TIJDINGEN 2008

“Pestis Brugana”

269 Paginas

“PESTIS BRUGANA”
Thomas Montanus, de werkgroep, het collegium en de pest in Brugge.
Brugges meest bekende arts, Thomas Vandenberghe, Thomas Montanus werd op 7 juni
1617 in Diksmuide geboren. Zijn vader Robert Montanus die ook arts was in Diksmuide,
heeft o.a. ook een boek gepubliceerd over de diëtetiek.
Na het behalen van het diploma van licentiaat in de geneeskunde op 11 juli 1636
vertrekt hij voor een jaar voor bijscholing naar Duitsland en Italië, waarschijnlijk naar
Padua.
Na zijn terugkeer was hij eerst in Gent actief, later in Sint-Winoksbergen om zich
uiteindelijk in Brugge te vestigen van 1656 tot 1685. Hij wordt er o.a. geneesheerstadspensionaris van het Sint-Janshospitaal en geneesheer-pensionaris van het Brugse
Vrije.
Thomas Vandenberghe wordt de grote reorganisator van het medisch systeem in Brugge
en zal de eerste voorzitter worden van de Sint-Lucasgilde, de eerst professionele
vereniging voor artsen in Brugge.
Hij helpt vooral in 1666 de grote pestepidemie in Brugge begeleiden, waarover hij in
1669 het boek “de Pestis Brugana” publiceert, een State of the Art over de kennis van de
pest in de 17de eeuw. Dit boek dat in die tijd uiteraard in het Latijn geschreven was, is nu
door de werkgroep Montanus vertaald, gedigitaliseerd en wordt nu gepubliceerd als
Tijdingen Montanus 2008.
De naam van Thomas Montanus duikt in Brugge terug op in de tweede helft van de 20ste
eeuw. In 1943 midden wereldoorlog II, beslissen enkele jonge specialisten van het SintJanshospitaal, om een wetenschappelijke groep op te richten om zich tijdens de
oorlogsjaren onderling bij te scholen, en dus lokaal op de hoogte te blijven van de
evoluties in de geneeskunde. De pioniers zijn dr. René Pannier (cardioloog), dr. Paul
Vandecalseyde (neus-, keel- en oorarts), dr. Albert Dehaene (neuroloog), dr. Oswald
Hoste (endocrinoloog), dr. Jacques Christiaens (nefroloog), dr. Willy Baeckelandt
(oogarts), dr. Henri Compernolle (kinderarts). Zij worden later aangevuld met dr. Robert
Pannier (pneumoloog), dr. Paul Vertongen (orthopedisch chirurg) en dr. Felix Weyne
(anesthesist).
Bij één van de vergaderingen ten huize van dr. Vandecalseyde meldt deze aan de groep
dat zijn huis op de vismarkt in Brugge ooit de woning was van Brugges beroemdste arts
Thomas Montanus. De groep beslist daarop zich ‘De vrienden van Montanus’ te noemen.
Na de 2de wereldoorlog wanneer medische symposia terug vlot bereikbaar worden,
evolueert de groep van de wetenschappelijke vereniging naar de hechte vriendengroep
welke nog decennia actief blijft.
Brugge met zijn nochtans rijke medische geschiedenis had nog altijd geen medischhistorische vereniging tot in 1992, op de receptie bij de opening van het kunstcentrum
Sint-Jan een eerste cel werd gevormd (Dr. Robert Pannier, kanunnik Vandenbulcke,
Maurice Van Oyen en dr. William De Groote), van wat later de werkgroep is geworden.
Ze werden kort nadien aangevuld met prof. dr. Luc Calliauw, dr. Guy van Reninghe en
Zr. Denise Jacques.
Onder impuls van dr. Robert Pannier krijgt de werkgroep de naam van Montanus, dit
overgenomen van de intussen gesublimeerde wetenschappelijke vereniging.
Op 15 februari 1993 werd officieel het Collegium Medico Historicum Brugense opgericht.
Binnen de werkgroep Montanus werden snel initiatieven genomen, zoals het inrichten van
het jaarlijks Lente- en Herfstsymposium, het inrichten in 1996 en in 2002 van het
congres van de Societas Historicae Medicinae Belgicae, de uitgifte van Tijdingen
Montanus en o.a. het inrichten van de zeer succesvolle tentoonstelling “De Lente van de
Geneeskunde” in 1993 welke meer dan 10.000 bezoekers mocht verwelkomen.

Vrij snel werd binnen de jonge werkgroep het idee geopperd om het boek van Thomas
Montanus, de Pestis Brugana, over de pest in Brugge te vertalen naar het Nederlands.
De vertaling van dit werk gebeurde voornamelijk door collega en latinist, dr. José Van
Laere (<), neuropsychiater te Kortrijk, die een enorm werk verrichtte om tot een
Nederlandse vertaling te komen. Collega José Van Laere werd voor bepaalde aspecten
bijgestaan door dr. O. De Borchgraeve (Anzegem), apotheker Bernard Mattelaer
(Kortrijk) en apotheker L. Vandewiele (Distelberge). Omdat een klein fragment van deze
vertaling verloren ging, werd hulp ontvangen van de Brugse latinist Paul Elsen. Op die
manier kwam een zeer voortreffelijke Nederlandse vertaling van Montanus’ werk over de
pest tot stand.
Vervolgens vroeg dr. Robert Pannier, toen voorzitter van Montanus, of de Koninklijke
Academie voor geneeskunde in België de vertaling kon nakijken en eventueel
geïnteresseerd was in de publicatie ervan. De Academie heeft zich met interesse over
deze vertaling van dr. José Van Laere gebogen en heeft mineure verbeteringen aan deze
vertaling uitgevoerd. Wij zijn heel bijzonder prof. em. Dr. J. Lemli, voorzitter van de
vaste commissie voor de geschiedenis van de geneeskundige wetenschappen binnen de
Academie, dankbaar voor zijn opzoekingswerk dat ertoe geleid heeft dat aan de vertaling
van dit opus van Montanus twee lexicaria zijn toegevoegd, één die uitleg biedt over de
vroegere medische gebruiken en concepten en één over de plaats- en eigennamen. Beide
lexicaria leveren een schat aan informatie die aan deze vertaling een flinke toegevoegde
waarde bezorgt en de lezer ongetwijfeld hulpzaam zal zijn. Tenslotte hebben dr. Johan
Boelaert, historicus Frans Patou en dr. Albert Clarysse, allen leden van de werkgroep
Montanus, hun krachten gebundeld bij de praktische realisatie van dit boek.
Bij deze vertaling werd opzettelijk gepoogd zo dicht mogelijk bij de originele tekst aan te
leunen zodat deze vertaling hoegenaamd geen moderne bloemlezing beoogt te zijn.
Gezien de waarde van de originele Latijnse tekst, wordt deze eveneens weergegeven.
Asterisken in de vertaling verwijzen naar uitleg in de twee besproken lexicaria.
Met de publicatie van deze Tijdingen Montanus 2008, verschijnt dit jaar, naast het boek
“Van gissen naar weten” van dr. Robert Pannier, nu een tweede belangrijk naslagwerk
over de geschiedenis van de geneeskunde in Brugge.
Dr. William De Groote
Voorzitter Montanus
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OVER DE BRUGSE PEST
van het jaar 1666, volgens de hippocratisch-hermetische leer besproken door

THOMAS MONTANUS

uit Diksmuide, gewoon geneesheer van het Brugse gemenebest en het Brugse
Vrije, werk dat zeer nuttig is om de huidige pest van het jaar 1669 te voorkomen en
te behandelen.
"Het is kenmerkend voor een lui mens wat door anderen uitgedacht werd,
klakkeloos te aanvaarden, aangezien al de menselijke zaken aan de
scherpzinnigheid van de geest onderworpen worden".(Quintil.)
te Brugge, in Vlaanderen, bij Lucas Kerkhove, Breydelsestraat, onder het
uithangbord van het witte kruis, 1669.

I

Aan de grote apostel van Indië en Japan, de HEILIGE FRANCISCUS XAVERIUS, van de
Societas Jesu, wonderdoener van onze eeuw en voorkeursbeschermer van de
stad Brugge tegen de pest.
Drie redenen hebben mij ervan overtuigd dit werk van mijn nachten aan Uwe
heilige naam op te dragen.
Ten eerste omdat ik gezien heb dat U ons in onze tijd door God aangeboden werd
als geestelijke en hemelse geneesheer, nu eens tegen de pest, dan weer tegen
andere ziekten. Ten tweede, wat buitengewoon is, omdat ik deze bescherming
ervaren heb toen de besmetting in 1666 in onze Brugse stad woedde.

