Montanus

Documentatie voor gidsen

Dr. A. Clarysse
In samenwerking met Montanus, V.Z.W.,
het Hospitaalmuseum, het O.C.M.W.
archief en de Stadsbibliotheek

Dit is een verkorte versie van de
voordracht. We verwijzen verder naar
de museumteksten ter aanvulling.

Zielzorg op kleine zolder

Montanus
Opstelling van de
tentoonstelling op
de zolders van het
museum.

Behandelde thema’s
1. Zorg
Hygiëne en zorginstellingen in Brugge

2. Zorgactoren: wie verzorgt wat
Barbiers, chirurgijns, medici, kwakzalvers, vroedvrouwen, apothekers…

3. Diagnose
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Beperkt : pols, klinische observatie, uroscopie, astrologie

4. Van Gissen naar Weten

Invloed van het humanisme op de geneeskunde van de 16-17e eeuw

5. Ziekten

Pest, lepra, geslachtsziekten, gebrekkigen en kreupelen, geesteszieken

6.Therapie
Remedies, chirurgie, medicatie

7.Zielzorg
Devotie in en rond Sint-Jan, voorbereiden op de dood, begraven

1. Zorg
Hygiëne en zorginstellingen in Brugge
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Zorginstellingen in Brugge in de 16e en 17e eeuw

Montanus

Sint-Janshospitaal

( Hospitaal O.L.-Vrouw ter Potterie)
Geen ziekenzorg meer in de 16e eeuw

Magdalenaleprozerie

O.L.-Vrouw van Nazareth

Sint-Juliaan
Sint-Hubrechts ten Dullen
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Het schilderij “Zicht in de oude ziekenzalen” door Johannes Beerblock uit 1778,
geeft het leven in het hospitaal weer. Tot op het einde van het Ancien Regime is
het zo goed als onveranderd gebleven. Het doek is te zien in de ziekenzaal.

Memling in St.Jan
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Op hygiënisch vlak waren de grootste problemen de
drinkwatervoorziening, de afwatering en de afvalsbeheersing.
Via een systeem van loden buizen (moerbuizen) werd het
heldere rivierwater stroomopwaarts afgetapt en naar
waterputten in de stad verdeeld.

Huisvrouwen goten er vanaf de
verdiepingen hun waterpotten in leeg.
Slachtafval, mest, steengruis en ander
vuil viel van passerende karren. Het
afvalwater van de huizen werd naar de
straatgreppen afgeleid. Al het vuil op
straat trok loslopende varkens, honden
en ongedierte aan en hinderde
voetgangers en verkeer.
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Het stadsbestuur nam steeds meer
maatregelen op het vlak van de
stadsreiniging, responsabilisering van
de inwoners en het voorkomen van
vuil. In de 16e eeuw werd Brugge door
de buitenlanders geprezen voor zijn
brede en propere straten.

2. Zorgactoren: wie verzorgt wat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barbiers
Chirurgijns
Medici
Kwakzalvers
Vroedvrouwen
Apothekers
Hospitaalzusters
Thuiszorg
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2.1. Barbiers

Montanus
'chirurgijn en barbier' Egbert van heemskerck, Gent
Handige barbiers legden zich naast het haarknippen en baardscheren ook toe op aderlatingen.
Hier deelt een barbier zijn winkel met een chirurgijn.
Museum Schone Kunsten, Gent

Montanus

Scheer- of aderlaatbekken

2.2. Chirurgijns

Chirurg amputeert been met amputatiezaag
(Wellcome)

In tegenstelling met de medicus, kende de chirurgijn
geen Latijn en had hij geen universitaire opleiding. Hij
leerde hij zijn stiel door stage te lopen bij een gevestigde
meester. Hij hield zich alleen bezig met de 'buitenkant'
van het lichaam:

Montanus

- Verzorgen van wonden en abcessen
- Verwijderen van blaasstenen (steensnijden)
- Aderlatingen in opdracht van een medicus
- Liesbreuken (gescheurdheden)
- Extractie van kogels
- Spalken van fracturen
- Amputaties
- Trepanaties (Dr. Franciscus Toomkins, Brugge)
- Cataract (Dr. François De Wulf, Brugge)
- Inwendige operaties waren uitzonderlijk o.m. wegens
het gevaar van infectie en bloeding en de afwezigheid
van een afdoende algemene verdoving.
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Franciscus Toomkins
met schedel en trepanatieboor
Musea Brugge

Oogarts François De Wulf
memlingmuseum
De geportretteerde is voorgesteld in
de uitoefening van zijn ambt : voor
hem staat een kind, wiens linkeroog hij
met een pincet open houdt.
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Zijn devies is een zinspeling op zijn
naam : “De Wolf is bekommerd om het
aantal” ( Vergilius: “Lupus non curat
numerum [ovium]”). Wellicht was het
behoud van de beide ogen van zijn
patiënten zijn hoogste bekommernis.
Dr. F. De Wulf was befaamd voor zijn
ingrepen op staar of cataract.

