van Beieren uit 1396 weergegeven, afkomstig uit 
het Wapenboek Beyeren5 dat meer dan duizend tekeningen van wapenschilden bevat en 
kan worden gezien als een who's who van de middeleeuwen. Het werd opgesteld door de 
heraut Claes Heynenzoon, rond 1400 en is in 2010 door de Koninklijke Bibliotheek 
gedigitaliseerd. Het vastleggen van de heraldiek was indertijd van belang om onder andere 
aan te geven bij welke heer men hoorde, op het slagveld geen onbelangrijk gegeven. De 
heraut beheerde de wapenschilden en introduceerde de ridders bij toernooien. 
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Fig. 5a Dè kleuren van de Herlog van Beieren 5
• 

Arnhem 
Ook in Arnhem is in diezelfde periode een hof-apotheker terug te vinden: Henricus Brant, 
vanaf 1395 hofleverancier aan het Gelderse hof. Na de opvolging van Hertog Willem 1 (1371-
1402) door Hertog Reinald IV werd hij in 1402 in de hofhouding opgenomen en ontving 
kleding (en tevens een paar ossen)6

• Henricus Brant zal de Gelderse hof-kleuren hebben 
gedragen. De Gelderse hof-kleuren uit die tijd zijn te zien in het portret van de heraut Gelre 
uit 1395 5 (Fig. 6). 

Fig. 6 Porlret van de heraut Gelre uit 1395 gekleed 
In de kleuren van het Gelders hof 5 
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Dijon 
Aan het hof van Bourgogne nam de apotheker-kruidenier een speciale plaats in. De meeste 
hof-apothekers en specerijmeesters kregen een tijdelijke aanstelling, vaak bij toerbeurt van 3 
of 6 maanden per jaar, zodat zij regelmatig ervaring in hun dagelijkse praktijk bleven opdoen. 
Alleen de hoofdapotheker van het Bourgondisch hof was in permanente dienst. De hertogin 
hield meestal een eigen medische staf aan. (Zie tabel 1 ). 

In het paleis van de hertog in Dijon, maar ook in andere hertogelijke residenties, had de 
hof-apotheker omstreeks 1390 de beschikking over een eigen ruimte voor opslag van 
kruiden en geneesmiddelen voor het dagelijks gebruik en waar hij medicijnen kon bereiden 
(onder toezicht van de geneesheer en chirurgijn), maar ook artikelen als gekonfijte waren en 
kruidenwijn. 

In de steden waar de hertog tijdens zijn veelvuldige reizen verbleef, kocht de hof-apotheker 
of diens assistent de benodigde geneesmiddelen en basisproducten bij de lokale apothekers 
en kruideniers in. Elke uitgave werd zorgvuldig vastgelegd en in een aantal gevallen met 
verwijzing naar de verkoper. 7

, 
8 

De kamerdienaren-apothekers droegen waarschijnlijk soortgelijke dienstkleding als de 
andere kamerdienaren. Toen Jean Poissonnier in 1406 door Jan zonder Vrees werd 
aangesteld betaalde de hertog zijn dienstkleding. Zijn vader, Filips de Stoute betaalde in 
1403 aan Jean Lamban, kamerdienaar-apotheker van zijn andere zoon Antoine, 8 francs 
voor het vervaardigen van kleding gelijk aan die van de andere kamerdienaren. In 1388 
ontving de assistent-barbier Pierre Fouquere stof in okergroen en grijs om er dezelfde 
dienstkleding van te maken als de andere kamerdienaren. 9 In de periode 1430-1455 droegen 
de schildknapen, kamerdienaren en stalmeesters de kleuren zwart en grijs als 
dienstkleding. 10 Het is derhalve waarschijnlijk dat de kamerdienaar-apotheker aan het 
Bourgondisch hof eind 14e eeuw de kleuren okergroen met grijs droeg en in de eerste helft 
van de 15e eeuw de kleuren zwart met grijs. 

Tabel 1. Kamerdienaar-apothekers aan het Bourgondisch hof 7
, 
8

, 
9 

Hertog Kamerdienaar-apotheker Hertogin Kamerdienaar-apotheker 
... (regeer-per}od~). l .•. (regeer"J)eriode) . ·•. 

Filips de Stoute Gufllemi~·de Monthaut 1365-1404 l Margar:ètlla ~an . . > / t.,4~çn;cJe. h!l ~i!.'ltrie 1384 
1362

"
1

"!>4 . (;9i~f p~!:ri~~:N:;11·404.·••·J l~i:l~ïf{·• .·• :j.<,:~ClbinètJ,:~l1!d;i::t-~ ::: 
. . .~.. .... . ., ... Jl;l~\fe!l<?t~a[t~~lemi}?~ê \ < YM .• .•.. h . • ?~:1II\·~1xt:~ ~ >i :<;;~À .. ,,/ > 

Jan zonder Vrees Barthêlemy Ie Jay 1404-1406 
1404-1419 Adam de Baumes 1406°1410 

Margaretha van 
Beieren 

1404-1419 J.... . JeanPois.sonnier.14n6"141à 
l,Jle{~f q~1~': J409~14R~ .· . 'lsá~l,.ti~-tl~91fö;1~I ;r 

;,l~f ~peàtllx 14ff%1445 143Ó"l471. . 

Thibaut Tristan 1407-1419 

'• C-,,CC 0 / - - -~ A A --,• /,~,-"~---
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De gewone apotheker rond de wisseling van de 1 S6 en 16'1 eeuw 

De titelprent (Fig. 7) van de Nederlandse 
vertaling van Lumen Apothecariorum - d'licht 
d'apothekers - dat in 1515 verscheen was 
specifiek voor deze uitgave getekend, zoals het 
typische trapgevelhuis (rechts in de titelprent) 
toont. Het geeft een indruk van de inrichting en 
van de kleding in die tijd. We zien de apotheker 
met twee van zijn manlijke klanten getooid met 
een kaproen en allen vergelijkbaar gekleed naar 
de (vroeg-) middeleeuwse mode. 

Fig. 7 Titelprent van "d'licht d'apothekers" uit 1515 

Uit dezelfde periode (1508-1522) stamt een houten beeld van een apotheker op de leuning 
van een koorstoel in de kathedraal van Amiens. De koorstoelen met in totaal 110 houten 
sculpturen, geven de toenmalige samenleving in Amiens op micro-niveau weer met 
vertegenwoordigers van de clerus, de burgerij en ambachtslieden. De apotheker draagt een 
plat hoofddeksel waarvan de achterkant omhoog staat, een wambuis voorzien van 
splitmouwen en pofmanchetten, een rok met 4 afgeronde panden - wellicht een werkschort -
en lange kousen. 

Fig. 8 Leuning van een koorstoel in de kathedraal van Amiens (1508-1522) 
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Sossa11 en anderen12 concluderen dat deze apotheker geen specifieke (gilde- of werk-) 
kleding draagt maar gekleed is volgens de mode die zijn sociale en financiële status 
weerspiegelt: de hogere burgerklasse. 

Tussen 1502 en 1528 - dezelfde periode als waarin de leuningen werden vervaardigd -
zijn in Amiens slechts 3 of 4 apothekers werkzaam. Van één van hen, Jehan de Louvegny, is 
de inventaris na zijn dood in 1520 beschreven. 13 Hij bezat onder meer een (oud) wambuis 
van zwart satijn met pofmouwen, een zwartgrijs gevoerd zomertuniek, een gevoerd 
wintertuniek van wit lamsbont, een plat hoofddeksel en rode lange kousen net zo als de 
apotheker op de leuning van de koorstoel. 

De gewone apotheker. Enkele speciale gevallen 

Leiden, Claes Cornelisz. Meester-apotheker en meestermedicyn. 

De Leidse apotheker Claes Comeliszn droeg als ambtskleding een "swarte lakense langen 
tabbertet damast gevoert doctoors gewyse". Een tot aan de enkels loshangende toga, 
gevoerd en afgezet met zwart zijden damast, ook langs de kraag en voorbehouden aan de 
academisch opgeleide medicus. Dit blijkt uit de boedelbeschrijving van 4 april 1587 voor de 
weeskamer. Claes Cornelisz had namelijk in 1554 de status verkregen van "meester
medicyn" en mocht derhalve deze kleding dragen. In 1553 was een ordonnantie afgekondigd 
die alleen academisch opgeleide geneesheren tot de medische praktijkuitoefening toeliet 
onder overlegging van een gezegelde bul. Maar zij, die voor 1553 zonder academische 
opleiding de geneeskunde hadden uitgeoefend, mochten dit blijven doen, onder voorwaarde 
dat zij zich lieten examineren door tenminste twee'"doctores medicinae". Claes Corneliszn 

-vervoegde zich op 19 maart 1554 te Amsterdam bij de doctoren Dominicus Nardus en Gherit 
Hendricksz, die hem examineerden "ende expect ghenoech bevonden om te moegen 
medecinen componeeren ende de crancken exhibeeren in alle manieren hy ende andere 
practisyns in re medica tot.noch toe ghedaen ende geuseert hebben." Aan de attestatie 
werd op 16 april 1554 nog toegevoegd dat "Claes Corneliszn sa/ moghen opereren 
artem medica in menschen lichaem als anderen practizynen." 14 De gardarobe van Claes 
Cornelisz (Fig.9) geeft een inkijk in de kledingwijze van een gegoede burger in die tijd. 