II

Ten derde omdat, waar meerdere andere heiligen als beschermers optraden tegen
de epidemische plaag, ik U erkend heb als speciale en uitgelezen Patroon tegen
zulke ramp in deze stad. Roemvol is God in zijn heiligen.Hij die ons in zijn glorie en
zijn barmhartigheid door uw tussenkomst bewezen heeft. Moet ik hier aan de
mirakels herinneren die U in uw leven gedaan hebt? Blinden die terug zagen,
stommen die opnieuw konden spreken, kreupelen en verlamden die hersteld
werden, koortsigen die genazen en ziekten allerhande die verdreven werden? Laat
ons die buiten beschouwing laten want wij hebben het hier enkel over de pest; wij
verklaren in dank dat U onze geestelijke geneesheer zijt, die gewoon was zo vaak
pestlijders bij te staan en die hun, tijdens uw leven en na uw dood, daadwerkelijke
steun bijgebracht hebt. Getuigen daarvan de geschriften over de mirakels en de
genezingen die op vele plaatsen vermeld werden; in Indië Malacca, in Europa
Parma, Aquila, Bologna en Napels die, onder anderen, U in 1656, bij algemeenheid
van stemmen, als patroon tegen de pest gekozen hebben. Getuigen tevens andere
steden die U als beschermer wilden tegen alle kwalen. Ten slotte omdat onze stad,
door de pest van het jaar 1666 geklemd, U als speciale patroonheilige tegen de
pest plechtig uitgekozen heeft en ervoor gezorgd heeft dat de relikwieën van uwe
heilige arm door de bijzonderste straten van de stad als smeekbede rondgedragen
werden.

III

Toen hebben de Prominenten van deze stad eenstemmig drie reuzenwaskaarsen
aangeboden en, om het feit te vereeuwigen, hebben zij zilveren ex voto’s
opgehangen met als opschrift "SPQB verkiest de Heilige Franciscus als de
eeuwige patroon van de stad Brugge". Naar hun voorbeeld draag ik nu ook het
kenteken om U met dezelfde titel te vereren en te eerbiedigen.
THOMAS MONTANUS
Uw eeuwig verplichteThomas vanden Berghe, gezegd Montanus
Te Brugge in Vlaanderen, op de calendae van juli 1669.

IV

VOORWOORD TOT DE BRUGSE BURGERS GERICHT
Ik zal hier proberen, Welwillende Medeburgers, het treurspel van de pest te
beschrijven die gij in het jaar 1666 niet enkel aanschouwd hebt maar waarin gij
grotendeels betrokken geweest zijt, ten einde te tonen hoe zeer ik bezorgd ben om
Uw aller welzijn, ik die door uw zeer Edel en Doorluchtig Stadsbestuur sinds meer
dan dertien jaar waardig gekeurd werd als eerste gepensioneerde geneesheer.
Terwijl ik uw vroegere pest zal beschrijven, zal ik mij immers inspannen om U de
manier aan te leren waarop gij de huidige pest (die in haar wezen en wat de
preventie en de bestrijding betreft, niet van de vorige verschilt) moet voorkomen en
behandelen.
Ik betrouw erop dat dit toekomstige werk van mij van het grootste nut zal zijn voor u
omdat dit wild monster (moge Gods barmhartigheid het bedwingen!) binnen uw
stadswallen, vanuit de besmette buurlanden, binnengeslopen is en de besmetting
rondom verspreidt.
Verschillende vooraanstaande geneesheren, zowel van de oude als van de recente
kunde, hebben uitgebreide traktaten over de pest uitgegeven, zodat ik dit had
kunnen nalaten; daar zij echter bijna allen over hun eigen vaderland en streek
geschreven hebben en dit tot nu toe door geen van uw artsen ooit gedaan werd,
heb ik het als een verplichting en een teken van mijn genegenheid beschouwd
daarin te voorzien, in het voordeel van uw stad, onze streek en U, mijn
medeburgers, in de maat van mijn vermogens.
Ik heb mij noch op de elegantie van de stijl noch op de uiterlijke schijn toegelegd;
de huidige nood laat geen vertraging toe maar schenkt mijn pen vleugels om mij zo
snel mogelijk in deze verlatenheid in staat te stellen U te helpen (terwijl wij van alle
vrienden en raadgevers verlaten worden).
Al gaat het om een ex tempore werk, toch steunt het op redenering en is het door
ervaring bevestigd; het gaat met zoveel orde, klaarheid, methode en middelen
tewerk dat iedere arts en chirurg een volledige uitgeruste officine aan de hand
heeft, bestaande uit gemakkelijk bereidbare en verkrijgbare geneesmiddelen,
waarmee iedereen zich snel, veilig en vreugdevol kan beschutten en behandelen.

V

Ik heb niet geschreven om een wereldlijke mecenas te behagen of, zoals veelal
gebeurt, om giften van hem af te dwingen (de oorlogen hebben de geldbeurzen
uitgeput!) noch om bescherming en voorspraak op te eisen (men heeft nooit
gelezen dat een mecenas het zwaard getrokken heeft om de geschriften van zijn
kliënt te verdedigen) maar onopgesmukt en eenvoudigweg om God en de
barmhartige Maagd, Moeder Gods, te loven en de Heilige Franciscus Xaverius,
onze uitgelezen Patroon tegen de pest, van wie wij hulp verhopen, te bedanken en
U, Beste Medeburgers, zoveel de geneeskunde het toelaat, steun te verlenen. Ik
heb dit boek niet in het Grieks noch in een vreemde taal maar in gewoon Latijn
uitgegeven; het zal weldra, ten behoeve van de ongeletterden of degene die enkel
hun moedertaal kennen, in de Vlaamse taal verschijnen.
Maak het goed, Beste Medeburgers en wensen wij ons, U en mij, onderling een
lang en gezond leven.
"Wie tot de menigte spreekt, zal des te meer welgekomen zijn als hij enkel het
algemeen welzijn voor ogen heeft".
Liv.dec.I. l. 4.

VI

AAN DE DOORLUCHTIGE HEER Dr. THOMAS MONTANUS,
Dokter in de Geneeskunde, Gewone geneesheer van het Brugse Gemenebest en
het Brugse Vrije, ter gelegenheid van de editie van het traktaat over de Pest.
Montanus, gij mengt de hippocratische en de scheikundige geneesmiddelen
waarmee gij het virus van de pest tot afstand dwingt. Als het volk uw voorschriften
en geboden volgt, zal het, met Gods toestemming, onder uw leiding gezond zijn.
Vol vreugde zal het U tot vader van het vaderland uitroepen en vereren en als de
vader van het vaderland een vrome hulde brengen.
HET ZELFDE TOT ZOILUS*
Benijd hetgeen gij bijt en nogmaals met een verwaande tand bijt. Wat deed de
kwade hand legen het licht van de BERG ? Zoilus (als gij het niet weet) Orinus is
de sterke BERG die gij aanvalt maar hij vreest uw beten niet. Spaar de adder die
met knagende tand verraadt; Bereid betere zaken voor, zelfs als zij U minder
toelachen.
En gij, sieraad van Brugge, o Montanus, volg verder de hoge weg die gij te voet
ingeslagen hebt, gij die zoveel ongetwijfelde venijnen van de pest ontdekt, breng
zoveel hulp als de kunde het toelaat.
Paulus Baudens STL