Memling in St.Jan

2.3. Medici

Een Brugs geneesheer

De medicus, een zelfstandige, is van
betere afkomst, een intellectueel, die een
universitaire opleiding genoten heeft.
Hij hield zich bezig met de inwendige
klachten, de ‘binnenkant’ van de mens.
Zijn kennis steunde vooral nog op de leer
van Hippocrates en Galenus.
De nieuwe ontdekkingen van Vesalius,
van Leeuwenhoek en Harvey drongen
slechts langzaam door.
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Musea Brugge
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De arts gezien door de ogen van de zieken. In hoogste nood is de medicus de verlosser zelve. Naarmate de genezing vordert
neemt de waardering af. De arts wordt eerst een engel, dan een mens. Tenslotte verlaat de voormalige patiënt opgewekt de
kamer. De geneesheer – die nu wel wil betaald worden voor geleverde diensten – blijft achter in de gedaante van een duivel

De Tandentrekker
Victors Jan (1619-1676)
Leerling van Rembrandt van Rijn

Montanus

2.4. Kwakzalvers

2.5. Vroedvrouwen

De vroedvrouwen vormden een
afzonderlijke groep verzorgers met een
eigen status en deontologie. Om
wildgroei en misbruiken te voorkomen
werd in 1551 door de stadsmagistraat
een 'eed vanden vroedevrouwen'
opgericht. Na drie jaar opleiding en een
examen werden ze tot het beroep
toegelaten en, mochten ze een bekken
of wit kruis op de gevel aanbrengen.
Bevallingen gebeurden thuis. Medici en
zelfs chirurgen kwamen bij de bevalling
en haar mogelijke verwikkelingen
zelden of niet te pas.
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De Brugse stadschirurg Cornelis
Kelderman (1632-1711) gaf in 1697 een
boekje uit met praktische richtlijnen in
de vroedkunde
1697

Stadsbibliotheek Brugge

2.6. Apothekers

Het beroep apotheker is gegroeid uit de
kruideniers-drogisten. Zij behoorden tot de
Neeringhe van de Cruyd-halle, hadden
lokalen in de stadshallen. Mettertijd gingen
sommige zelf bereidingen maken. De
apotheker was geboren. Toen ze hun beroep
duidelijk afgebakend hadden t.o.v. van de
kruideniers, moesten ze hun kunnen door een
examen laten blijken.
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Geregeld werden door de stadsmagistraat
ordonnanties afgekondigd om de uitoefening
van het beroep te reglementeren.

Inschrijvingsregister neeringhe kruythalle 1682-1792
370 kruideniers
Stadsarchief

2.7 Hospitaalzusters
- broeders
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Twee hospitaalbroeders
en twee hospitaalzusters

Sint-Jansretabel
Buitenzijden van de
zijluiken.

Religieuzen betrokken bij de thuiszorg
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Zusters van Bethanië

Cellebroeders of Alexianen

Zwartzusters

Wilhelmieten

2.8 Thuiszorg

Grauwzusters

Karmelieten

3. Diagnose
Beperkt: pols, klinische observatie, uroscopie,
astrologie
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Behandelingen zoals het aderlaten, koppen zetten en medicijnen
toedienen hielden rekening met de stand van de hemellichamen.
Almanakken en prognosticaties waren richtinggevend.

Polsonderzoek
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De diagnosemiddelen van
de medicus bleven
grotendeels beperkt tot
een weinig objectieve
bepaling van de lichaamstemperatuur, een evaluatie
van de kenmerken van de
pols en het piskijken.

Er waren geen bloedanalyses, rontgen-fotos,
echografies, scanners,
bacteriologische of
anatomopathologische
onderzoeken en al de
andere gesofistikeerde
onderzoeksmethodes
waarover de hedendaagse
geneeskunde beschikt.

Kerk O.L.Vrouw Meetkerke

Uroscopie
Piskijken
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Door het bekijken van de urine
(uroscopie) van een zieke trachtte
de medicus een diagnose van de
ziekte te stellen. De kleur,
consistentie, geur en bezinksel
van de urine werden genoteerd.
De medicus (piskijker) gebruikte
soms een kleurenschaal of een
cirkeldiagram om de
overeenkomstige diagnose af te
lezen.
Het urinaal (de “Matula”) werd het
symbool van de medicus.
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Kleurenschaal of cirkeldiagram waarop
de medicus, o.a. op basis van de kleur
van de urine, de diagnose kon aflezen.
Reproductie cirkeldiagram Fasciculus medicinae

Astrologie
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Het menselijk lichaam, de homo astrologicus, wordt beschouwd als een microkosmos.
Hij wordt, zoals de zodiak, in twaalf segmenten onderverdeeld. (Athanasius Kircher).