-Eerst een wit fustyne wambas met twee swarte schoon 
fluwele mouwen , 

-Een witt canefasse wambas. met groff greyne mouwen 
-Noch een nyeuwe swarte lakense slechte brouck 
-Een schoone swarte lakense palsrock met mouwen 

geboort met ffuweie 
-Noch een swarle lakense pa!srock sonder mouwen 

met f!uwele passement geboordet 
-Een doncker tenete schoone mans tabbert met 

damaste slippen 
-Noch een swarte lakense langen tabberl damast 

gevoelt doctoors gewyse 
wEen paar trypte toffe/en 
-Een swarle ronde bonet 
-Een swarte dage!icx brouck. 
-Noch een swarte dagelicxe paitroci< sonder mouwen. 
-Noch e"'n ronde bonet met een flilweie capmutz 
-Een $Warte lange mantei met bay gevoert 
-Een heliebaert 
-Vyer nyeuwe hemden met een out hemdt. 
-Een dosyn noesdoucken, 

Fig.9. De garderobe van meestermedicyn Claes Cornelisz. 
Fig.10. Voorbeeld van een zwarte doctor toga, damast gevoerd, en gedragen door Andreas Vesa/ius (anatoom 
1514-1564) 
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Arnhem, Adam Dibbitz. Stad-apotheker. 

In het Register op de Raadsbesluiten der stad Arnhem staat onder de kop "Apothequar" dat 
bij raadsbesluit van 20 juni 1587 de apotheker - als een der stadsdienaars - zodanige kleding 
zal dragen als de magistraat zal goedvinden, zullende degene die zulks weigert, geen 
kleding genieten.15 De enige tot nu toe bekende apotheker te Arnhem in dat jaar is Adam 
Dibbitz16

, die dus hoogstwaarschijnlijk als stadsambtenaar gemeentekleding heeft gedragen. 

Montpel/ier. De ceremoniële mantel en ronde muts. 
Montpellier was in de late Middeleeuwen een voorloper op het gebied van medische en 
farmaceutische ontwikkelingen en regelgeving. Aan het einde van de 168 eeuw was daar 
een specifiek kledings-voorschrift van kracht. In 1575 werd een artikel aan de bestaande 
statuten van het samenwerkingverband van apothekers van de Universiteit toegevoegd dat 
stelde dat geen der meester-apothekers een examen mocht afnemen zonder lange mantel 
op straffe van 5 sols per overtreding. En al op 9 mei 1575 werd deze boete opgelegd aan 
twee meester-apothekers zonder mantel. Verondersteld wordt dat de kleur van de mantel 
zwart was en te vergelijken met de huidige toga van de advocaat. De mantel werd slechts bij 
plechtige gelegenheden gedragen. Als teken van kennis en kunde kreeg de geslaagde 
apotheker een ronde muts aangeboden, die kleiner was dan het vierkante hoofddeksel van 
de medicus. Bij de apothekers uit Montpellier was de uitdrukking " recevoir Ie bonnet de 
maistrise" een gangbare.17 

Conclusie 
De vraagstelling " hoe kleedde de apotheker zich indertijd" wordt in een studie uit 193018 

beantwoord met "zij kleedden zich zoals iedereen in die tijd". 
Dit zal in het algemeen zo geweest zijn maar we kunnen nu vaststellen dat er voor de 15e 

en 168 eeuw in het Bourgondische gebied wel degelijk enkele bijzondere nuances op aan te 
brengen zijn: 

- de hof-apothekers droegen hof-kleding in de kleuren van het Bourgondische, 
Gelderse en Beierse hof, 
een apotheker in dienst van de stad, droeg de kleding van de stadsdienaren, 
een tot medicus getransformeerde apotheker droeg (eenvoudige) dokterskleding en 

- de gewone apotheker volgde de mode van zijn financiële en sociale status: de 
hogere burgerklasse. Een uitzondering (buiten Bourgondië) vormden de apothekers 
van Montpellier met hun mantel en ronde muts bij plechtige gelegenheden. 
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.Jlpot/i,ekçrs in /i,et <Bourgondisc/i, (.iJjk..:, ¾un Ceeftijd van 

pensionering en van de start van /i,un carrière.1 

Nanno Bolt 

Het Bourgondisch Rijk 
De meeste studies over middeleeuwse apothekers zijn afgebakend binnen de huidige 
landsgrenzen. Maar tijdens de regeerperiode van Karel de Stoute (1467-1477) omvatte het 
Bourgondisch Rijk het hedendaagse Nederland, België en Noord-Frankrijk, het hertogdom 
en het graafschap Bourgogne als mede het graafschap Nevers. Met de afzwering van de 
koning van Spanje in 1581 en de verplaatsing van de Staten-Generaal naar Den Haag 
verviel de laatste band tussen de Nederlanden en (het graafschap) Bourgogne. Deze studie 
gaat over apothekers in de 146

, 156 en 166 eeuw binnen het gebied van het Bourgondisch 
Rijk: de leeftijd waarop hun carrière start en waarop deze eindigt. .. 

Methoden 
Een database is opgesteld van apothekers uit de 146

, 156 en 166 eeuw in 85 steden van het 
Bourgondisch Rijk 2

• Van de gevonden 1029 apothekers zijn diegenen geselecteerd waarvan 
de volgenden datasets bekend zijn: 

- geboortejaar & eerste vermelding als actief apotheker 
- geboortejaar & jaar van overlijden 
- jaar van overlijden & jaar van laatste vermelding als actief apotheker 

Leeftijd waarop de carrière als apotheker start 
Reglementen over de opleiding en beroepsuitoefening 

Apothekers, geneesheren en stadsbesturen waren allen overtuigd van de noodzaak voor 
reglementen over opleiding en beroepsuitoefening. In Autun en in Dijon lag het initiatief voor 
het opstellen bij de apothekers, in Beaune en in Chalon bij het stadsbestuur 3

• Maar ook de 
centrale overheid speelde een belangrijke rol getuige het Placcaet ("Placcaert op 't stuck der 
medecyne'J dat door keizer Karel V in 1540 voor Brussel werd uitgevaardigd en is 
bijvoorbeeld de "Ordonnantie op de apothecarye bynnen deser stadt Lovene" uit 1555 
gebaseerd op dit Placcaet 4

• Voor de Noord-Franse steden in het (laat-) Bourgondisch Rijk 
speelde de verordening van de Franse koning Karel VIII uit 1484 - die de duur van het 
leertraject vastlegt, (7 jaar), de inspecties in de winkel en de werkplaats, het ijken van de 
gewichten en het verifiëren van de kruiden - een belangrijke rol.5 De basisbeginselen zijn 
overal min of meer gelijk maar aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, eerdere 
gewoontes en aan de inzichten van de samenstellers. 

Leeftijd waarop de carrière als apotheker start 
De apothekers uit het (laat-)Bourgondisch Rijk, waarvan zowel het geboortejaar bekend is 

als het jaar waarin hij voor het eerst vermeld wordt als apotheker, zijn opgenomen in Tabel 1. 
De gemiddelde leeftijd van deze 21 startende apothekers in de periode 1380-1596 is 25, 1 
jaar. (Figuur 1 ). 
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Tabel 1. Leeftijd van eerste vermelding als meester-apotheker in de periode 1380-1596 
Nr. Stad Naam Geboorte Jaar 1 e Leeftijd 

jaar vermelding 

1 Arnhem 6 Henricus BRANT 1355 1380 25 

2 Dijon 7 Jean Poissonnier 1383 1406 23 

3 Breda 8 Goris Jansz van EYNDMER 1505 1527 22 
4 Gouda 9 Frans Gerritsz KEGELING 1513 1538 25 

5 Antwerpen 4 Peeter v. COUDENBERGHE 1517 1542 25 

6 Doornik 8 Cornelis van EYNDMER 1524 1549 25 

7 Haarlem 10 Dirck OUTGAERTSZ CLUYT 1546 1572 26 

8 Amsterdam 11 Walich SYVERTSZ 1549 1578 29 

9 Alkmaar 9 Boridt Hendr. MUYDEN 1550 1580 30 

10 Amsterdam 9 Hans MARTENSZ 1554 1581 27 

11 Zierikzee 12 Jan COOMANS 1555 1579 24 

12 Amsterdam 9 Barent Hendr. AVERCAMP 1557 1586 29 

13 Breda 13 Gijsbrecht EELTGENS 1562 1588 26 

14 Amsterdam 9 Pieter G. RUYTENBURCH 1562 1581 19 

15 Zierikzee 12 Lucas Philipsz MESMAKERS 1563 1588 25 

16 Amsterdam 9 Jan Hendricksz LOEN 1564 1587 23 

17 Amsterdam 9 Victor van der KERKE 1564 1590 26 

18 Rotterdam 14 Jacob ANDRIESZ 1567 1592 25 

19 Delft 15 Hendrik de RAEFF, CORVINUS 1567 1590 23 

20 Delft 15 Gerrit Woutersz LIEFTINGH 1569 1597 28 

21 Amsterdam 9 Gerrit SYVERTSZ 1574 1596 22 

Leeftijd in jaren 

10 

5 

0 
Nr Vestigingsplaats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ;g 20 21 

Fig. 1. Leeftijden van 20 startende apothekers. Gemiddelde leeftijd: 25, 1 jaar. 