VII

AAN DE ZEER BEFAAMDE EN BEKWAME HEER D. THOMAS MONTANUS,
Dokter in de Geneeskunde, Eerste gepensioneerde arts van het Brugse
Gemenebest en aan zijn boek over de Pest.
Apollo, de uitvinder van de geneeskunde, juicht toe van op de bergen, vooral van
de BERG, die een betrouwbare top is die niet onderdoet voor de Parnassusberg
noch voor de Phaselis noch voor de Cynthus, bergen die voor U, Phebus, heilig
zijn. Een BERG waarin Meditrina, de goede geneesgodin, vóór de anderen een
plaats om te genezen toegewezen werd door een kind, een kind dat gevoed werd
in het huis van zijn vader, die een arts was van de beste soort.
Verwondert U dat? Dit tegenwoordige boekje bevestigt wat ik zeg. Het lost
moeilijkheden op die de geneeskunde vlucht.
Wat is duisterder dan de pest? Dit geleerde boek verklaart de natuur van de pest
en leert haar materie aan, de methode van behandeling en het dieet dat pest
voorkomt. Het leert wat pest is, bespreekt het waar, waarin, hoe en waaruit, en
haar aard. Wat meer ?
Het is iets enigs, het is de geleerdste leer over de pest, zoals vroeger er nooit geen
bestaan heeft noch heden bestaat.
Ga dan verder, Montanus, met ons te onderwijzen totdat, 0 andere Epidauriër, gij
een witte baard zult hebben.
(Chronogram)
Robrecht Orinus*, een vader voor de zieken, was een echte Esculapius; Thomas
Orinus, uit het Brugse Vrije, is een echte Podalirius**."
Johannes de Blissy,
S.T. Licentiaat
(*) Vermoedelijk allusie op de vader van Thomas, Robrecht Montanus, die ook arts
was
(**) Podalirius is een zoon van Asclepios (of Esculaap)

VIII

De stad Brugge juicht Montanus toe.
BEKWAME THOMAS
MONTANUS
ANAGRAM
ZEER

"OH ! DE TOPPEN DELEN DONDEREND OPDRACHTEN AAN EXPERTEN
MEE".
De hijgende pest woedt, het virus breidt zich over de ingewanden uit; de getroffen
harten zwellen op van de haastige razernij. Bekwame artsen kijken verbaasd op
naar acute dolheid waaraan zij te vergeefs als geneesheer de hand leggen.
Een huiverende vrees veroorzaakt bij velen een schokkende schrik als zij zien hoe
verschillende zaken door de zeis van de pest gemaaid worden.
Het volk haast zich bij de Heer om te klagen en Zijn Hulp met jammerende
gebeden in te roepen.
Hij is niet altijd door een vlammende woede bewogen en hoort de droeve klachten
aan.
Hij stuurt experten om geneesmiddelen te schenken tegen de ziekte en het kwaad
tegelijk zachtjes aan te verdrijven, volgens de regels van de kunst.
Dat doet de geneesheer Montanus; daartoe dwingt de vertaling van zijn naam.
"Als opdrachten aan worden toevertrouwd, donderen de hoogten."
Hij schrijft geneesmiddelen voor waarmee hij de besmetting wegneemt die geleerd
hebben het kwaad langzaam rond te doen kruipen.
Juicht Montanus toe, juicht, Brugse burgers, degene toe die de dolle plaag verjaagt
met de kunde van een Peon*.
(Chronogram)
De huldige epidemie zal genezen zijn
Willem Jennijn,
Pastoor te Westkapelle
(*) Peon: geneesheer der goden, bijnaam van Apollo en Asclepios.

IX

Aan dezelfde Schrijver en zijn Familieleden
SNEL, VEILIG EN BLIJ
Degene die snelle, veilige en blijde genezing schenkt is groter dan Galenos, groter
dan Hippocrates.
Gij, Montanus, verschaft snel aan de zieken een veilige redding en laat met blij
geluid honing uit Andalusië waaien.
Neem dus de verdiende kroon van Apollos kunde op.
Uwe schriften verdienen alle lauweren.
Chronogram
Geschreven op de 5e calendae van juni
Dit heeft uit innige hartelijkheid geschreven:
Philippus Jennyn,
Rel. Eeckhouttanus

AAN DE DOORLUCHTIGE HEER
D. THOMAS MONTANUS
Geneesheer en beroemde Theoreticus en Practicus ter gelegenheid van de
uitgave van zijn boek over de Pest.
Waarom, Montanus, hebt gij zoveel nachten slapeloos doorgebracht?
Waarom zolang wakker liggen om boeken uit te geven?
Negeert gij dat dit werk enkel U te goede komt? Nee, hier dwaal ik: noch uw
rechtschapenheid noch uw bezorgdheid pleiten voor dergelijke houding.
Dit doet gij ten voordele van anderen: welk groot voordeel! Om de zieken te doen
opstaan, onderwijst gij het volk met raadgevingen en boeken.
F.M.S. Rel. Dunensis

X

Tot het traktaat van de Pest van de Zeer Geleerde en Ervaren
D. THOMAS MONTANUS
Dokter in de Geneeskunde, Archiater van de stad Brugge
Mij heeft Phoebus, prins van de geneeskunde en schrijver geholpen bij het zingen
van de orakelwoorden, en degene die, sterk in kruiden, Phoebigena* onderwezen
heeft, de centaur van Phyllis, heeft onze liederen aangevoerd.
En Peon en Machaon**, even beroemd als zijn broer, en degene ook die uitmunt in
de geneeskunde.
Voor mij is Mercurius een eersterangs auteur die leert hoe de wrede pest uit de
stad kan verdreven worden, gelijk degene die geplaatst is bij de uitgestrekte
stadswallen van Corinthe, die aan twee zeeën gelegen is, of Tanagra die door uw
tempel vereerd is.
Daar staat een god met een lam op de armen en de onheilspellende Tanagrese
pest vlucht de stad uit.
Aan Mercurius gewijde Brugge, die een recente kwaal verbrand heeft, nadat de
pest de bevolking zwaar verdund heeft, ziehier hoe hij vanuit de hoge BERGEN
naar U gekomen is met op zijn armen een lam, pand en last.
Betrouw het perkament van Jupiter, dat de oorzaken en het lot ordentelijk op een
lichte huid geschreven houdt.
Dit kort boek hier beschrijft de oorzaken van de pest en geeft geneesmiddelen
tegen de besmetting; Oh! Brugge, juich nu dat heilzaam genie toe en belooft
bloemenkransen aan deze nieuwe redder.
F. Jac. Willemaert
STB Augustijner

(*) Phoebigena: Asclepios, zoon van Apollo. (**) Machaon: zoon van Asclepios.

XI

VAN HET TRAKTAAT OVER DE PEST
van de zeer geleerde Heer
D. THOMAS MONTANUS, Dokter in de Geneeskunde
Wie gij ook zijt, gij zult baat hebben van de herhaalde lectuur van dit boekje die zal
beletten dat de woeste pest U zou benadeligen, indien gij de geneesmiddelen
gebruikt die Montanus voorschrijft en vermijdt wat hij als schadelijk vermaant.
De schadelijke zaken brengen de dood mee wijl de remedies het leven bewaren.
Dit boek bevat dus leven en dood.
N. R. Licenciaat in beide rechten

AAN D. THOMAS MONTANUS,
de collega die een boek uitgeeft over de Pest
Of ik U, MONTANUS, hermetieker of leerling van Galenos noem, ik vergis mij niet
want beide namen passen op U.
Uw beschrijving van de Brugse pest bevat immers beider studie en bespreekt ze.
Zij beschrijft de pest en leert hoe zich te beschutten tegen de zwarte pest en
bespreekt die schrikwekkende plaag gemakkelijk; zij verschaft aangename
medicamenten aan de besmetten en biedt een zachte verlichting aan de
bedlegerigen.
Welaan! Houd de moed vol, bespaar uw moeite niet; ga door met honingzoete
boeken uit te geven.
Aan uw inspanningen zijn wij allen alles verschuldigd; van uw kunde hangt onze
redding af.
Dat de witte levensdraden, MONTANUS, door een noodlottige hand geleid, in uw
handen terechtkomen gedurende de Nestoriaanse jaren.
Ik vraag niet dat gij blaffende honden zou vrezen.
Dat, wegens uw verdiensten, lof en eer U in overvloed toekomen.
Ga verder met de studies die gij begonnen zijt en, door uw kunde, schenk ons de
gouden eeuwen van Saturnus terug. Hou U kloek.
Jan-Baptist VEQUEMANS, Brugse arts