4. Van Gissen naar Weten
Invloed van het humanisme op de geneeskunde van de 16-17e eeuw

De humorenleer van Hipocrates en Galenus bepaalde het
geneeskundig handelen tot in de 18e eeuw!
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Bloed

Gele gal

Slijm
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Zwarte gal

Volgens de HUMORENLEER wordt ziekte veroorzaakt door een verstoorde balans tussen vier
lichaamssappen en de overheersing van een van die sappen leidt tot een bepaalde aard van het
individu:
SLIJM (koud & vochtig): FLEGMATISCH (traag, nauwkeurig, nuchter)
BLOED (warm & vochtig): SANGUINISCH (uitbundig, zorgeloos, licht ontvlambaar, onverstandig)
GELE GAL (droog & warm): CHOLERISCH (opvliegend, bitter, bemoeiziek)
ZWARTE GAL (droog & koud): MELANCHOLISCH (zwartgallig, droefgeestig, introvert)
Genezing wordt verkregen door het verstoorde evenwicht tussen de vier humoren te hestellen.
Noteer dat er geen enkele test bestond om objectief te bepalen welke van die 4 vloeistoffen in
abnormale hoeveelheid aanwezig was.
De enige vloeistof waarvan men de hoeveelheid kon wijzigen, enkel doen afnemen, was het bloed:
aderlating.

Medische vernieuwingen in de 16e en 17e eeuw
1. Paracelsus (1493-1541): maakt brandhout van het Hippocratisch-Galenisme
onderstreept het belang van chemicaliën en mineralen

2. G. Fracastoro (1478-1553) : ontwikkelt een visionaire kiemtheorie, die na hem
vergeten wordt tot in de 19e eeuw
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3. A. Vesalius (1514-1564): grondlegger van de structurele humane anatomie
4. A. Paré (1510-1590): brengt talrijke vernieuwingen in verschillende takken van
de heelkunde

5. J.B. van Helmont: (1577-1644): benadrukt het belang van chemische processen
6. W. Harvey (1578-1657): beschrijft de menselijke bloedsomloop
7 .A. Van Leeuwenhoek: ontwikkelt de microscoop

Invloed van deze vernieuwingen op de
geneeskunde in Brugge
1. In Brugge groeit kritiek op de rol van de astrologie, uroscopie en kwakzalvers
in de geneeskunde (J.L. Vives, C.D. Scepperus, F. Rapaert, J. Pelsers)
2. J.L. Vives (1493-1540): drukt op het belang van de studie van de anatomie,
dissecties, stage lopen bij een ervaren medicus en de medische ethiek in
de opleiding van kandidaat-geneesheren
3. Werken van Romeinse en Byzantijnse auteurs worden in Brugge vertaald:
Galenus (1538), Celsus (1552, Willem Pantin), Actuarius (1554 Kornelis
Matthijs)
4. A. De Boodt(1550-1632): maakt een grondige studie van de natuur en
onderstreept het belang van stenen en edelstenen
5. K. van Sint-Omaars (1532-1569), Bruggeling, bestudeert de planten uit zijn
kasteeltuin van Moerkerke
6. J. Vanden Zande: publiceert de Brugse farmacopee (1697)
7. In Brugge werden anatomische lessen en dissecties georganiseerd
8. De opleiding en erkenning van barbiers, chirurgijnen, medici, vroedvrouwen
en apothekers wordt gestructureerd
9. De geneesheer wordt als stadsgeneesheer meer betrokken bij de organisatie
van de gezondheidszorg, preventie en controle op de gezondheidswerkers
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Al brachten de 16e en de 17e eeuw in Brugge heel wat vernieuwing, toch was
er op het gebied van diagnosestelling en behandeling in de praktijk weinig
vooruitgang te bespeuren. Het blijft wachten tot de 2e helft van de 19e eeuw op
de doorbraken op het vlak van celbiologie, pathologische anatomie,
bacteriologie, aseptie, anesthesie, röntgenologie… enz. die de basis leggen
van de moderne geneeskunde.
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Enkele voorbeelden van de remedies van Dr. T. Montanus tegen de pest (1666):
Indien men een pad levend in een linnen zakje op de hals van een mens laat
hangen, zal hij de pestlijder na enkele uren van zijn ziekte bevrijden.
Een flinke slok oude urine van een gezonde man geniet eenzelfde faam.
Het menstrueel bloed van vrouwen bevat iets bezoartisch dat werkzaam is tegen
de pest, als het gedroogd en verkoold wordt, en men er zout van maakt.
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Andreas Vesalius, (1514-1564)
een Brabander, verrichtte
baanbrekend werk op het vlak
van de structurele anatomie en
publiceerde in 1543 zijn
uitmuntend werk “Over de
samenstelling van het menselijk
lichaam”.

Antoni van Leeuwenhoek
(1632 – 1723) en zijn
microscoop.
Hij legde de basis van de
latere kiemenleer en de
microbiologie.