Deze minimum leeftijd voor een startende meester-apotheker komen we vaker tegen: in 
Amiens wordt deze op basis van de statuten uit 1576 eveneens geschat op 25 jaar. De duur 
van de praktijkstage als leerjongen is daar vastgesteld op 4 jaar en die van de aansluitende 
periode als gezel op 6 jaar. De leeftijd waarop de vorming begint is 14 of 15 jaar: de leeftijd 
van de beginnende meester-apotheker uit Amiens is dan 24-25 jaar. Zonen van een 
meester-apotheker waren vrijgesteld van de verplichte gezelperiode en konden in Amiens 
dus al jonger tot het meesterschap worden toegelaten. 5 
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Aanvullende informatie over de apothekers uit Tabel 1. 
Van de meeste in de tabel genoemde apothekers is meer bekend dan hun geboortejaar en 

jaar van eerste vermelding. Zo was "Meyster Henric BRANT" van 1395-1422 apotheker
leverancier aan het Gelderse hof. 

Jean POISSONNIER was vanaf 1406 op 23-jarige leeftijd hof-apotheker en kamerdienaar bij 
Jan zonder Vrees, die voor hem de dienstkleding betaalde. Hij leerde het vak van zijn vader 
Guiot Possonnier die eveneens apotheker-kamerdienaar was. Hij leverde vanuit zijn 
apotheek-kruidenierwinkel in Dijon apothekerswaren, suikerwaren en kruiden. 

Cornelis van EYNDMER, als apotheker gevestigd in Doornik, was in 1549 in een proces 
verwikkeld met zijn vader, de apotheker Goris Jansz van EYNDMER te Breda. Uiteindelijk 
werd een akkoord bereikt waarbij de vader aan zijn oudste zoon 60 gld betaalde, conform 
het testament van diens moeder. 

Peeter van COUDENBERGHE werd geboren te Brussel op 16 mei 1517. In 1542 werd hij 
poorter van Antwerpen en bezat een apotheek eerst in de Zilversmidstraat en later aan de 
St-Jacobsmarkt, dicht bij de Kipdorppoort. In 1548 richtte hij als eerste in de Lage Landen 
een privé-plantentuin in waar hij meer dan 600 exotische planten teelde. Hij voorzag het 
Dispensatorium van Valerius Cordus van meer dan 400 verbeteringen, dat in 1568 door 
Plantin gepubliceerd werd. 

Fig. 2. Valerius Cordus (1515-1544) Fig. 3. Peetervan Coudenberghe (1517-1599) 

Walich SYVERTSZ (1549-1606) was een veelzijdig apotheker: auteur van "de Roomsche 
Mysterien ontdekt", tulpenteler en medewerker van het bijenboek van Clutius uit 1597. 

Jan COOMANS wordt - 24 jaar oud - als poorter te Zierikzee ingeschreven in 1579 en is 
afkomstig uit "St. Truijen in het land van Luik". 

Gysbrecht Jans EELKENS (1562-1641) bracht het koper uit de Grote Kerk, na de inname 
van Breda in 1590, in zijn apotheekkelder in veiligheid. Vijf en dertig jaar later, na de 
verovering door de Spaanse veldheer Spinola, werd het koperwerk weer in de kerk 
afgeleverd. 

Na de val van Antwerpen in 1585 kregen de niet-katholieke bewoners vier jaar de tijd om de 
stad te verlaten. De Antwerpenaar Lucas PHILIPSE laat zich in 1588 als poorter in Zierikzee 
inschrijven. Hij wordt in het belijdenisregister van de hervormde gemeente in 1593 vermeld 
als Lucas Philipsz alias Mesmakers, apoteker voor de Breebrugge. 
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Jacob ANDRIESZ (1567-1606) was "inwonende poorter van Rotterdam" en apotheek
houdend geneesheer (medecijn en apothecaris). Zijn apotheek "de Gulden Vijsel" stond in 
de Hoogstraat. 

Hendrik de RAEFF (CORVINUS) heeft in Delft zijn opleiding tot apotheker genoten -
waarschijnlijk bij Dirck Cluyt - en is op 23-jarige leeftijd naar Rome vertrokken. Daar heeft hij 
bijna een halve eeuw als apotheker gewerkt tot zijn dood in 1639. Hij was deken van het 
apothekersgilde en het middelpunt van een artistieke en intellectuele kring die in zijn 
apotheek bijeen kwam. 

Gerrit Woutersz LIEFTINGH (1569-1624) was te Delft gevestigd aan de west-zijde van de 
Hippolytusbuurt. Hij leverde aan het gasthuis en werd, na het uiten van beschuldigingen aan 
de predikant Henricus Arnoldi, uitgesloten van het Heilig Avonmaal. 

De leeftijd van overlijden 
De apothekers uit het gebied van het Bourgondisch Rijk waarvan zowel het geboortejaar als 
het jaar van overlijden bekend zijn staan vermeld in onderstaande tabel. 

Tabel 2. Leeftijd bij overlijden van apothekers uit het Bourgondisch Rijk. (* =geboortejaar, t=sterf jaar) 

Nr Stad Naam * t Levensjaren 

1 Arnhem 6 Henricus BRANT 1355 1422 67 

2 Breda 8 Goris Jansz van EYNDMER 1505 1577 72 

3 Gouda 9 Frans Gerritsz KEGELING 1513 1557 44 
4 Antwerpen 4 Peeter v. COUDENBERGHE 1517 1599 82 

5 Amsterdam 9 Gerrit JANSZ 1529 1570 41 

6 Vlissingen 17 Reinier van den PUTTE 1534 1616 82 
7 Amsterdam 9 Jan ELBERTSZ 1542 1581 39 

8 Amsterdam 9 Dirk FREDERICKSZ 1545 1611 66 

9 Leiden 10 Dirck OUTGAERTSZ CLUYT 1546 1598 52 

10 Amsterdam 9 Lambert PRINCEN 1547 1591 44 

11 Amsterdam 9 Harmen JANSZ 1549 1607 58 

12 Amsterdam 9 Walich SYVERTSZ. 1549 1606 57 

13 Alkmaar 9 Boridt Hendr. MUYDEN 1550 1641 91 

14 Amsterdam 9 Frederick FREDERICKSZ 1551 1597 46 
15 Leiden 9 Christiaan PORRET 1554 1627 73 

16 Kampen 9 Barent Hendr. AVERCAMP 1557 1603 46 
17 Amsterdam 9 Sybrant EGBERTUS 1557 1594 37 

18 Zierikzee 12 Jason JANSZ 1557 1613 56 

19 Amsterdam 9 Pieter G. RUYTENBURCH 1562 1627 65 

20 Amsterdam 9 Assuerus van BLOCKLAND 1562 1617 55 

21 Breda 13 Gijsbrecht EELTGENS 1562 1641 79 

22 Zierikzee 12 Lucas Ph. MESMAKERS 1563 1639 76 

23 Amsterdam 9 Jan Hendricksz LOEN 1564 1631 67 

24 Rotterdam 14 Jacob ANDRIESZ 1567 1606 39 

25 Delft 15 Gerrit Woutersz LIEFTINGH 1569 1624 55 

De gemiddelde leeftijd bij overlijden van deze 25 apothekers bedraagt 59 jaar en de 
spreiding in leeftijden loopt uiteen van 37 tot 91 jaar. 

De gemiddelde levensverwachting bij geboorte in de late middeleeuwen wordt op 25-27 
jaar geschat, maar doordat er sprake was van een zeer hoge kinder- en adolescentensterfte 
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was ouderdom tegelijkertijd geen zeldzaam verschijnsel. Recente schattingen van de 
levensverwachting op de leeftijd van 25 jaar gaan uit van 23 jaar in de late middeleeuwen 
(48 jaar). 

De kopers van lijfrenten in Oudenaarde - welgestelde inwoners met voldoende kapitaal om 
te participeren in de openbare schuld van de stad - bereikten gemiddeld de leeftijd van 55 tot 
60 jaar in de vroege zestiende eeuw. 16 

De leeftijd van "pensionering" 
De apothekers uit het gebied van het Bourgondisch Rijk waarvan zowel het jaar van 
overlijden als een laatste vermelding als apotheker bekend zijn staan gerangschikt in de 
Tabel 3. 