XII

Ter gelegenheid van het boek over de pest, uitgegeven door de zeer bekwame
Heer D. THOMAS MONTANUS van de stad Brugge en het gebied van het Brugse
Vrije, Gepensioneerde Geneesheer van het St.-janshospitaal en tegenwoordige
Voorzitter van de broederschap der Geneesheren
Epigram
bestemd zowel voor de wijze lezer als voor de hekelaar.
Vele artsen hebben over de pest geschreven maar zijn het niet onderling eens over
hetgeen zij is en hoe zij ontstaat, hoe zij moet behandeld worden, welke de tekens
zijn die haar symptomen voorafgaan of volgen.
MONTANUS heeft zich ingespannen om nieuwe en goede zaken over de pest te
onderwijzen, in het algemeen voordeel; zij behagen door hun nieuwigheid die tot
nu toe nog nooit door artsen voorgedragen werd. Indien zij U behagen, lezer, keur
ze goed; zoniet, dat Zoïlus de wapens opneme tegen MONTANUS: hij is niet bang
voor die wapens.
Twee chronogrammen:
Montanus, Brugse held, heeft geschreven over de pest ten bate van het volk
Jan-Chrisostoom Terwe
Brugse geneesheer

XIII

Ter gelegenheid van het zeer geleerd en nuttig traktaat over de Pest van de zeer
befaamde Heer D. THOMAS MONTANUS, DOKTER IN DE GENEESKUNDE
De kennis is iets dors tenzij een andere na U leert hetgeen gij weet; hij alleen die
ten bate van de nakomelingen kent, is een wijze man.
Gij, MONTANUS, bezit alle aspecten van de wetenschap, gij die op passende wijze
weet en onderwijst hoe men de pest moet verjagen.
Jacobus vander Meersch
Diksmuidse arts

Ter gelegenheid van hetzelfde boek
Zeer bekwame hippocratisch-hermetische wapens tegen de huidige, zich
uitbreidende pest
Terwijl gij, MONTANUS, in dit boekje de pest beschrijft, roept gij te wapen om te
beletten dat de pest de onwetende mensen zou treffen, zodat gij aan allen wapens
biedt tegen zo'n grote kwaal wanneer gij geneesmiddelen tegen de pest te
voorschijn haalt.
DAAROM, BURGERS, JUICHT MONTANUS TOE.
koorsgewijze volhardend
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AAN DE LEZER
De profeet van Jesse die aan zielepest leed smeekte de heilige BERG om
geneeskundige hulp; de BERG bood hulp en geneesmiddelen voor de lijdende ziel:
waar om heil gesmeekt werd, werd het verkregen.
Indien een geweldige pest uw ledematen aanvreet, indien een besmetting uw
lichaam als met een blind vuur verschroeit, vat moed en raadpleeg de geleerde
schriften van MONTANUS.
MONTANUS zal zich haasten om U behulpzaam te zijn; hij zal betrouwbare
medicamenten ter beschikking stellen om de pest te verjagen.
MONTANUS heeft de naam van een BERG die tegelijk een voorspelling is.
Noch de Haemus noch de Hybla noch de hoge Idaberg draagt meer vruchtbare en
heilzame kruiden dan deze BERG,
Beklim deze BERG; overzie hem zorgvuldig: in deze BERG ligt de genezing
ongetwijfeld verborgen.
Dit heeft M. L., Licentiaat in beide Rechten, in verzen gezet.
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BOEK I. HOOFDSTUK 1. Over het wezen van de pest.
Pest is niet de naam van een welbepaalde ziekte, maar haar naam wordt gemeenlijk
gegeven aan elke kwaadaardige aandoening met voortschrijdende besmetting. Zij
wordt verslindend genoemd, omdat ze als een woest en vreselijk monster elkeen op
haar weg verslindt. Door haar worden niet alleen mensen, maar ook alle mogelijke
dieren en planten aangetast, echter niet steeds door dezelfde pest, maar voor elke
soort afzonderlijk door een bijzondere pest.
Zij wordt ook pestilentie genoemd, doch ik maak het volgende onderscheid tussen pest
en pestilentie. Laatstgenoemde term betekent de gesteldheid van de ziekte terwijl de
eerste term waarlijk het besmettelijke gif zelf aanduidt.