Ambroise Paré (1509 – 1590)
was een van de grootste
chirurgen van de Renaissance.
Hij lag aan de basis van talrijke
vernieuwingen in verschillende
takken van de heelkunde,
anatomie en verloskunde
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Vrij snel worden de anatomische afbeeldingen van
Vesalius in Europa verspreid en gecopieerd:

Jan PALFIJN
(1718)

Jan Palfijn, heelkonstige ontleeding van ’s menschen
lichaam…, 1718
Jan Palfijn, anatomie du corps humain avec des
remarques…, 1726
(Bib. Kortrijk)
(in Box 4)
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Jan Palfijn,

Anatomie du corps humain avec des
remarques utiles aux Chirurgiens dans
la pratique de leurs operations. 1726.
Bib. Kortrijk

(In box 4)
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Corneel de Dobbele de Schepper
of Cornelius Duplicius Scepperus
Hij schreef in 1523 een werk
Assertiones Fidei... waarin hij de
beweringen van astrologen als zou er in
1524 een grote wereldramp losbreken,
weerlegde.

(In Box 4)

Montanus

Juan Luis Vives (1493-1540)
De disciplinis libri XX, 1536
Vives’ pedagogisch meesterwerk, het
resultaat van jarenlange studie en
ervaring op het vlak van opvoeding en
onderwijs.

(In box 4)

Simon Stevin, 1585
De thiende
Het wetenschappelijk werk van Simon Stevin
situeert zich in de wiskunde, mechanica,
taalkunde, architectuur, vestingbouw, enz..
De Thiende is een voorbeeld van zijn
bewuste streven die kennis te verbreiden in
de volkstaal.
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Stadsbibliotheek Brugge

(In box 4)
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De Griekse geneesheer, Disoscorides (die ook botanicus, farmacoloog en chirurg was)
schreef tussen 50 – 70 AD de De Materia Medica, de voorloper van alle farmacopees. Het
is de voornaamste bron van de medicijnen gebruikt door de Romeinen en de Grieken. Er
worden ongeveer 600 planten in beschreven. Dit werk werd gebruikt tot ca 1600.
Pas in de 16e eeuw begonnen botanici, o.a. de Bruggeling Anselmus De Boodt, levende
planten te bestuderen en wetenschappelijk correcte afbeeldingen te reproduceren.

Anselmus de Boodt
(Boëtius) (1550 – 1632)

Florum, herbarum, ac
fructuum selectiorum icones
1640
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Stadsbibliotheek
Brugge

De Boodt verdiepte zich in
de studie en medische
toepassing van planten en
mineralen. Hij kon dit doen
tijdens zijn verblijf aan het
keizerlijk hof in Praag
(1604). In 1640
publiceerde hij een
kruidenboek en prachtige
plantenaquarellen.

(In box 4)

Ortus sanitatis 1517
De herbis et plantis,
De animalibus et reptilibus,
De avibus et volatilibus,
De piscibus et natatilibus,
De lapidibus et in terre venis
nascentibus,
De urinis et earum speciebus.
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Tabula medicinalis
cum directorio generali per
omnes tractatus.

Biekorf
(open op p. K homo natus de muliere
beni vivens tempore)

(In box 4)

De anatomieles
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In 1569 gaf Pieter de Clerck, drukker in Brugge, een verkorte en verdieste versie uit van
Vesalius’ meesterwerk onder de titel “Dat epitome ofte cort begriip der anatomien”.
Op vraag van de Brugse overheid richtte Jan Pelsers en François Rapaert anatomische
cursussen in op het Steen, waar de lesgevers lijken van gevangenen of van terechtgestelden als studiemateriaal konden gebruiken, behoudens dat zij tzelve secretellic doen
(1561).
Gelijkaardige, maar minder geheime lessen, op lijken vonden een eeuw later plaats in
de caemer der chirurgie, een 'anatomisch theater' waar onder meer chirurg Cornelis
Kelderman las gaf (1675). Ph. Bernaerts, 1679, Memlingmuseum.

Dokter François Rapaert,
16de eeuw.
François Rapaert ( 1587) verzette zich
fors tegen het gebruik van de astrologie
voor geneeskundige doeleinden en
tegen de waarde van astrologische
voorspellingen die door almanakken
werden verspreid. Dit had voor gevolg
dat het aantal gezondheidsvoorspellingen die de almanakken
verkondigden geleidelijk verminderden.
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Hij verzette zich tevens tegen de
alomtegenwoordige wanpraktijken van
kwakzalvers en tegen de misbruiken van
de uroscopie.

(In box 4)
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In het Sint-Janshospitaal was
er een apotheek vanaf 1645.