Tabel 3. Verschil in jaren tussen het sterfjaar en het jaar van laatste vermelding als actief apotheker. 
(t= sterfjaar, LV=Laatste Vermelding, ti=t-LV) 

Nr Stad Naam t LV ti 

1 Dijon 3 SANCENOT de BRECEY 1408 1408 0 

2 Dijon 3 Pierre SANCENOT 1421 1421 0 

3 Dijon 3 Guillaume LE FORT 1439 1439 0 

4 Arnhem 6 Henricus BRANT 1422 1422 0 

5 Zutphen 18 Wilhelmus CROECH 1425 1421 4 

6 Gent 19 Jan van LEYDEN 1432 1432 0 

7 Gent 19 Jan van SYCLEER 1467 1466 1 

8 Gent 19 Zegher van WYMEERSCH 1489 1486 3 

9 Gent 19 Lievin HENDERICX 1490 1490 0 

10 Gent 19 Jan vanden ACKERE 1503 1500 3 

11 Gent 19 Quinten de SERAIN 1505 1503 2 

12 Gent 19 Jacob IMPINS 1513 1513 0 

13 Amiens 20 Jehan de LOUVEGNY 1520 1520 0 

14 Breda 8 Wijnand MICHIELSZ 1535 1533 2 

15 Gouda 21 Reynier PAUW 1547 1547 0 

16 Zierikzee 12 Romb. C. M. van EEGHEM 1554 1554 0 

17 Delft 15 Cors Claesz PERSYN 1556 1555 1 

18 Dijon 22 Philippe Le CENE 1557 1557 0 

19 Amsterdam 9 Jan PERSIJN 1562 1559 3 

20 Delft 15 Michiel DIRCKSZ 1564 1564 0 

21 Ghent 23 Berthelmeeux van de PUTTE 1568 1568 0 

22 Ghent 23 Nicolaes de ZADELEERE 1568 1568 0 

23 Breda 8 Anth. HERBERTSZ HOZE 1572 1572 0 

24 Delft 15 Heynrick MOERMEESTER 1574 1574 0 

25 Breda 8 Goris Jansz van EYNDMER 1577 1576 1 

26 Seurre 3 Jacques TAINTURIER 1579 1579 0 

27 Leiden 24 Claes CORNELISZN 1586 1586 0 

28 Delft 15 Cornelis Gerritsz de MAN 1595 1595 0 

29 Leiden 10 Dirck OUTGAERTSZ CLUYT 1598 1597 1 

30 Amiens 25 Antoine PIECE 1598 1596 2 

Het jaar van overlijden in het (laat-)Bourgondisch Rijk valt voor deze 30 apothekers vrijwel 
altijd samen met het einde van hun periode als actief apotheker. Met andere woorden er was 
geen sprake van een pensioenperiode. Ook niet voor de zeer welgestelde apothekers zoals 
blijkt uit de navolgende gegevens. Bij 6 van de 30 apothekers bleek geen sprake van een 
natuurlijke dood, maar van doodslag, executie of pest. 
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Sancenot de BRECEY woonde van 1380 tot aan zijn dood in 1408 in de rue au Change bij 
de porte aux Lions te Dijon. De inventaris werd in 1408 opgemaakt. Zijn weduwe Marguerite 
zette na zijn dood de apotheek voort. De apotheek bestond uit twee delen: "l'ouvreur', open 
naar de straat toe, dat diende voor de kleinhandel en directe leveringen. Preparaten en 
grondstoffen lagen in de "boticle", de achterwinkel en opslagruimte. 

Pierre SANCENOT - zoon van Sancenot de Brecey - neemt de zaak in 1410 van zijn moeder 
over, krijgt 1000 gouden franken mee en overlijdt in 1421. Zijn moeder, Marguerite, neemt de 
apotheek opnieuw waar van 1422 tot 1429. 

Guillaume Le FORT is getrouwd met de dochter van Pierre SANCENOT en neemt in 1429 
de apotheek van Marguerite over. Hij overlijdt in 1439 en in datzelfde jaar wordt de inventaris 
beschreven, waaruit blijkt dat het om een aanzienlijk fortuin gaat. De apotheek wordt 
voortgezet door Jean LE COMPASSEUR. 

Wilhelmus CROECH werd in 1421 - vier jaar voor zijn dood - door een nieuwe 
stadsapotheker in Zutphen vervangen. 

Jan van LEYDEN was tevens overdeken der neringen en werd op 12 augustus 1432 met 
andere "wetheren" op de Vrijdagmarkt van Gent doodgeslagen tijdens de onlusten 
veroorzaakt door de wevers. 

Jan van SYCLEER leverde nog in 1466 dragees aan het stadsbestuur van Gent, een jaar 
voor zijn dood. 

Fig. 4 Gezegelde kwitantie uit 20 juni 1430 van Jan van 
Sycleer voor levering aan de Sint-Pietersabdij. Het 
zegel, van groene was en een diameter van 27 mm, 
toont een wildeman met een knots en een kleine leeuw en draagt de naam: sigillum lohannis de 
syclerus. 

Zegher van WYMEERSCH levert vanuit zijn apotheek "den Cardinael" tussen 1480 en 1486 
laden dragees aan het stadsbestuur van Gent. Hij overleed in 1489. 

Lievin HENDERICX was in 1478 deken van de kruideniers in Gent en levert in 1490 nog 
laden dragees aan het stadsbestuur. In 1990/1991 levert zijn weduwe. 

Jan vanden ACKERE komt tot 1500 voor in de infirmerierekeningen van de Sint-Pietersabdij 
van Gent. In 1503 verkoopt zijn weduwe 2/3 van de apotheek. 

Quinten de Serain wordt nog in 1503 vermeld met zijn apotheek in de Minnemansstrate te 
Gent en overlijdt in 1505. 

Jacob IMPINS levert in 1513 nog 5 laden dragees aan het Gentse stadsbestuur die in 1514 
aan zijn weduwe zijn uitbetaald. 
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Jehan de LOUVIGNY was van 1502 tot aan zijn dood in 1520 werkzaam in zijn apotheek in 
de rue des Orfèvres te AMI ENS. 

Wijnand MICHIELSZ kocht nog in 1533 erfcijnzen in Breda en overleed in 1535. 

Reynier PAUW, apotheker en burgemeester van Gouda, stierf in 1547 door een vergissing 
van zijn knecht: " door versuym van syn winkelknecht, die hem eenich medicament uyt een 
verkeerde pot genomen, bereyt hadde, 't welck hy te /aet gewaer wierde" 

Rombout Cools Michielsz. van EEGHEM werd geboren te Mechelen en overleed in 1554 te 
Zierikzee. De inventaris van de apotheek - De Gulden Mortier - is kort na zijn overlijden 
opgemaakt: hij was dus waarschijnlijk actief tot aan zijn dood. 

Gors Claesz PERSYN was naast apotheker ook schepen en burgemeester van Delft in de 
periode 1532 en 1555 en overleed in 1556. 

Philippe Le GENE - protestant - was naar Genève gevlucht, daar als apotheker gevestigd en 
getrouwd. Teruggekeerd in Frankrijk werd hij in 1557 in Dijon ter dood gebracht. 

Michiel DIRCKSZ overleed begin 1564, voor zijn 2 minderjarige kinderen werden voogden 
benoemd en de apotheek werd in hetzelfde jaar voortgezet door Heynrick Moermeester uit 
Antwerpen. 

Berthelmeeux van de PUTTE werd - als calvinist - in 1568 door Alva's Bloedraad ter dood 
veroordeeld en in november van dat jaar voor het Gravensteen onthoofd. De inventaris van 
zijn apotheek werd in december 1567 opgemaakt en geconfisqueerd. Hetzelfde lot trof zijn 
collega Nicolaes de ZADELEERE. 

Anthonis HERBERTSZ HOZE leverde niet alleen aan burgers maar nog in 1572 aan 
Spaanse soldaten. Hij liet in 1571 een testament opmaken. 

Goris van EYNDMER liet in 1576 zijn testament opstellen en overleed begin 1577 in het huis 
waarin zijn apotheek sinds 1535 gevestigd was, genaamd '"de Roze". 

Jacques TAINTURIER, apotheker te Seurre onderschreef op 20 september 1579 nog een 
stadsreglement om de pestepidemie te bestrijden, bezweek er zelf aan en al op 13 oktober 
werd zijn opvolger Clément RAMPALLE uit Marseille aangesteld. 

Claes CORNELISZN woonde ruim 50 jaar bij de Botermarkt in Leiden en was een 
vermogend man. Hij stierf in 1586 en na het overlijden van zijn vrouw werd de boedel op 4 
april 1587 beschreven. 17 

Cornelis Gerritsz de MAN woonde en werkte in "De Spiegel" aan de west-zijde van de 
Koornmarkt in Delft. Hij overleed in 1595 en zijn 8-jarige zoon zou later in hetzelfde pand zijn 
vaders beroep uitoefenen, nadat de weduwe de apotheek in de tussentijd had voortgezet. 13 

Antoine PIECE woonde in de Grande Chaussée du Blé in de "Mortier d'Or" te Amiens, 
overleed in 1598 en wordt nog vermeld in 1596. 
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Dirck Outgaertsz CLUYT, geboren in 1546 kwam in 1578 als apotheker naar Delft en bleef 
daar tot zijn benoeming als hortulanus van de Hortus te Leiden in mei 1594. In 1597 schreef 
hij nog "Van de Byen", een samenspraak tussen hem en Clusius. 

Fig. 5. De afbeelding op de titelpagina van de herdruk van 
"Van de Byen" uit 1618 stemt precies overeen met de 
vorm waarin het boek, geschreven is: als een dialoog 
tussen Clusius en C/utius. 