1

Ik meen niet dat diegene aan pest lijdt die met zijn haren, met de onreinheid van zijn
huid of met het dons een gif verspreidt behalve wanneer dit gif zijn hart, vermogens en
krachten aanvalt of wanneer het hart zich tegen dit gif verzet. Zo iemand verspreidt
weliswaar de pestilentiële miasmata* maar hij lijdt niet aan pest.
De pest is een vreemde kwaliteit, afkomstig uit een merkwaardige, verderfelijke,
bijzondere verrotting (behalve de davidaanse). Ze is kwaadaardig en giftig, en ze tast
door een weerzinwekkende haat het hart aan van de mensen die aan haar blootgesteld
zijn. Ze mat af en veroorzaakt meestal een hyperacute ziekte. Ze brengt door haar
uiterst snelle opkomst de mens in levensgevaar, en leidt dikwijls tot de dood door de
meestal begeleidende bubonen, antraxen, kwaadaardige papulae* en dergelijke meer.
De pest wordt een kwaliteit genoemd, omdat de pest geen ziekte is, maar iets zoals
een ziekte, en veeleer de oorzaak van een ziekte. Wanneer het pestgif is
doorgedrongen tot de hoofdzetel van het leven, legt het er hinderlagen, en ontstaat er
de opwinding van de afweer. Vandaar de warmte, de ontregeling, de koorts, de rotting
enz. Maar wat ligt vóór die opwinding ten grondslag aan de ziekte? Zijn er niet velen
gezien die zonder ziekte of koorts het vergif, al dan niet met een alexifarmacon,
hebben verdreven en vernietigd, of het naar de lichaamsperiferie of de lagere
emunctoria* hebben afgevoerd? Of zijn er geen grote aantallen gezien die plots door
een zeer krachtig vergif verrast en gestikt zijn, alsof ze door de bliksem getroffen
zouden zijn? En ik heb eraan toegevoegd: het is meestal zo. Ik erken dat de pest om
het even welke ziekte kan vergezellen of opvolgen, en dat verschillende ziektesoorten
met of na de pest kunnen optreden. Maar daarom moet men toch niet besluiten dat de
pest een ziekte is, maar eigenlijk dat zij de ziekten veroorzaakt, of kan veroorzaken.
Indien iemand de pest zou willen klasseren onder de soorten ziekten, zal hij haar
eerder onderbrengen bij de ontregeling dan bij de samenstelling of ontbinding van de
eenheid, omdat zij warm is. Want de natuur wordt op wonderbare wijze plots in
beweging gebracht, met warmte eerder dan een andere kwaliteit tot gevolg.
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Deze pestifere kwaliteit is volstrekt niet algemeen verspreid, wat zonneklaar blijkt. Zij is
niet warm, omdat zij niet noodzakelijk met koorts gepaard gaat. Maar zij is ook niet
koud, vermits dikwijls wordt vastgesteld dat personen met hevige koorts door dit kwaad
aangetast zijn. In feite is deze pestifere kwaliteit voor mij en voor alle medici onbekend
en vreemd. Haar aard en natuur kunnen nauwelijks worden verklaard. Voor sommigen
is zij verwant aan die van gele wolfswortel, scheerling, wolfsmelk en monnikskap, voor
anderen aan die van antimonium, kwikzilver, zwavel en arsenicum. Zij stellen dit niet,
omdat zij oprecht menen (indien zij juist redeneren) dat een giftige kwaliteit van enige
van deze stoffen de pest zou veroorzaken. Zij stellen dit integendeel, omdat sommige
pestvormen symptomen zouden veroorzaken, die ook door voornoemde stoffen zouden
worden verwekt, of omdat het pestilentieel vergif, afgezien van zijn eigen pestilentiële
en besmettelijke hoedanigheid, enigszins zou lijken op de aard van die stoffen, of
omdat het tegelijk zou optreden met een ander vergif, dat het zelf niet omvat. Tenslotte
noemen sommigen haar astraal, omdat ze haar oorsprong uit de sterren zou afleiden,
of goddelijk, omdat zij zich ten zeerste door de fijnheid van het venijn of de snelheid
van de besmetting zou onderscheiden. Anderen noemen haar “formeel”.
Wanneer ik zeg dat de pest een kwaliteit is, bedoel ik niet dat wat verderfelijk en
besmettelijk is, werkelijk enkel een onstoffelijke kwaliteit is, terwijl de aantasting reëel
zou worden, en de kiemen en de onreinheden zich in de zaken zouden bevinden.
Integendeel meen ik dat zij moet worden beschouwd alsof zij lichamelijk zou zijn, of
alsof zij de aard van een lichaam zou willen evenaren of navolgen, hoewel zij toch geen
lichaam is. Beschouw, als u wil, bijvoorbeeld een aangename of een onaangename
geur die zich plots over een zeer grote ruimte uitstrekt en iedereen die hij tegenkomt
treft. Het staat vast, dat deze expansie niet kan plaatsgrijpen zonder subject, namelijk
de lucht, waarin hij vastzit. Dit subject is de substantie, ofschoon het zo een geringe
massa heeft dat de zintuigen het nauwelijks of helemaal niet zouden waarnemen. U
hebt dus de substantie en de kwaliteit, waarvan geen van beide iets vermag zonder de
andere. Bepaalde gezaghebbende auteurs hebben een andere substantiële kwaliteit
uitgevonden om deze moeilijkheid op te lossen. Dat de scholastici of diegenen die te
veel vrije tijd hebben, hierover redetwisten, en dat zij de naam toekennen die hen
behaagt: gas, wormpjes, [Cynephilos], geanimeerde atomen, pestilentieel gif, of een
andere naam. Ik verklaar het voor mezelf aldus: deze hoedanigheden zijn zo in de
binnenste essentie van de substantie verborgen, dat het niet mogelijk is, dat ze iets
substantieel met zich zouden dragen.
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Er wordt gesteld, dat de pest uit een verrotting ontstaat. Want, met uitzondering van de
davidaanse pest, zoals al gezegd, vindt zij haar oorsprong nergens anders dan in een
interne of externe verrotting. En deze oorsprong ligt niet in een gewone verrotting die
men overal oploopt, maar in een bijzondere verrotting, of zo u wilt, wat veel beter
geformuleerd is, in een bijzonder verrottende gisting. Daar niemand eraan twijfelt, dat
het gif door een verrotting kan worden opgewekt, kan aldus niemand eraan twijfelen,
dat het gif besmettelijk is door een bijzondere verrotting of een bijzonder verrottende
gisting.
Dat niemand denke dat ik zou zeggen dat de pest bestaat in een verrotting, integendeel
stel ik dat deze kwaliteit haar giftige en besmettelijke oorsprong in een bijzondere
verrotting heeft gevonden. En indien er dagelijks nieuwe vergiffen en zefs levende
wezens ontstaan, die gewoonlijk uit een verrotting voortkomen, houdt dit dan niet in dat
het besmettelijke vergif uit een bijzondere verrotting uitwasemt? Want het is veel
moeilijker te begrijpen dat het leven veeleer dan de giftige kwaliteit die door een
besmetting kan vergiftigen, wordt opgewekt.
Men heeft deze kenschetsen “uit de buitengewone, verderfelijke en bijzondere
verrotting” of, zoals ik eerder heb gezegd, “verrottende gisting” toegevoegd, om haar te
onderscheiden van de gewone verrotting of van de putride koortsen*, hoe verdorven en
kwaadaardig deze laatsten ook mogen zijn, en hoewel die het hart op een opvallende
wijze treffen. Immers, eerstgenoemde verrotting is veel buitengewoner, verderfelijker
en uitzonderlijker. Ofschoon de verschillende soorten verrotting in hun materie
enigszins op elkaar gelijken, zijn ze toch naar hun vorm zeer verschillend en
tegengesteld. Want de bijzondere verrotting overstelpt het hart op een geheel andere
manier door haar snelheid en nauwkeurigheid, zij valt de aangeboren warmte aan,
vernietigt het levensprincipe* en besmet de omgeving, zodat ze soms ogenblikkelijk het
leven wegneemt. Dit is niet gebruikelijk bij de andere soorten verrotting. De gewone
verrotting heeft geen haast, en het ene verrotte lichaam besmet het andere niet
plotseling, noch doet het rotten, ondanks contact. Want daarvoor is nodig dat actieve
en passieve kwaliteiten aangetast zijn, wat niet zo plots gebeurt als bij de
buitengewone, verderfelijke en bijzondere verrotting, die veeleer een bederf van de
substantie, gevolgd door het ontkiemen van de besmetting, moet worden genoemd dan
een putrefactie.
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Deze verrotting is dus van dien aard dat ze leidt tot een giftige kwaliteit. Deze laatste is