In 1697 gaf Johannes Vanden Zande
( 1719) de Brugse farmacopee uit. Die
volgde op die van andere steden zoals
Brussel, Antwerpen en Gent.
Stadsbibliotheek Brugge

5. Ziekten
In de 16de en 17de eeuw domineren infectieziekten.
De pest kende in de 16e en 17e eeuw herhaalde malen opstoten met tussenin sporadische
gevallen. In 1666 – 69 flakkert de dodelijke ziekte voor de laatste maal op.
In de 16de eeuw teisteren twee nieuwe epidemieën de stad.
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Syfilis houdt sedert het einde van de 15de eeuw stand, weliswaar in een mildere
verschijningsvorm.
De zwetende ziekte breekt uit in 1529, kortstondig maar hevig en eist een 300-tal doden.
Lepra, een (weinig) besmettelijke ziekte met chronisch verloop, die door misvormingen, open
wonden en verlammingen gekenmerkt wordt, komt nog voor.
Verder zijn er blaasstenen, scheuringen (liesbreuken), kankers, breuken, ontwrichtingen,
cataracten en veel van de ziekten die we de dag van vandaag zien maar die toen niet herkend
werden.

De Pest
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De Brugse stadsmagistraat nam maatregelen om de verspreiding van de pest te beperken en
de verzorging van pestlijders te verzekeren.
Pestlijders werden in quarantaine gehouden thuis of afgezonderd in de pesthuizen gelegen bij
de stedevyver.
In 1603 werd de Camere van Ghesontheyt opgericht die alle noodzakelijke maatregelen nam.
Ongetwijfeld hebben die meer bijgedragen tot de controle van de ziekte dan de behandelingen
van de geneesheren.

De Camere van Ghesontheyt
Opgericht in 1603. Deze instelling ontplooide een belangrijke activiteit in de
pestjaren 1631-32 en 1666.
Al het pestpersoneel stond onder haar toezicht en beheer.
Maakten daarvan deel uit:
- De burgemeester van de Commune: Jan Baptist de Villegas
- een schepen
- een raadslid
- drie geneesheren: Thomas Montanus, Mattheus Rhodius en Jan Vekemans
- de rodemeester Josse Speelman
- een griffier, Pieter Vanden Driessche.
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Al wie het beroep van Reeuwer of Reeuwighe wilde uitoefenen moest door de Kamer van
Gezondheid onderzocht en goedgekeurd worden. Conditie was wellicht dat men zou
immuun zijn voor de besmettelijke ziekte. Zo kon men zonder gevaar voor eigen leven
pestlijders verzorgen en, na hun dood, afleggen en begraven.
Pieter Van den Driessche, Griffier van de Camere van Gesondheydt, noteerde zorgvuldig
alle gevallen van pest en de sterfgevallen per straat in zijn:“Handbouck van de
pestelente sieckte ten jaere 1666”.

Maatregelen van de Gezondheidskamer
1. Rodemeesters of ‘roomeesters’ In 1666 waren er 5, aangeworven via een examen bij Th. Montanus
Voornaamste taak: gesignaleerde huizen bezoeken, ziekte vaststellen, pestlijders
bewegen tot evacuatie naar de pesthuizen en na einde van de ziekte huis ‘zuiver’
verklaren. Pestlijders behandelen (insnijden van pestbuilen) en geneesmiddelen
uitdelen. Ze werden betaald en kregen gratis huisvesting, kledij, een paard plus voeder en
één man of vrouw als dienstpersoneel.
2. De Roodoctor: eerder adviserend bij het stellen van de diagnose en de behandeling
3. Rode vroedvrouwen
Ze stonden zwangere pestlijdsters bij de geboorte bij, thuis of in de pesthuizen.
4. De Reewighen en Reewers
Ze waren belast met het verzorgen van de pestlijders - 10 onder hen stierven
5. Stedegarsons
Ze voorzagen de pestepaters en de roomeesters van de nodige levensmiddelen en bezorgden
wekelijks onderhoudsgeld aan de arme pestlijders. Waren ook boodschappers tussen de
administratie gevestigd in Sint-Juliaans en in de Gezondheidskamer en de actieve pestbestrijders
6. De schadebeletters
Ze hielden politietoezicht op de geëvacueerde pestlijders in de stedevyvere, de besmette huizen en
het verplicht voorzien van het pesteteken, toezicht bij de stadspoorten om de in- en uitgang van
burgers en vreemdelingen te controleren.
7. Hondeslagers: moesten rondlopende honden doden ter voorkoming van besmetting
8. Meurderaers: moesten de aalputten van besmetten huizen ledigen
9. De Cellebroeders, -zusters: gingen rond om tijdig de lijken op te halen en ze te begraven
10. De besorghsters hielden toezicht op het opnieuw toegankelijk stellen van gepestifieerde huizen
11 Pestpaters of rode paters zorgden voor de zielzorg van de pestlijders
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Twee Brugse geneesheren,
Jan Pelsers (1569) en
Thomas Montanus (1669),
publiceren hun pestervaringen

Jan Pelsers
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Meester-chirurgijn, afkomstig uit Diest,
werd in 1544 aangesteld als roode meester. Tot
driemaal toe werd hij pestmeester benoemd. Hij
stierf op hoge leeftijd in 1581.
In zijn boek over de pest waarschuwt hij tegen
“quack-zalvers en ‘reeuwers’ die schrobbers ofte
boeven zijn, die er niets van weten en de ziekte
maar helpen verspreiden”.
Volgens hem is de oorzaak een venijnige damp
die in de lucht ontstaat door verrotting van vuile
grachten en drekputten.