Conclusies 
De minimum leeftijd van een meester-apotheker in de 14 e, 15e en 16e eeuw binnen het 
gebied van het Bourgondisch Rijk ligt rond de 25 jaar, zo blijkt uit een gegevensbestand van 
21 apothekers. Deze minimum leeftijd voor een meester-apotheker komen we vaker tegen 
zoals te Amiens. Zonen van een meester-apotheker waren vrijgesteld van de verplichte 
gezelperiode en konden al jonger tot het meesterschap worden toegelaten. 

De leeftijd van overlijden van 25 apothekers binnen het Bourgondisch gebied in die periode 
varieert sterk en is gemiddeld 59 jaar. Van welgestelde burgers in de middeleeuwen is een 
gemiddelde leeftijd van 55-60 jaar bekend. ·• 

Er was geen sprake van een pensioenperiode, ook niet voor de zeer welgestelde 
apothekers: het jaar van overlijden valt vrijwel altijd samen met het einde van de periode als 
actief apotheker. Uit de gegevens van 30 apothekers blijkt verder dat bij 6 apothekers geen 
sprake was van een natuurlijke dood, maar van doodslag, executie of pest. 

Résumé 
Pendant les 14e, 15e et 16e siècles, l'äge pour l'obtention de la maîtrise dans Ie territoire de 
l'Etat de Bourgogne était pour les apothicaires d'environ 25 ans, ainsi que Ie montre une 
base de données de 21 apothicaires. Cet äge minimum pour un maître-apothicaire se voit Ie 
plus souvent, comme Ie montrent les statuts de la ville d'Amiens. Les fils de maîtres étaient 
dispensés du compagnonnage et pouvaient entrer dans la profession plus jeune. 

L'äge de décès de 25 apothicaires diverge fortement et la moyenne est de 59 ans. Pour des 
citoyens prospères l'äge moyen de décès se trouve entre 55-60 ans. 
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L'äge de décès coïncide à peu près toujours avec l'année ou l'apothicaire est encore actif 
dans l'Etat de Bourgogne. Autrement dit la retraite n'existait pas, même pas pour les 
apothicaires prospères. Les données de 30 apothicaires montrent que chez 6 d'entre eux il 
n'est pas question d'une mort naturelle mais d'un homicide, d'une peine capitale ou de la 
peste. 
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A rare disease is a life-threatening or chronically debilitating condition with a very low 
prevalence. Several institutions such as Food and Drug Administration (FDA), European 
Medical Agency (EMA) and Therapeutic Goods Administration (TGA) have put in place 
recently a regulatory framework to facilitate the development of so called "orphan drugs" for 
the in-vivo prevention, diagnosis and treatment of these rare disorders. But were there any 
phannaceutical interventions to save the lives of these patients before the "orphan drug"
regulation in 1983? 

Rembert Dodoens was a Flemish physician also known as Rembertus Dodonaeus [ 1]. He was 
bom in Mechelen (actually Belgium) on 29th of June 1517. He did his studies at the 
Collegium Trilingue (founded by Desiderius Erasmus in 1518) in Leuven as did Andreas 
Vesalius and at the University of Leuven (medicine, cosmography, geography) where he 
graduated as a physician in 1535. After his studies he established himself as a physician in his 
hometown Mechelen and tumed down a position of professor in medicine at the University of 
Leuven and court physician of king Philip II of Spain. After extensive travelling he joined the 
Faculty of Medicine at Leiden University as a professor in 1582 where he <lied on 10th of 
March 1585. He was married twice and had five children. Ris most famous writing is his 
"Cruydenboeck" that can be considered as the first Phannacopoeia of medicinal herbs [2]. In 
1581 he wrote "Medicinalium observationum exempla rara" [3]. Two copies of this book 
written in Latin are kept at the tabularium of the centra! library in the University in Leuven: 
the first edition (1581, 397 pages, printed by Matemus Cholinus in Köln) is catalogued as 
DPA510 and the second (1585, printed by Christopher Plantijn in Antwerp) is catalogued as 
7A875. In 1543 Andreas Vesalius, his schoolmate in Leuven, had published the seven volume 
revolutionary work on human anatomy, "De'Humani Corporis Fabrica", based on dissections 
of human bodies. In 1546 Hieronymus Fracastorius, a colleague of Vesalius in Padua, 
suggested that epidemie diseases could be caused by transferable tiny particles in his "De 
Contagione et contagiosis Morbis" [4]. 

"Medicinalium observationum exempla rara, recognita et aucta. Accessere et alia quaedam, 
quorum elenchum pagina post praefationem exhibit" is the last book written by Rembert 
Dodoens medici Caesarei and co-authored by Valesco de Tarenta, Alexander Benedictus, 
Antonio Benivieni, Matemus Cholinus, Mathias Comax, Achilles Pirmin Gasser and Gilles de 
Hertoghe. After a genera! introduction and a list of cited authors (incl A Vesalius and H 
Fracastorius), Rembert Dodoens gives us in this multicentric study an extensive list of 189 (54 
by Dodoens, 111 cases by Benivenius, 6 by Tarenta, 16 by Benedictus, and 1 patient by 
Comax and Gasser) rare diseases in the 16th century such as Aneurisma, Calculus in vesica 
(stone in the bladder), Catalepsis (seizure), Diabetes, Dysenteria, Gemini pueri (twins), 
Lapides in vessica fellis (gall stones ), Mania cum Melancholia affinitatem habet (M 
associated with M), Scorbutus, Tetanos, Vermis in vesica (worm in the bladder) and Vomitus 
sanguinis (vomiting blood). Every casus is followed by a scholion and an annotatio by 
Dodoens. These are all macroscopie ("de visu et de manu") or organoleptic observations ("a 
capite ad calcem") as Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723) started to use a microscope in 
cel- and microbiology only in 1674 [5]. 
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For surgical procedures dr Dodoens called upon his local barber-surgeons (amputatio) or 
stone-cutters (lithotomia). For pharmacological treatment dr Dodoens referred to his own 
"Cruydenboeck" (Book ofHerbs, Mechelen, 1554) with "Plaetse, Tijt, Naem, Natuere, Kracht 
ende Werckinghe" (flowering place and time, name, identification, pharmacological activity) 
of 942 plants in 715 wood-block images. Operating procedures for the production of his 
"orphan drugs" from plant material (bolus, confectio, decoctum, electuarium, hostia, pilula, 
potio, pulvis, syrupus, trochiscus for intemal use and balneum, cauterium, clysterium, 
collyrium, emplastrum, gargarisma, lotio, unguentum for extemal use) are mentioned at the 
end of some monographs. Standardization of these compounding procedures by local 
pharmacists continued further with the publication of several city and (supra)national 
pharmacopoeias. Only at the end of the nineteenth century the pharmaceutical industry will 
take over the manufacturing of medications. Today the European Medicines Agency 
authorized 118 orphan drugs for oral, parenteral, topical and buccal use. Most of these 
medications are intended for the treatment ofrare cancers (also in children). 

Throughout the Middle Ages, to be diagnosed with a (rare) disease had major social 
("stigmatization") and medicinal implications for the individual. Some communities, knowing 
the importance of an accurate diagnosis, established multidisciplinary groups ("expert 
centers") to review suspected cases [6]. Representatives from the church, physicians and 
people with the disease ("patient representatives") were typically members of these groups. 
Cousin marriage was common six centuries ago in Europe what most probably resulted in 
multiple genetic diseases [7,8]. These disorders could not yet be diagnosed on DNA as James 
Watson and Francis Crick discovered the double helix only in 1953. The first description of a 
rare disease attributed to inheritance (alkaptonuria) was by Archibald Garrod in 1902 on the 
basis on the black color of the urine ofhis patients. Children were bom at home from teenage 
house-mothers sometimes with the help of a midwife following the guidelines of Eucharius 
Rhodion's "Der Rosengarten" (1513). Long-time breastfeeding by the mother or eventually 
by a wet nurse was general practice. Infanticide became exceptional in the sixteenth century 
and unwanted children were left at the door of church or abbey and the clergy was assumed to 
take care of their upbringing. 

For the last 500 years at least, there has always been interest of the medical and 
pharmaceutical profession for the diagnosis and treatment of disorders with a low prevalence. 
Since the end of the last century national agencies (EMA, FDA, TGA) accorded incentives to 
the pharmaceutical industry to stimulate the marketing ofbetter treatments for patients with 
rare disorders. Diagnostic (uroscopy) and surgical procedures have changed tremendously 
over time. As most of these diseases have a genetic background the contribution of genetic 
laboratories bas been tremendous. Life-style changes (scorbutus/vitamin C) and vaccinations 
(tetanos/Clostridium) have almost eliminated some and a better understanding of the diseases 
bas led to prevention and better (intravenous) therapy. Compounding medications following 
Standard Operating Procedures and Good Manufacturing Practice is still practiced today but 
most of the medicinal products for the prevention, diagnosis and treatment of a limited 
number of rare diseases are now commercially available. More basic research and 
randomized clinical trials are needed for the cure of patients with other (ultra-)rare diseases. 