besmettelijk of kan door een besmetting worden verspreid. Ze is vijandig voor het hart
en, door haar substantie en wezen, voor de bron van het leven. Tenslotte vertoont ze
een welbepaalde vorm, omdat er anders geen reden zou zijn, waarom ze eerder
mensen dan andere soorten levende wezens vergiftigt.
Er wordt gesteld dat deze kwaliteit kwaadaardig is wegens haar uiterst slechte karakter
en haar noodlottige symptomen, die onmiddellijk volgen.
Er wordt gesteld dat ze giftig is wegens de kracht van haar volledige substantie die
vijandig is tegen de mens. Ik zal openhartig bekennen dat ik deze kracht niet kan
verklaren, net zomin als iemand haar tot op heden heeft verstaan. Voorzeker hebben
diegenen gemeend, die het gif arsenicaal enz. hebben genoemd, dat ze erover veel –
maar holle- woorden hebben verkondigd, maar zij brengen zich in verlegenheid.
Hierover stelt de Dichter:
Er is geen wredere aandoening dan de boosaardige pest, die argeloze mensen
geheel te gronde richt. Het gif koestert, verbreidt en ademt al het dodelijke uit.
Ik heb gezegd dat het gif het hart van de omgeving door de besmetting aantast:
Verschrikkelijke besmettingen verbreiden zich in het onvoorzichtige volk.
(Vergilius)
Want de pest is van dien aard, dat de aandoening van diegene die aangetast is,
gezonde mensen en omgevenden besmet. Het behoort tot het wezen van de pest
besmettelijk te zijn en haar kwaadaardige en giftige kwaliteit over te dragen. Daarom
noem ik geen enkele ziekte of koorts pest (en wel pestilentieel), indien ze niet
besmettelijk is, of indien ze geen duister en onverklaarbaar verpestend en besmettelijk
uitvloeisel in zich houdt, dat van het ene lichaam in het andere wordt overgebracht of
kan worden overgebracht en overgedragen.
Het behoort niet tot het wezen van de pest epidemisch te zijn, wat velen nochtans
veronderstellen, vermits het volstaat dat zij velen kan besmetten, aantasten en doden.
Contact wordt zelfs niet vereist opdat iemand door de pest zou worden besmet, omdat
de besmetting op afstand gebeurt en deze hoedanigheid zich door de lucht of via een
vaporeus * lichaam voortbeweegt, en daar zij van het ene lichaam op het andere wordt
overgedragen door een vonk, of veeleer wordt overgedragen en erin wordt ingeprent
(welke actie contagium* wordt genoemd). Ik zeg inderdaad terecht dat zij erin wordt
ingeprent, want rechtstreeks of onrechtstreeks contact dat plotseling overgaat, volstaat
niet. Maar er is werkelijk een voldoende tijd vereist, waardoor deze kwaadaardige en
verderfelijke kwaliteit die uit een verrotting of een besmette zaak voortvloeit,
waarachtige sporen kan indrukken. Maar soms zou zij slechts een ogenblik vereisen
om te besmetten, indien zij waarlijk doeltreffend en overvloedig is, of indien het lichaam
ervoor geschikt en ingesteld is.
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Bovendien, hoewel deze besmettelijke pestilentiële kwaliteit uit een verrotting
voortvloeit, veroorzaakt ze toch niet terstond een verrotting, vermits ze dikwijls de
mens doodt of zelf wordt verdreven door de kracht van het levendigere hart, vooraleer
de verrotting kan worden opgenomen of kan volgen. Verder blijkt de pest een
dergelijke hoedanigheid te zijn, die soms meer een gezond lichaam opzoekt dan een
[cacochymisch*] lichaam of één dat door andere ziekten overwoekerd is.
Tenslotte noem ik die ziekten geen pest, die meerdere personen uit dezelfde familie in
huis door een onmatigheid treffen, wanneer ze dezelfde niet-natuurlijke zaken
gebruikt hebben, ofschoon ze daardoor besmettelijk lijken, tenzij ze tevens ieder
mogelijke omgevende besmetten. Indien u ze toch als “particuliere pest” zou willen
aanduiden, [zou dit aanvaardbaar zijn.]
Er wordt gesteld dat de pest het hart aantast. Want ze overvalt en verstikt, zoals
meestal, eerst, plots en heftig het levensvermogen dat van dit alleredelste orgaan
afhangt. Zij doet dit veel sneller dan het gif van de schorpioen, dat in zeer korte tijd
zich uiterst snel door het gehele lichaam beweegt. Daardoor is het hart onderhevig
aan deze aandoening of dit kwaad, in overeenstemming met het meer onstoffelijke
deel, waarvan de productie van de warmte van de instromende spiritussen* afhangt.
Ofschoon pleuritis, kolieken, dysenterie of gelijkaardige aandoeningen volgen, wordt
toch steeds eerst het hart aangetast, en dan zeg ik dat de epidemie er samen mee
optreedt, of dat een bepaalde stof voorbeschikt was tot deze of gene aandoening.
Over de reden waarom deze verwoestende kwaliteit eerst het hart zou aanvallen,kan
ik niets met stelligheid zeggen, tenzij dan door mijn toevlucht te nemen tot het
plechtanker* en te stellen dat de antipathie en de ongelijksoortigheid er de oorzaak
van zijn dat deze pestilentiële kwaliteit zich naar het hart zou richten en ervoor
hinderlagen zou leggen. Op dezelfde wijze richt cantharide zich met haar giftige
hoedanigheid naar de blaas, valt zeehaas de long aan, bilzenkruid de hersenen,
arsenicum de maag, nieskruid de zenuwen, aspisslang de lever, slangenkruid het
hoofd, enz.
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Het moet worden [erkend] dat tijdens onze Brugse pest bij zeer velen de hersenen, de
maag en de lever bijzonder aangetast zijn geweest, zoals slaperigheid, delirium,
onmacht, maagpijn, braken enz., en bubonen in de hals, de liezen, de oksels, de
emunctoria* van hersenen, lever en hart voldoende hebben getoond, zij het slechts in
tweede orde.
Het is verbazend dat sommige personen, zelfs gemakkelijk, door de pest worden
besmet en anderen helemaal niet. Dit komt omdat op een bepaald ogenblik bepaalde
personen eerder de pest in zich opnemen en onrustiger en angstiger zijn, dan andere
personen of dan op andere ogenblikken. Verder komt dit door een voorbeschiktheid
die bij de enen wel en bij de anderen niet op dezelfde wijze voorhanden is. Tevens
gebeurt dit wegens de analogie en de overeenkomst tussen de geboortedatum van
diegenen die onder hetzelfde gesternte geboren zijn, en de dag waarop de pest is
uitgebroken: omwille van dezelfde hemelse oorzaken vertoont zich een
herkenningsteken. Bovendien zijn diegenen die hetzelfde temperament hebben, vol
van dezelfde cacochymie* enz., en worden ze veel sneller en ernstiger dan anderen
aangetast. Wij hebben gezien dat wegens de analogie in het gehele jaar 1666 hier te
Brugge, te Oostende en in andere naburige oorden vrouwen, kinderen en verwijfde
personen vaker en gevaarlijker aangetast werden dan mannen en gematigde
personen.
Toch moet worden toegegeven dat de kenmerkende en bijzondere gesteldheid die de
lichamen of plaatsen blootstelt aan de pest, voor ons volledig onbekend blijft. Noch
door waarneming, noch door redenering, maar uitsluitend door de afloop en achteraf,
of door ondervinding wordt zij begrepen.
Zodra deze besmettelijke kwaliteit via de poriën van het lichaam of via de ademhaling
in de vitale spiritussen* is binnengedrongen, wendt ze zich onmiddellijk naar de
harmonie van het hart, tracht ze die te vernietigen, brengt ze de aangeboren warmte
en de spiritus* van het hart in verwarring, vermoeit en vergiftigt ze, en tracht ze te
onderdrukken, niet door overvloed maar door haar volledige substantie en aard. De
archeus*, die zich verheft wegens de aanwezigheid van een vreemde en vijandige
gast, wordt driftig en opgejaagd. Indien het lichaam onmatig of cacochymisch* is,
wordt een verrotting opgeroepen, volgt er onmiddellijk koorts en ontstaan bubonen*,
antraxen* en een veelheid van noodlottige symptomen.
De pest wordt bijgevolg gekenmerkt door de besmettelijkheid, de uitzonderlijkheid van
het vergif, de snelheid van het verloop, de verschrikkelijkheid van de erop volgende
en begeleidende verschijnselen, en tenslotte de moeilijkheid van preventie en
behandeling.