Stadsbibliotheek Brugge

Thomas Montanus – Thomas van den
Berghe (1617-1685)
Geboren te Diksmuide op 7 juni 1617.
Volgde humaniora te Brugge.
Studeerde geneeskunde te Leuven en maakte
studiereizen in Duitsland en Italië.
In 1656 werd hij benoemd tot geneesheerpensionaris van de stad Brugge en van het SintJanshospitaal en in 1659 van het Brugse Vrije.
Hij werd zelf besmet door de pest maar overleefde.
Hij overleed te Brugge op 8 april 1685.
Hij beschreef zijn ervaring over de pest van 1666 in
een lijvig boek: Pestis Brugana
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Hij speelde een voorname rol bij de organisatie van
de medische beroepsuitoefening te Brugge o.a. van
de vroedvrouwen, de chirurgijns en geneesheren.
Hij was de drijvende kracht bij de oprichting van de
medische sociëteit Sint-Lucas.

De pest werd beschouwd als een
straf van God. Mensen zochten
heil en genezing in devotie.
Talrijke pestheiligen werden
aanroepen en vereerd.
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Schilderij met pestheiligen
Sint-Anna Brugge

St-Sebastiaan
St-Antonius
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St-Rochus

H. Adriaen

O.L.Vrouw en de Pestpatronen
St-Annakerk, Brugge
Jacob Van Oost (1601 – 1671)
In 1521 werd in de St-Annakerk een
Confraternitas SS. Adriani, Sebastiani,
Anthonii et Rochi opgericht.
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Afbeeldingen van pestheiligen verschenen in het straatbeeld.
Bij het uitbreken van de zwetende ziekte in 1529 werd een
schilderij met pestheiligen opgehangen op de hoek van de
Poitevinstraat.
In 1866 werd het vervangen door deze versie.
Musea Brugge
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* St- Jan
Nepomucemus

* St-Jan
de Doper

Carolus Borromeus

H. Drievuldigheid

O.L.Vrouw

*St-Macarius

H. Jozef

H. Rochus

H. Barbara

Musea Brugge

Legende van de H. Rochus
H. Rochus is geboren in 1295 uit een rijke
adellijke handelaarsfamilie te Montpellier. Reeds
bij zijn geboorte leek hij voorbestemd voor een
heilig leven: hij had een geboortevlek in de vorm
van een kruis op zijn borst en op vrijdagen
weigerde hij de borst. Wees geworden op 20j,
deelde hij de 1/2 van zijn fortuin uit aan de armen
en vertrok als een bedelaar naar Rome.
Onderweg in Toscanië genas hij pestlijders. In
Rome gaat hij verder zieken verzorgen. Na 3j
verblijf in Rome, o.a. bij een kardinaal, beslist hij
naar Montpellier terug te keren om de andere 1/2
van zijn fortuin aan de armen uit te delen.
Onderweg verzorgt hij terug pestlijders en wordt
zelf besmet. De hemel komt hem te hulp: er
ontspringt een bron bij zijn schuilplaats en elke
morgen brengt een hond een stuk brood,
genomen van de tafel van zijn meester, Gothard
Pastrelli. Als Rochus bij wonder genezen is zet hij
de tocht verder naar Montpellier. Er aangekomen
gelooft men niet dat hij Rochus is. Hij wordt
aanzien als een spion en in de gevangenis
opgesloten. Na 5j gevangenis sterft Rochus
(1327). Op dat ogenblik wordt de kerker gevuld
met een wonderlijk licht en een engel verschijnt
naast het lichaam met een bord met het opschrift
MuseainBrugge
‘Eris
pestis patronus’
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De paters Discalsen boden zich spontaan aan als
“gheestelicke vaders om tadminstreren van de Heilige
Sacramenten ende vertroosten de personen bevangen met
de contagieuse siecte”. Negen leden van de communauteit
lieten er het leven bij.

Klooster Ongeschoeide Karmelieten, Brugge

De laatste pestpater, de Kapucijn
Melchior van Menen, offerde
plechtig zijn rode peststok aan het
beeld van de Mater Dolorosa in de
katedraal.

Lepra
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Gegoede lepralijders vonden, tegen betaling,
een onderkomen en onderhoud in de
H. Magdalena-leprozerie.
Toen die in 1578, om militaire redenen, moest
afgebroken worden, werden de lepralijders
overgebracht naar O.L.-Vrouw van Nazareth
aan de Garenmarkt. In de eerste helft van de
17de eeuw verdwijnt lepra uit het straatbeeld.