No competing interests 
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Apr. Guy Gilias 

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. 
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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 

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



omgeving, terwijl hij de mensen aanraadt zich lichamelijk en geestelijk 
versterken. 

Apr. Guy Gilias 
Haasrode 
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Marjolein de Vos 

"Hic liber e[st] rariss[ismus] et utiliss[imus]". 

Deze annotatie gedateerd 1772 in Petrus 

Nylandts De Nederlandtse Herbarius of Kruydt

Boeck (Amsterdam, 1680) is slechts een van de 

talrijke voorbeelden van vondsten uit de 

collectie van verzamelaar, historicus, en 

apotheker Dirk Arnold Wittop Koning (1911-

2001). Sinds 2014 wordt er nieuw boekhistorisch onderzoek verricht 

naar de oude drukken (tot 1850) uit deze verzameling in het kader van de 

Van de Sande Fellowship van het Scaliger Instituut 

(Universiteitsbibliotheek Leiden). Er wordt daarbij extra aandacht 

geschonken aan de boekband, herkomst, en gebruikerssporen. 

Omstreeks 1984 is deze verzameling aangekocht door de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie waar het nu 

onderdeel uitmaakt van de historische bibliotheek. De basis van het nieuwe 

catalogiseringsproject wordt gevormd door de Catalogus van de Historische 

Bibliotheek[. .. ] deel I 1531-1850 (1996) door A.I. Bierman. Het doel van dit 

nieuwe onderzoek is om een diepgaande beschrijving te maken van iedere 

boekband ten behoeve van verder onderzoek. Hierbij worden uiteraard de 

voor de hand liggende aspecten zoals de (uitgebreide) titel, auteur, plaats, 

en datum van uitgave beschreven. Echter, het belangrijkste doel van het 

project is het inventariseren van de bindwijze, het documenteren van 

gebruikerssporen zoals namen en data, mate van annotatie, en de staat van 

de boekband en papier. 
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Het zal een rijke bron van informatie worden voor onderzoekers van 

boekgeschiedenis, boekbanden, kunstgeschiedenis, geschiedenis van de 

farmacie, en wat dies meer zij. De informatie over locatie van drukkers en 

boekverkopers, bijvoorbeeld, kan historici helpen zich een beeld te vormen 

over de boekhandel in Europa van 1531-1850. 

Unieke exemplaren 

Nu de catalogiseringsfase is voltooid, is er een duidelijker beeld 

ontstaan van de precieze inhoud van de collectie. In totaal bevat de 

onderzoeksdatabase 413 titelbeschrijvingen afkomstig uit 343 boekbanden. 

Het verschil tussen deze twee cijfers ontstaat door het feit dat het in de 

vroegmoderne tijd namelijk niet ongewoon was dat er in één boekband 

meerdere titels werden ingebonden, naar smaak van de eigenaar. Uit deze 

convoluten zijn 59 titels beschreven die niet in de catalogus uit 1996 

worden genoemd. Tevens zijn er 5 titels (in 4 boekbanden) ontdekt die deel 

uitmaken van de collectie die nog geen inventarisnummer toegewezen 

hadden gekregen. 

Het belangrijkste resultaat w~t uit dit onderzoek is voortgekomen is 

zonder meer de ontdekking van 13 titels die niet geregistreerd staan in de 

Short Title Catalogue N etherlands (STCN) en 3 titels die in de Short Title 

Catalogue Flanders (STCV) ontbreken. Het betreft in deze gevallen unieke 

exemplaren van uitgaves gepubliceerd in Nederland en Vlaanderen die niet 

eerder zijn gedocumenteerd in openbare collecties. Het zullen belangrijke 

aanwinsten zijn voor deze nationale bibliografieën (STCN en STCV). Alle 

drukken uit de Wittop Koning collectie zullen hopelijk op termijn openbaar 

en beschikbaar worden omdat deze hoogstwaarschijnlijk in bruikleen 

worden gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. De database, die 

full-text doorzoekbaar is, kan in de nabije toekomst online op de website 
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van de KNMP geraadpleegd worden. Deze doorzoekbaarheid is een 

belangrijk concept waar tijdens het project veel waarde aan is gehecht. 

Een overzicht 

De collectie Wittop Koning is een prachtige 

bloemlezing van de geschiedenis van Europese 

farmacie in druk. Alhoewel er een nadruk ligt op 

werken uit de Nederlanden bevat de bibliotheek 

desalniettemin allerhande bijzondere uitgaves uit 

andere Europese landen. 

Uit de persoonlijke ervaringen van de 

beheerders van de collectie in Urk, weten we dat Wittop Koning redelijk 

willekeurig oude drukken op het gebied van farmacie verzamelde. Hij kocht 

op veilingen werken die hem om verschillende redenen aanspraken. In een 

groot aantal boeken vinden we nog steeds knipsels uit veilingcatalogi van 

het exemplaar in kwestie; in een enkel geval persoonlijke correspondentie 

van de antiquair die een druk ter aanschafsuggestie aanbood. Men zou 

kunnen opperen dat door deze willekeur het niet interessant is om de 

opbouw van de collectie te analyseren. Dit is echter een onjuiste aanname. 

Door het opstellen van statistieken kunnen we een mooi algemeen 

beeld opmaken van de Wittop Koning collectie. Het is uiteraard niet heel 

verassend dat het overgrote deel (63%) van de verzameling bestaat uit 

farmaceutische werken. Op de tweede en derde plaats staan medische 

(18%) en de botanische (7,8%) werken gevolgd door chemie (6%). Het 

kleinste deel bevat een verscheidenheid aan onderwerpen zoals geologie, 

landbouwkunde, numismatiek, en alchemie. Het zal men eveneens niet 

verbazen dat het merendeel (80%) van de boeken in het Latijn en 

Nederlands zijn opgesteld met daaropvolgend de Franstalige drukken 
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(10%). Wat wél onze interesse opwekt is in wat voor taal de resterende 10 

procent is geschreven: het betreft een enkel werk in het Portugees en 

Spaans, een aantal Duitstalige en Engelstalige titels ( zelfs een gedrukt in 

New York), en een handjevol Italiaanse. De farmacopees zijn met 83 titels 

uit verschillende landen en periodes goed vertegenwoordigd. Dit geeft 

natuurlijk een prachtig overzicht van de geschiedenis van farmacie in 

(voornamelijk) Nederland, België, Frankrijk, en Duitsland. Het zijn echter de 

andere werken die de verzameling het eigen karakter geven. 

Van secreetboeken en ajuinen 

In sommige banden vindt men weinig tot geen sporen van vorige eigenaars, 

terwijl anderen met zoveel liefde en aandacht zijn gelezen en geannoteerd 

dat de band aan stukken is en het papier een feest van ezelsoren. Alhoewel 

deze exemplaren niet bepaald de schoonheidsprijs zullen winnen, het zijn 

vaak degenen waar boekwetenschappers die zich bezighouden met 

provenance zich met veel passie op storten. Uiteraard is het geweldig om 

een oude druk te zien in een bijna-perfecte staat. Toch geef ik zelf de 

voorkeur aan boeken vol met , . aantekeningen, en hier zijn talloze 

voorbeelden uit de Wittop Koning collectie van te noemen. Zo is er een 

secreet boekje (een type uitgave vol met huishoudelijke recepten) waarin 

de tienjarige jongeheer Venema in 1841 een recept tegen muizen heeft 

opgetekend. Of het handgeschreven recept voor het elixer voor een lang 

leven in een Frans farmaceutisch werk uit 1777. Memorabel is eveneens het 

Medicyn boeck van Wirtsung (Amsterdam, 1627) waarin we de ex libris 

vinden van moeder-overste Dimpna Cloonen van het Onze-Lieve-Vrouw ter 

Engelen klooster te Bilzen (gedateerd 164 7) samen met latere inschriften. 

In de marge van de tekst, is er opgemerkt in inkt dat "om haastig geholpen 

te syn, bind eene halve ajuyn, bind se tusschen de twee oog[ ... ]brajen[?] 
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boven de neus, het bloeden sal ophouden". Er zijn talloze prachtige 

voorbeelden die allemaal verdienen om ook hier genoemd te worden, hier 

is jammer genoeg geen plaats voor. Het beste wat ik kan doen is de lezer 

uitnodigen om de online database, waarin al deze feiten zijn opgenomen, te 

grasduinen. Of natuurlijk de fysieke bibliotheek te gaan ontdekken. 

Ex libris sub Vesuvius 

Hetgeen wat er voor mij tijdens dit onderzoek toch steeds weer uit sprong 

was het relatief grote aandeel oude drukken die te maken hebben met Italië. 

Hiermee bedoel ik niet alleen de drukken uit Italië (24 stuks), maar ook de 

Italiaanstalige edities en exemplaren met Italiaanse gebruikerssporen. Op 

een of andere manier leken deze boeken toch de vreemde eend in de bijt 

samen met het enkele werk uit Portugal en Spanje. De collectie wordt toch 

vooral getypeerd door Noord-Europese drukken. 