7

BOEK I. HOOFDSTUK 2. Over de verschillende soorten pest.
Er is een pest met koorts en een andere zonder koorts. Hier te Brugge leden in 1666
bijna alle besmette personen aan koortsen. Dit gebeurde omdat het vergif van onze
pest gekenmerkt werd door een langzame en trage vordering, zodat de besmette
personen het pestilentieel vergif soms meerdere dagen in het lichaam verbreidden,
vooraleer het merkbaar de strijd beproefde. Aldus werd tijd gegund om verrotting,
koortsen enz. voort te brengen.
Het is echter niet zo dat iemand eraan zou twijfelen dat pest zonder koorts wordt
veroorzaakt. Want vooreerst kunnen de besmettelijke miasmata* die in een gezond
lichaam naar het binnenste van het hart worden overgebracht, en erin opgevangen of
ingeprent worden, door de eigen lichaamskrachten en door het tijdig en in aangepaste
dosis toegediende antidotum* worden overwonnen. Zij kunnen door onwaarneembare
of waarneembare transpiratie uit het lichaam worden verjaagd en verdreven,
vooraleer de merkbare benauwdheid, ontsteking of verrotting, en koorts zouden
hebben kunnen ontstaan. Ik ben er zeker van dat dit hier te Brugge in 1666 zeer vele
pastoors die met zielszorg belast waren, geneesheren en andere mannen [met een
goede gesteldheid] te beurt is gevallen.
In de tweede plaats wordt immers de bezoedeling gekenmerkt door een zodanige
kwaadaardigheid en activiteit en is dat perifere virus* zo overvloedig, dat het zeer snel
werkt, en dat het de persoon in wie het ingeprent wordt, spoorslags overrompelt,
zodat hij, als door de bliksem getroffen, ineenzakt en sterft, vooraleer er koorts
optreedt of kan optreden. Hoewel koorts zo goed als onafscheidelijk verbonden is met
de pest, is dit toch niet steeds en onvermijdelijk zo, noch behoort dit tot haar wezen,
maar is het slechts een accident van de pest.
De soorten pest die worden opgezocht op grond van hun oorzaken, zullen zich verder
openbaren, wanneer wij deze oorzaken zullen opsommen. Hetzelfde geldt voor de
soorten die worden opgespoord op grond van hun gevolgen en symptomen.
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Het gebeurt dat pestilentiële koortsen ontstaan, die inderdaad epidemisch kunnen
zijn, algemeen kunnen woeden en talloze personen kunnen aantasten, nadat de
lucht, het voedsel enz. door een waarlijk gewone oorzaak zijn bedorven. Evenwel
noem ik een dergelijke aandoening geen pest, maar wel een pestilentiële koorts.
Bijvoorbeeld: in 1645 oefende ik mijn medische praktijk te Sint-Winoksbergen uit
en stond ik als geneesheer aan het hoofd van het koninklijke hospitaal van haar
katholieke Majesteit. In de periode waarin de Franse koning Grevelingen,
Duinkerke enz. belegerde, heb ik, zowel in het Spaanse leger als in de stad SintWinoksbergen, ontelbare pestilentiële koortsen mét exanthemata* en antraxen*
maar zónder pest gezien en behandeld. Want, ofschoon er dientengevolge een
aantal personen stierven, op wie ofwel vóór ofwel na het overlijden maculae*,
petechiae* en carbones* verschenen, vergiftigden zij toch niet de meesten, hoewel
de overige huisgenoten dezelfde lucht, hetzelfde voedsel en dezelfde kleding
gebruikten.
Maar in 1666 hebben zich hier te Brugge geen pestilentiële koortsen zonder pest
voorgedaan, want zij bereikten een dergelijke graad van verderfelijkheid, dat een
persoon in de nabijheid onmiddellijk werd besmet.
BOEK I. HOOFDSTUK 3. Over de oorzaken van de pest.
Van de oorzaken van de pest zijn er sommige duidelijk zichtbaar en andere
verborgen. Verborgen zijn Gods rechtvaardige toorn of straf. Van deze pest getuigt
koning David in het Boek der Koningen uit de Heilige Schrifturen. Dit blijkt ook uit
andere plaatsen van deze geschriften.
Storingen in de kringloop van de gesternten en kwaadaardige invloeden van
hogere lichamen zijn ongetwijfeld een oorzaak van pest (daar twijfelen oudere en
moderne zeer ernstige artsen, chemici en astrologen niet aan, van wie ik de
opzienbare lijst en de doorslaggevende redenen best zou vermelden, mocht ik niet
vrezen de lezer te vervelen).
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De duivel en de magische kunsten dragen ook bij tot het ontluiken van de pest en van
alle ziekten, zoals men kan lezen in de Heilige Boeken, namelijk de geschiedenis van
Job en de 7e en 8e hoofdstukken van de Exodus. Daarover zult u meer te lezen
krijgen in het traktaat dat ik aan het voorbereiden ben over de ziekten met magische
oorsprong.
De onmiskenbare oorzaken zijn van uitwendige of inwendige aard. Als uitwendige
(oorzaken) komen bepaalde spijzen, de lucht en het contagium* in aanmerking.
Met spijzen bedoel ik allerhande vaste en drinkbare eetwaren die, indien ze door
kwaadaardigheid doortrokken zijn, noodzakelijkerwijze de harmonische werking van
het lichaam verwoesten en de allerergste rottingen en ontaardingen veroorzaken dat
pestachtig vergif verwekt.
Van dien aard zijn onder de spijzen bekend het onvoldoende gezouten of gerookte
vlees van geslachte of gekeelde dieren, groenten en graangewassen door schimmel,
meeldauw of verrotting aangetast, en tenslotte seizoenvruchten die wegens hun
flauwe, tere en vochtige aard tot bederf neigen.
Onder de drinkbare waren vindt men verschaalde en bedorven wijn en bier
gebrouwen uit rot en bedorven gerst, bonen, beukennootjes en slecht water.
Als slecht water is te beschouwen het water dat gehaald wordt uit putten die in de
buurt van toiletten aangelegd zijn, of dat betrokken wordt uit poelen en drassige
beekjes, waar talrijke kikvorsen kuit schieten enz. en waar er een modderachtige
bodem is, of water uit Deerinck*, zoals het in onze taal wordt genoemd, dat gewoonlijk
van slechte kwaliteit is, en tenslotte voor het water waarin riolen uitlopen of waarin
vlas, hennep, palmhout, kool of iets dergelijks geweekt heeft, of waarin rotte dieren
gedreven hebben. Zo ook het water dat slecht ruikt, op de oppervlakte waarvan een
vette laag te zien is of spinnewebben drijven, en dat er groenachtig uitziet, en eindelijk
het water waarin muggen, waterspinnen en meer dergelijk ongedierte zwemmen en
waarin mos en eendenkroos enz. ontstaan en zich vermenigvuldigen.