Behoeftige leprozen vormden een
afzonderlijke gemeenschap,
akkerzieken genoemd, omdat ze
buiten de stad afgezonderd werden
op één van de 4 stukken veld, de
vier ‘sticken’, gelegen op SintMichiels en Assebroek. Zij moesten
grotendeels financieel zichzelf
bedruipen en haalden hun
inkomsten vooral uit bedelarij. In
stad moesten ze herkenbaar zijn
door het dragen van een zwart
bovenkleed (“vliegher”), een
klepper, een houten bedelnap en
een vilten hoed met witte band.
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Detail uit Jezus en de tien
melaatsen, 1632
Jan Claeissens ( 1653)

Syfilis
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In een tweede stadium heeft de syfilislijder niet
jeukende huidafwijkingen, grieperig gevoel met
koorts, hoofdpijn, spierpijn en een gevoel van
malaise.

In onze contreien sprak men over
de spaense pokken, venusziekte
en jobs plaghe

Maria en kind, rechts van haar de geknielde
Keizer Maximiliaan, links twee syfilislijders en
vóór haar een syfilisslachtoffer.

In 1496 verschenen twee Brugse hallegeboden over de nieuwe en dramatische
ziekte. De slachtoffers (“pockelieden”) die
geen poorters waren moesten de dag zelf de
stad verlaten, aan de zieke poorters werd
quarantaine opgelegd.
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In de 16e eeuw debatteerde men over de beste behandeling van syfilis: ofwel het
drinken van het afkooksel van gaïacumhout (“pokhout”) uit Centraal-Amerika ofwel
een kwikpreparaat, langs de mond, door beroking of als zalf toegediend.
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De broeksklep of broeksduivel is
voor de mannen een spitsvondige
en modieuze manier om
kwikhoudende zalven op het
aangetaste geslachtsdeel te
houden.

Schouw van het Brugse Vrije
Keizer Karel,
Laceloot Blondeel 16e eeuw
Brugge Museum-BrugseVrije

Geesteszieken

Tijdens de middeleeuwen worden
geesteszieken als ongeneeslijk
beschouwd. Krankzinnigheid is een gesel
Gods. Genezing gebeurt uitzonderlijk
dankzij de gratie van God of de hulp van
een heilige. Sint-Hubertus is de
geneesheilige die door devotie redding kan
brengen.
Het humanisme gelooft in een nieuwe,
ideale samenleving. Juan Luis Vives pleit
in zijn publicatie over de armenzorg voor
een meer menselijke aanpak bij de
behandeling van de psychisch gestoorden.
Vanaf 1600 worden krankzinnigen niet
meer in het Sint-Janshospitaal verzorgd. Zij
worden in het Sint-Juliaansgasthuis
opgevangen.
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Afbeelding van bezetenheid en duivelkwelling
Potterie Mirakelboekje ca 1520
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Dezelfde afbeelding bevindt zich op een wandtapijt in de
O.L.-Vrouw ter Potterie en op een brandraam (19-20e eeuw)
De Huysvrouwe van Jacob Nausnyder Barbier te Sluys, was vanden duyvel dry jaeren lanck seer
gequelt geweest, aengaende het Geloove, en andersins, loopende in groot peryckele. Sy was in
haer leden seer ontstelt, dansende, springhende, ginck dickwijls naer Born-putten, oft andere
wateren, om (zich) te verdrincken, en haer selven te versmooren, sy scheurde haere kleederen,
soo datmen medelyden met haer hadde. Na dat sy veel pelgrimagien en offeranden gedaen
hadde, is door dit H. Beeldt van alle stooringen en quellinghen der duyvelen verlost gheweest.
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Sint-Juliaan (Boeveriestraat)
Sint-Hubrechts ten Dullen (nu Van Volden dienstencentrum)

6. THERAPIE EN CHIRURGIE
Gedurende twee millennia domineerde de theorie van Hippocrates en Galenus het medisch
denken waarbij ziekte werd aanzien als het gevolg van een verstoring in het evenwicht van
de vier lichaamssappen (humoren): het bloed, slijm en zwarte en gele gal. Tot in de 16de17de eeuw blijft die humorenleer geneeskundige behandelingen beïnvloeden. Het behoort
tot de taken van de medicus de aard van de verstoring in de lichaamsvochten te bepalen en
het evenwicht te herstellen.
De slechte sappen worden door aderlaten, bloedzuigers of het zetten van koppen, door
purgeermiddelen en door clysteren, verwijderd. Medici schrijven allerlei complexe mengsels
voor van kruiden, mineralen en dierlijke extracten. In 1697 ontstaat in Brugge een eerste
farmacopee.
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De chirurgijnen hechten minder belang aan de humorenleer dan de medici. De talrijke
oorlogen bieden hen de kans medische en chirurgische ingrepen te optimaliseren. Tot hun
actieterrein behoort onder meer het verzorgen van wonden, de extractie van kogels,
amputaties, het manipuleren van gewrichten en breuken en het verwijderen van blaasstenen.
Operaties van inwendige organen worden vermeden wegens te riskant. Algemene
verdoving of afdoende pijnstilling bestaan nog niet. De bestrijding van infecties is onbekend.