Zo vinden we bijvoorbeeld een 17e-eeuws werk over de pest wat in 

begin 19e eeuw het bezit was van de net-opgerichte openbare bibliotheek 

van Livorno. Hippocrates' Opera omnia in folio is een exemplaar dat een nog 

veel meer fascinerende reis heeft doorstaan. Gedrukt in 1657 bij Samuel 

Chouet in Genève, is dit werk hoogstwaarschijnlijk opnieuw gebonden in de 

late 18e-eeuw ergens in (of in de buurt van) Dordrecht. Toen heeft het zijn 

huidige typische Hollandse band gekregen met het wapen van Dordrecht, 

en werd het, door het toevoegen van extra gedrukte pagina's aan het begin, 

een zogenaamde prijsband. Uit de toegevoegde folio's kan men opmaken 

dat dit boek ca. 1764 als 'prijs' is toegekend door het gymnasium van de 

stad aan leerling Johannes Baert voor zijn uitzonderlijke prestaties. Een 

volgende inscriptie vertelt ons waar het boek meer dan honderdvijftig jaar 

later weer is opgedoken. Deze band is toen cadeau gedaan door Vittorio 

Lanza aan zijn zoon dokter Filippo Lanza geboren in Genua in 1864. De 
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inscriptie beschrijft in detail in welke ziekenhuizen Filippo werkzaam was 

als arts, wellicht heeft hij dit zelf geschreven. Het stukje is gedateerd 29 

december 1925, Portici (ten zuiden van Napels). Het is uiterst fascinerend 

hoe deze Zwitserse druk, een latere Hollandse prijsband, uiteindelijk in 

Zuid-Italië is terecht gekomen. 

Het verknipte boek 

Onderzoek naar de gebruikerssporen beslaat maar een klein deel van het 

project over de bibliotheek van Wittop Koning. Het documenteren van de 

boekband is van eenzelfde belang en bevat evenveel bijzondere vondsten 

en verhalen. Wittop Koning verzamelde drukken in allerlei formaten en 

soorten banden. De bibliotheek bevat simpele perkamenten banden, 

sommigen soepel van aard, maar ook vroeg 1 ]e-eeuwse bindingen tegen 

met origineel sluitwerk en rijkelijk gedecoreerd met ingeperst 

sierdrukwerk, of 19e-eeuwse bindkunst met gemarmerd papier. 

Gezien het feit dat de verzameling een aanzienlijk deel drukken van 

voor 1700 bevat, was het van belang om erop te letten of een band 

maculatuur bevat (fragmenten van middeleeuwse handschriften). Bij vijf . 
banden is met zekerheid vastgesteld dat er stroken versneden handschrift 

op de rug zijn gebruikt ter versteviging. Daarnaast zijn er talloze andere 

kandidaten waar helaas niet duidelijk gezien kon worden of er fragmenten 

aanwezig zijn of niet. 

De vroegmoderne Europese boekhandel 

Doordat de Wittop Koning verzameling bestaat· uit drukken uit wel 12 

verschillende Europese landen, en één uit de Verenigde Staten (New York) 

is er rijkelijk informatie te documenteren als het gaat om uitgevers en 

drukkers. Op de titelpagina werd gebruikelijk, bij de naam van de drukker 
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en datum van uitgave, bij de plaats van uitgave specifiek aangegeven waar 

precies in de stad de boekwinkel of drukkerij zich bevond. Omdat men in 

deze tijd nog geen huisnummers gebruikte, gaf de printer of boekverkoper 

wel eens aan aan welk uithangbord zijn winkel kon worden herkend. Zo 

was er de boekhandel van Jan Rieuwertsz in Amsterdam, te vinden in de 

Dirk van Hasseltsteeg in 't Martelaarsboek of misschien bracht men liever 

een bezoekje aan de winkel van ten Hoorn, over 't Oude Heeren Logement 

in de Historieschryver. 

Wat zo aardig is aan al deze informatie is dat we op deze wijze een 

prachtige kijk krijgen in de levendige boekhandel in die tijd. Met een beetje 

geluk kan het exacte pand gelokaliseerd worden, mits 

nog bestaat. De Fransman Vincent Vaugris (Officina 

Erasmiana) had bijvoorbeeld een drukkerij onder de 

Torre dell'Orologio op het San Marcoplein in Venetië. Na 

het documenteren van al deze informatie en door het aan 

te vullen met eenzelfde informatie uit andere databases 

kan een bijzonder gedetailleerd beeld opgebouwd 

worden over de locaties van boekwinkels en drukkers in steden 

wereldwijd. 

In een wat zeldzamer geval komt men, vaak aan het einde van een 

boek, een fondslijst tegen. Deze lijsten, waarvan er 13 stuks in de Wittop 

Koning collectie zijn gevonden, waren bedoeld als reclame voor de 

boekverkoper. Na het lezen van het boek, was men allicht geïnteresseerd in 

vergelijkbare werken, en op deze begeerte speelden de fondslijsten heel 

slim in. Dit is vanzelfsprekend een fraaie bron voor de boekwetenschapper 

die onderzoek uitvoert naar een vroegmoderne uitgever. Een korte studie 

van één van de aangetroffen fondslijsten in het project leverde bijvoorbeeld 
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al een druk op die niet eerder is gecatalogiseerd in de nationale bibliografie, 

de Short Title Catalogue Netherlands. 

Ter conclusie 

Een kort artikel zoals deze biedt logischerwijs te weinig ruimte om recht te 

doen aan alle buitengewone en geweldige vondsten die gedocumenteerd 

zijn tijdens deze Van de Sande Junior Fellowship. Graag wil ik de lezer 

nogmaals uitnodigen om zelf de collectie te ontdekken door middel van de 

online catalogus of het fysieke boek. De verzameling oude drukken die Dirk 

Wittop Koning bijeen heeft gebracht is een uitzonderlijke representatie van 

de geschiedenis van de Europese farmacie in druk en prachtig cultureel 

erfgoed. Ik hoop dat door deze intensieve inventarisatie in de toekomst 

wetenschappers gebruik zullen maken van de onderzoeksdatabase en dat 

er veel mooie boeken, artikelen, en andere initiatieven uit voor mogen 

voortkomen. 
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Op 22 februari j.1. overleed ons lid Brand Kruithof. Hoewel hij al jaren aan 

een ernstige ziekte leed nam hij wanneer zijn gezondheid dat toeliet 

graag deel aan onze congressen. We hebben hem leren kennen als een 

zeer aimabel mens. Brand werd geboren in 1950 en promoveerde eind 

1995 op het proefschrift 'Het conflict tussen apothekers en drogisten. De 

professionalisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932'. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marianne en naar allen die een 

dierbare vriend hebben verloren. Ook de Kring zal Brand missen. 
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TENTC'JC'JNSTELLINGEN 

Museum 
Dr. Guislain 
Gent 

SCHA 

31 okt 
2015-
29 mei 
2016 

MUSEUM 

,'n', 
DR.GUISLAIN 

Tentoonstelling/ Exposition / Exhibition: 

31/ 10/2015-29/05/2016 
Openingsuren: di-vr 9-17u 
Les horaires: ma-ve 9-17h 
Opening hours: tu-fr 9-17h 
Gesloten / Fermé / Closed: 

za-zo 13-1 7u 
sa-di 13-17h 
sa-su 13-17h 

op maandag/ le lundi / on Monday 
24, 25 & 31/12 & 1/1 

Her musoum is een realisatie vl.Ln dt~ Broeders van I,iefdp 

Maatschappdijke zetel: 
vzw Museum Dr. Guislain, Strnpstraat 119, !H)O · 

SCHAAMTE 
Wat we verbori:1,m wilkm hwdcn, wordt zichtbaar. Waarover we niet 
wfüen praten, wordt openbaar. Van taboe totverlegenhoid, van preuts
heid tot gêne, van blozen tot guil/y vleasures: de tentoonstelling 
belicht een moeiliJ'k te vatten, maar alom aanwezig gevoel: sdmamte. 

~YrJ.;;dk~, 
~\~~.{....,, 

'..'J;;J\i;i\,;l'ft'.,~'1-,M 
"""'~4,.,_1,4,-!'-e-ll"I•,...,.. 
!Î<J• .. ~t.i-1~.li,1~ 
.;:1,Jb;.>,, ,~F1;,,c~,; 

fJ<;J...µ,*f...-.M•""""""'#'<'~!--. 
b~,w ~,t;'Mlf4{!
b,-,<l,;',-j;ç.'dr~ f"',,&;,ll-,c_>,; 
'.;:,-;z,,-,~-'tr,~~-•• 
i;',r,.: t: &,..i, ~ ,.,,,u!~ 
l·,•..::..-tt::-;-m,,,1,.:,,,.'!I' 

Ze overvalt ons op de ma'St 
onverwachte momenten en 
om de meest uiteenlopende 
redomm: wanneer we ieLs 011-

gL'))l!St zeggen in het openbaar 
of door kleine of grote onvol• 
maakthoden van het lichaam. 
Maar we schamen ons evengoed 
over annoede of over psychische 
problemen. Ofwe dat nu willen 
of niet, schaamte beïnvloedt 
ons doen en laten. 
Net zoals de redenen waarom 
mensen zich whamen vcr
Sl)hil!en, varieert schaamte 
ook naargelang liet karakter 
van de persûOn, de tijd waarin 
hij leeft on do plaats waar hij 
zich bevindt, Schaamte is zowel 
een persoonlijk als een maat· 
SIJhappelijk fenomeen: elke 
mens, maar ook elke cultuur 
gaat er anders mee om. 
De tent.oonstelling Schaamte 
WJ'kRnt het terr;tîn langs meer
dere wegen: via objecten uît 
andere culturen, documenten 
uit de gowhiedenis van de psy
chiatrie of actuele getuigertisseu. 
Moderne en hed~ndaagse 
Jnmstenaars thematiseren 
liet gevoel in schilderijen, 
seulpturen, fotograilo on video. 