Aderlaten en koppen

6.1 Remedies
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Het aderlaten werd uitgevoerd door
barbiers, soms ook door een
chirurgijn. Het bloed moest naar de
bloedput gebracht worden.

Een andere methode was het plaatsen van
koppen. Een glazen kolf met één opening werd
op de huid van de patiënte gezet waarin een
klein sneetje was gemaakt. De kolf werd gevuld
met een brandbaar materiaal dat werd
aangestoken. Door de kolf onmiddellijk op de
huid te plaatsen ontstond een vacuüm met
voldoende zuigkracht om het bloed uit het
sneetje te zuigen.

Clysteren
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De medicus deed ook een beroep op het purgeren
en laxeermiddelen in een poging om het evenwicht
van de lichaamssappen te herstellen.

6.2 Chirurgie
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Operaties werden veelal aan huis uitgevoerd, zonder afdoende algemene verdoving

Blaasstenen
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Verzameling Dr. J. Mattelaer

Blaasstenen kwamen frequent voor in tijden van armoede en
ondervoeding, een voeding arm aan eiwitten, vooral aan vlees en vis,
zoals dit het geval was in de 17e eeuw. Vooral mannen en kinderen
hadden er last van.
Blaasstenen werden verwijderd door ‘steensnijders’, die dikwijls van
stad tot stad rondtrokken. De meest bekende steensnijder die rond
1700 door de Lage Landen trok, was de Franse monnik Frère Jacques
de Beaulieu (1651-1714). Hij had zijn eigen techniek ontwikkeld
waardoor hij in heel Europa beroemd werd. Hij deed ook Brugge aan.

Borstamputatie
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Sculteus’ (1595 – 1645) techniek voor borstamputatie: eerst werden, met een lange naald,
twee touwen loodrecht op elkaar in de borst gebracht tegen de borstwand. Die werden
vervolgens gebruikt om de borst naar voor te trekken wat het gemakkelijker moest maken
om de borst met één hak van het mes af te kappen. Het bloed in de grote open wonde
werd gestelpt met een brandijzer.

In het Sint-Janshospitaal werden in de
periode tussen 1600 en 1700 slechts 2
borstamputaties uitgevoerd voor
borstkanker.
Verder 6 beenamputaties en 1 operatie
voor enkelkanker.
Het meest uitgevoerd: ingrepen wegens
gescheurdheid (liesbreuk), besnijdenis,
lithotomie of het snijden van den steen
(verwijderen van blaasstenen).
Het wegsnijden van een ‘blaas’ aan het
hoofd, een gezwel in de lies en aan de
genitaliën, gebeurt maar één keer.
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In deze techniek werd een speciale
tang gebruikt om de borst vast te
grijpen en vervolgens af te snijden

Chrirurgische instrumenten
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Voor de kreupelen had de geneeskunde
blijkbaar nog niet veel soelaas te bieden.

6.3. Medicatie

Geneesmiddelen
Geneesheren schreven zeer complexe
mengsels voor. De apotheek beschikte
over steeds meer potten.
Ten gevolge van de grote zeereizen
naar Oost-Indië en de ontdekking van
Amerika worden in Europa heel wat
nieuwe planten geïntroduceerd.
Tal van flora bevatten geneeskrachtige
eigenschappen en worden tot op de dag
van vandaag gebruikt.
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7. Zielzorg in de 16de en 17de eeuw
De tentoonstelling gaat na hoe de 16de- en 17de-eeuwse maatschappij een
evenwicht tracht te houden tussen de rol die ze aan devotie en medische
wetenschap toekent in de zoektocht naar het zo lang en zo goed mogelijk leven
en een door God geïnspireerd sterven.
Heiligen maken deel uit van het dagelijkse leven van zowat de volledige
bevolking. Broederschappen ondersteunen de stedelijke vroomheid en
heiligenverering. Kloosters, abdijen en kerken zijn voorportalen van de hemel.
Zelfs hospitalen en gasthuizen vervullen, vanuit hun oorsprong of werking, deze
functie. Te midden van de religieuze bedrijvigheid vinden kunstenaars een ideale
voedingsbodem voor opdrachten waarin het devotionele karakter overheerst.
Schilderijen van heiligen en heiligenlevens vormen samen met relikwieën de
visuele, tastbare inspiratiebron voor een devotioneel geïnspireerd levenspatroon.
Tot heiligen wendt men zich in gebed. Zij worden vereerd als voorsprekers tot
God. Zij bemiddelen. Zij behoeden voor gevaar en ziekte. In de kunst worden ze
afgebeeld met het instrument waarmee ze werden gemarteld en/of met een
kenmerkend element uit hun leven.
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Montanus
H.
H. Barbara

H. Apollonia
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H. Johannes
de Evangelist

H. Hiëronymus
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