Rij da tent.oonst.ellîng 
verschijnt een gelijknamige, 
rijk geûlustroerde catalogus 
(N/F/E, 176 p" Uitgeverij tannoo). 

Museum Dr. Guislain 
Jozef Guîslainstraat 43 
B-9000 Gent 
t +32 (0)9 216 35 95 
info@museumdrguislain.be 

www.museumdrguislain.be 
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Lambotte 
Museum 

Het ~ M!lseWI van de"Geschiedenis 
van de Gemoohiedszm,fisgeyestigd inéén 
van de VOOl1Ilalige rorde patiëitenzalen van 
het ZNA-Smveooerg. 
Het t..aniJotte t,Q;etm he!be,gt een ruime 
rollectie oooe l'l1ED5Che iRStnl:nerten, toestel
len en voorwerpen die in de 19de en de 2051:e 
eeuw werden geoo.ikt in de gezoodheids:zor. 
Een aaltal voooverpen dateren zelfs I.Ît de 
16deeeuw. 
Daarnaast wool in het Larmotte Rlsetffi de 
gesdiedenis van het verpleegktnig onderwijs 
in het Sb.ivemergzîekenhuîs rijcelijc gel!lus-
1:ree!rl. 

Locatie 
ZNA-Stuivenberl) 

info & contact 

1Ange Beelóel(~ 267 
2060MtWspen 

Openingsuren 
Dondetdag van 10 u tot 12 u en zoodag van 
U u tot 17 u {geslotoo q> fteStdagen) 
Open op aanvraag voor groepen 

T oegangsprîjs 
( 5,00 per persoon 
c 4,00 per PffiOOll voo- groepen (mln.to lll!rsonert) 
91'itis \IOOf schol1e<en beoeóen 18 j~ 

Rondleidingen 
Ronóleid1119e11 op aarwmg vo« groepeo 
vla Gidsenwerking van de SUd Antwerpen 
tel 032 (O)l 338 9S 30 
email:old;enwetki!lgtbtadaotwl!l])!!ll.be 

Inlichtingen 
Voor bijkomendtiA!i(Njf'lgen Zie: 
www.m~.be rl 
telefonisch + 32 (0)3 440 S8 74 
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T entoonslelling 
van 27 septeniJer 2015 tot 15 juni 2016 

Lambotte en Ensor: 
de Kunst der Techniek 

Hel: ltll58ml da"1- ZÎJt naamaan deze 
onvolpramn dirulg en lcmstrrimaar. De 
orthopedîe heelt met hem oogekeode 
hoogten bemîkt; de kmst dankt hem als 
mea!fli1Sengemevenlie4hebber! 
lil de ~ mlen deze twee 
aspecten titqelxeid worden belidt. 
Orijnele diiiugîsdie instrumften, 
veivaanigd door LllffixJlte zelf, gaan 
er hand in hand met sdilderijen en 
afbeeldingen Yi3II Blsor. 



//Es ist die Martha-Seele/ die meiner Seele vermählt istl/. Die Briefe van Alexander 
Tschirch an Martha Bernouilli 1896-1939. 
François Ledermann, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart. 
ISBN 978-3-8047-3474-6 www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de 
175 blz., 15 cm x 21 cm. 

Brieven "die tot de belangrijkste gedenktekens behoren 
die een mens kan nalaten// (Gothe 1805), zijn 
tegelijkertijd onontbeerlijke historische bronnen. 
De farmacognost Alexander Wilhelm Oswald Tschirch 
(1856-1939) was een productieve briefschrijver. Naast 
farmacognosie onderwees hij ook farmaceutische en 
forensische chemie in Bern en gold als één van de 
belangrijkste hogeschoolprofessoren in de farmacie van 
Zwitserland. 
De brieven die hij schreef naar zijn vriendin Martha 

·· Bernoulli-Goebel verschaffen een diepe blik in zijn 
privéleven en -denken en onthullen zijn kunstzinnige en 
literaire eigenschappen. 

»Es ist die 
Martha-Seele, 
die meiner Seele 
vermählt ist « 
Die Brielf '<en .4'.,<ai•der ,sdli;(l; in 
/,\a'lha l!f<Mm. 1S%~193Y 

Een briefwisseling tussen wetenschappers en vrouwen zijn eerder zeldzaam. 
De vraag stelt zich of we in die brieven de zuivere wetenschappelijke en de zuiver 
private Tschirch ontmoeten? Het wordt duidelijk dat wie de vorser Tschirch wil 
verstaan, ook Tschirch als mens moet bestuderen . . 
De Deutsche Gesel/schaft für Geschichte der Pharmazie beschrijft in een 
heruitgave 49 brieven met een zeer uiteenlopende inhoud en onderwerpen, 
waardoor we deze interessante professor leren kennen, als mens en als 
wetenschapper. 

Symposium 150 jaar Benzeen-structuurformule. Ontstaan en huidige 
toepassingen. 

Ter gelegenheid van 25 jaar KVCV-sectie Historiek en 75 jaar KVCV (Koninklijke 
Vlaamse Chemische Vereniging), vond in Gent een symposium plaats op 13 
november 2015. 
Het 130 bladzijden tellende boek over dit symposium vertelt op een vlotte 
manier, leesbaar voor iedereen, de geschiedenis van de structuur van benzeen, 
dat als een keerpunt beschouwd mag worden in de problematiek van de 
structuurchemie in de 19e eeuw. 
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Door de verschillende sprekers wordt beschreven hoe een verbinding 
aanvankelijk alleen werd voorgesteld door de samenstellende elementen, hoe 
hun aantal werd voorgesteld en hoe men stilaan de verbinding tussen de 
elementen begon aan te duiden. 
Het wordt voor de lezer duidelijk waarom het bijna een eeuw geduurd heeft 
vooraleer men structuurformules kon opstellen. Ruimtelijke structuren kon men 
slechts veel later formuleren. Met de rudimentaire apparatuur van toen, 
ontstaan dank zij de kennis van alchemisten, was het zeer moeilijk een juiste 
brutoformule te bepalen. 
August Kekulé speelt een centrale rol in bijna alle hoofdstukken van dit boek. 

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de veel voorkomende giftigheid van de 
aromaten en de regulatie van het gebruik van pesticiden. 

Terecht kan men stellen dat dit boekje boordevol zit met goed 
gedocumenteerde geschiedenis van de chemie. 

De verschillende sprekers belichtten volgende onderwerpen: 
- 25 jaar sectie Historiek KVCV: een uitdagend parcours (Hendrik Deelstra. 

UA) 
- In het spoor van Kekulé te Gent (1858-1867} (Pierre De Clerq. UGent) 
- Benzeen: van brutoformule tot ring-structuren met streepjes en 

ballonnetjes (Arsène Lepoivre. UA) 
- De wisselwerking tussen benzeentheorie en de economische impact van de 

k/eurtsoffenchemie (Ernst Homburg. Univ. Maastricht) 
- De benzeenrevolutie in de farmacie: van k/eurstoffenchemie naar 

farmaceutische chemie. (Toine Pieters. Univ. Utrecht) 

- Milieu- en gezondheidseffecten van benzeen en zijn derivaten: 150 jaar 
gewijzigde inzichten. (Luc Hens, Bart Hens. VITO) 

ISBN 978-90-902-91857 

128 blz.+ Vp.+ kleurenkatern. Prijs€ 30,00 

KVCV, p/a Universiteit Antwerpen, Campus 
Groenen borger, Departement Chemie, 
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 
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Heb je om een of andere reden je lidgeld voor 2016 nog niet betaald? 

Om te vermijden dat je de volgende uitgave van het Bulletin van de Kring dan 
niet meer zal ontvangen, verzoekt de penningmeester je vandaag nog de som 
van Euro 30 of Euro 50 (steunend lid) over te schrijven op de rekening van de 
Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie: 

In België: BE58 3304 2529 9079 
In Nederland: NL77ing0001974912 

Raadpleeg regelmatig de website van de Kring ! 

Onze website www.kringbenelux.eu wordt regelmatig bijgewerkt met 
nieuwe gegevens. 
Je vindt er allerhande inlichtingen in verband met de geschiedenis van de 
farmacie: nieuwe tentoonstellingen, symposia, recente boekuitgaven, 
internationale congressen etc ... en berichtgeving uit je eigen vereniging. 

Met het raadplegen van onze website blijf je op de hoogte van waardevolle 
manifestaties en gebeurtenissen en van het reilen en zijlen van de Kring. 
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