10

Hoewel de lucht in haar eigen substantie nooit rot kan zijn, doordrenkt met dampen,
vuilnissen en uitwasemingen (want wij genieten geen zuivere elementaire lucht)
gewijzigd worden, zich rotten en besmet worden door een kwaadaardige en
pestilentiële kwaliteit: zowel ten gevolge van de invloeden van hogere krachten, als
door de uitwasemingen van de lagere delen en zelfs van de langdurige sluiting en het
beletten van de luchtverversing (-zoals het in de tijd van Galenos gebeurde in het
zalfdoosje dat door Anidius Vassius geopend werd, terwijl hij de tempel van Apollo
onteerde -) van onwelriekende ertsmijnen, holten, graven, meren, moerassen, en van
de slachting van met geweld gedode mensen en andere onbegraven gebleven lijken,
die verpestende uitwasemingen uitstralen.
Aangezien wij niet kunnen leven zonder lucht in te ademen, gebeurt het dat die
putride kwaadaardige en pestilentiële lucht die wij inademen, ons vergiftigt, Indien wij
van alle kanten bezoedeld worden, zal dat een verschrikkelijke, epidemische
onvermijdbare pest veroorzaken.
Onze Brugse lucht, zelfs die van geheel ons [halfrond], werd in de loop van de jaren
1666 en 1667 van besmetting bespaard, God zij dank, hoewel personen die afgunstig
waren van de voorspoed van onze gemeenschap andere geruchten over gans Europa
verspreid hebben.
Tevergeefs hebben sommigen uit onwetendheid en valselijk het aangedurfd te
beweren, tot nadeel van onze stad, dat het uitgraven van onze nieuwe zeehaven, dat
de naaste lucht onmiddellijk gestoord en bezoedeld heeft, niet enkel bijgedragen heeft
tot de pest maar die veroorzaakt heeft. Niets is minder waar: gegeven dat het hout
van gezonken schepen, bomen en Deerinck* dat uit de oude en uitgediende stroom is
uit- opgegraven sommige toxische uitwasemingen zou afgegeven hebben (wat
nauwelijks waarneembaar is voor mensen met de fijnste reuk), toch was dit noch
pestilentieel noch besmettelijk; hoogstens hadden ze de lichamen voorbeschikt om
gemakkelijker en sneller vatbaar te zijn voor het pestilentieel contagium*.
Contagium dat essentieel is voor de pest, is een andere oorzaak die van
vooraanstaand belang is en waarschijnlijk enig was voor Brugge. Begin januari 1666
waren twee hotels voor vreemdelingen, “Bij de Keizer” en “in de Zwarte Hond”, door
de pest aangetast. Van daar sloop de kwaal de gehele stad binnen, nam toe onder de
arme wevers van besmette wol en andere vreemdelingen die uit besmette plaatsen
afkomstig waren, dit ondanks de uiterst waakzame zorgen van het stadsbestuur.
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Onder de oorzaken van pest die het contagium bevorderen, vernoemen wij een
mengsel van verschillende kwaadaardige vergiffen die op deuren, poorten en bellen
uitgestreken zijn. Deze zaak valt niet te betwisten: indien een verderfelijk en
besmettelijk vergif kan ontstaan uit een belangrijke rotting van de humoren, waarom
kan dan een pestilentieel en besmettelijk vergif niet kiemen uit een menging en gisting
van verscheidene vergiffen.
“Verschrikkelijke stiefmoeders vermengen doodverblekende vergiffen.” (Ovidius)
De inwendige oorzaken zijn tweeërlei: antecedente* en continente*.
Antecedente zijn de plethora en de opeenhoping van slechte, kwaadaardige humoren
of cacochymie*, de verstopping van de bijzonderste slagaders, de uitputting en de
oplossing, ontbinding van de spiritussen en, tenslotte, alles wat het lichaam verzwakt
en de krachten neerdrukt, zoals overdadig zaadverlies of integendeel overdreven
retentie, het stopzetten of het terugvloeien en de putrefactie van de menses of de
aambeien.
De continente* of naaste oorzaak is het pestilentieel vergif dat uit zijn eigen essentie
het hart, de bron van het leven, aanvalt en bestrijdt, hetzij op grond van een
belangrijke, kwaadaardige, speciale verrotting van de humoren, hetzij door een
contagium vanuit een ander besmet lichaam of door de pestilentiële lucht.
Daarenboven stellen wij dat de smart, de angst, een sterke verbeelding, de
bezorgdheid en de zielsverbijstering onmiddellijk of accidenteel de pest veroorzaken.
Wanneer de ziel aan de pest denkt en het beeld ervan zo sterk oproept en het begrip
ervan zodanig aanwakkert dat hij zich indenkt dat zij werkelijk aanwezig is, wordt de
spiritus vitalis * zo verschrikt, gaat hij zodanig aan het koken en het opborrelen en
wordt hij zodanig opgehitst dat het pestilentiële gif opgewekt wordt, zoals razernij
uitgelokt wordt uit gramschap bij de hond. Houd op u te verwonderen en kijkt naar de
merkwaardige, wonderbare en ongelooflijke storing van de verbeelding die zwangere
vrouwen dagelijks vertonen.
Daarbij gebeurt het, meestal niet op zich niet regel maar eerder accidenteel, dat het
hart door vrees of overdreven aangedane verbeelding en bezorgdheid bevangen, zijn
opdracht en taak vergeet en dat de spiritus vitales gestoord worden. Intussen hopen
overbodige en putride humoren zich op en, zo ze iets magnetisch, symbolisch of
pestilentieel bevatten, worden zij opgewonden en stellen minstens het lichaam in een
toestand van voorbeschikking zodat het contagium* sneller opgevangen wordt, of het
hart deze minder weerstaat.
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Zouden de gezichtsstralen en het kijken naar de geïnfecteerden voldoende zijn om te
vergiftigen?
“Als ik keek, stierf ik;
Ik weet niet wie mijn tere schapen met de blik betoverd heeft”
Die dit geloven hebben gelijk; zo men Nicephorus en Evagrius mag betrouwen, zijn er
die de pest hebben opgedaan door te kijken naar de besmette personen of hun
huizen. Vandaar de naam basilikse pest omdat die de mens kan vergiftigen, zoals
beweerd wordt dat de basilisk door zijn loutere blik de mens kan doden.
BOEK I. HOOFDSTUK 4. 0ver de Voortekens van de pest.
De dichters leren ons dat Jupiter nooit zijn donder tot straf van de mensen zond
zonder vooraf met zijn linkerhand de bliksem als verwittiging gestuurd te hebben. Zo
ook laat de driemaal gezegende God nooit na de voortekens van zijn toorn en de
nakende kastijding te laten blijken, opdat ons de tijd zou gegund zijn om door gebed,
vasten, aalmoezen en boete Zijn gramschap te milderen en de slag af te wenden.
Hebben de kometen die zich op 15 december 1664, in het begin van januari 1665 en
voor de derde keer op 15 april van hetzelfde jaar hebben voorgedaan, pest en oorlog
niet aangekondigd en ons niet tot boete aangemoedigd? Voorwaar, kometen, vurige
toortsen, zwaarden, vuurspuwende draken, vonken, lijken door de wolken gedreven,
schrikwekkende geluiden, gekerm en klaagliederen uit de kerkhoven opstijgend en
bloederige regen zijn als voortekens van pest door de goddelijke barmhartigheid
gestuurd.
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Porphyrius zegt dat, indien kometen zich naar het westen richten, een zware pest in
aantocht is. Sommigen hebben vastgesteld dat, indien zon- of maaneclipsen zich
voordoen tijdens het voorbijgaan van de Tweelingen, de Weegschaal of de
Waterman, de stervelingen met de pest af te rekenen hebben.
Anderen zeggen dat Saturnus, wanneer hij met de tekens van zijn vurige trigoon*
door de Ram, de Leeuw en de Schutter trekt, pest verwekt. Saturnus en Mars storten
op deze onderste delen met hun eigen kwaadaardige constellaties een pestilentieel
gif dat de lucht en gans ons voedsel bezoedelt.
Daarentegen, wat ons ten zeerste troosten moet, brengen de Zon, Jupiter, de Maan,
Venus en Mercurius met hun goedaardige constellaties een alexifarmacum voort, dat
alle vergif vernielt en verwoest.
De onmatigheid van de lucht, haar plotselinge overgang van het ene uiterste naar het
andere, nu eens naar de warmte, dan weer naar de koude toe,
“Wanneer wij door de koude bedrukt zijn of door de warmte verslappen – het
weer is immers veranderlijk – heeft matheid ons lichaam te pakken.”
een plotselinge, nevelachtige lucht, blijvende wolken die de streek overtrekken,
talrijke, gedrongen mistslierten die de zon verduisteren, een kleverige lucht, nu eens
koud, dan weer plots warm en zomerachtig, en opnieuw koud en onwelriekend, dit zijn
allemaal voortekens van pest.
In zijn tweede boek van “De Divin.” zegt Cicero dat, zo de temperatuur niet meer aan
de jaargetijden beantwoordt en de zomer op de lente gelijkt, zo het lange tijd regent
samen met een zuidenwind, zo de hondsdagen*, in het spoor van de Hondsster*, in
het begin duister zijn, de gesteldheid van de lucht de besmetting door pest
aanwakkert.
De oorlog, de hongersnood, de hoge prijs van het graan, het tekort aan tarwe en
goede spijzen, de overvloed aan kwade spijzen en vruchten, overstromingen,
aardbevingen, droogte, gezwollen moerassen en waterlopen, overstroomde gronden
zijn allemaal voortekens van pest.
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De volgende zaken zijn voorboden van pest: frequente aandoeningen met een zwaar
hoofd, precordiale angsten en flauwten; zwakke, slappe, onregelmatige pols – nu
eens hard, dan weer snel of intermittent en kwijnend - ; een zwaar beladen tong,
zonder voorafgaand eetmisbruik, zwart gekleurd in haar midden, droog of met
vaalgrijze vlekken bestrooid; doffe, onrustige, fletse in plaats van frisse en levendige
ogen soms met bloed belopen en met een onvriendelijke blik; prikken over gans het
lichaam, meest in de buurt van de emunctoria*, pijnen of ontstekingen rond de keel;
vermoeidheid in lenden en schouderbladen met kwellende, prikkelende en
verscheurende pijnen; frequent gapen, behoefte om neer te liggen en slaperigheid.
Frequente kwaadaardige koortsen met petechiae* en op variolae* of morbilli*
gelijkend uitslag, frequent parasitisme met darmwormen gaan de pest dikwijls vooraf.
Vogels die wegvliegen, en dieren en vee die in wouden of op het veld omkomen,
kondigen de pest aan.
Er zijn er die besluiten dat de pest op komst is, wanneer zij hopen kikkers
samengeperst zien om een zwak individu onder de opeenhoping te wurgen.
Sommigen zien een niet minder door oude vrouwen geprezen voorteken van pest,
wanneer zij een spin ontwaren op een galappelboom of op een eik, zoals een vlieg
daar de oorlog en een slang de hongersnood voorspelt.
Er zijn er die de pest voorzien in een gewone oogontsteking.
Plutarchus kondigt de pest aan als hij talrijke spinnen ziet, Strabo op grond van een
hoop vliegen; anderen omwille van een zwerm krekels of vlinders.
Er zijn er (maar is het uit bijgeloof?) die de pest menen te mogen verwachten bij het
horen van talrijk en luid hondengeblaf of aanhoudend uilengehuil.
Het is waarachtig niet nodig dat al deze tekens aanwezig zouden zijn; een klein aantal
volstaat, want het zijn niet zelden kleine, bescheiden voortekens die grote
gebeurtenissen aankondigen.
Moeten wij vrezen dat onze Hollandse en Engelse buren, terwijl zij in de loop van de
vorige zomers bijna door de pest uitgeroeid werden, ons aan enkele sprankels
hebben laten delen en dat de goederen, die uit Holland, Engeland, en bijna gans de
wereld naar onze nieuwe zeehaven toestroomden, ons ook de pest zouden
meebrengen?
“Uw goederen verkeren in gevaar; uw naaste muur staat in lichterlaaie”.
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BOEK I. HOOFDSTUK 5. Tekens die [wijzen] op de aanwezigheid van de pest.
Er is geen enkele Bruggeling die zal ontkennen dat de pest heel het jaar 1666 door bij
ons geheerst heeft. Wij hebben vastgesteld dat een vreemdeling, een Engelse
handelaar, die in het hotel “In de Keizer”, dicht bij de Sint-Jacobskerk, in het begin van
januari van dat jaar samen met zijn dienaar logeerde en een andere man, die in een
ander hotel, genaamd “In de Zwarte Hond”, verbleef, gestorven zijn en hun naasten
besmet hebben, en dat zij op hun beurt andere naasten en omgevenden geïnfecteerd
hebben.
Verder hebben schepen van allerlei herkomst, die onze zeehaven binnengevaren zijn
en allerlei goederen versleepten, ons ook het pestilentieel vergif gebracht, vooral uit
Engeland, waar de pest het ergst woedde, en uit Holland, waar zij nog niet uitgeroeid
was -dit vooral via wol en wolachtige goederen-.
Van daar heeft de pest zich geleidelijk uitgebreid. Degenen die begonnen aangetast
te zijn, verloren dadelijk hun krachten, werden lui, vadsig, slaperig; zij vertoonden
precordiale angst, verlies aan eetlust, spontane vermoeidheid met kwellende,
schietende pijnen rond de emunctoria* en, in een woord, bubones*, antraxen* en
zwarte maculae*, waarmee weer anderen besmet werden.
Deze pest, die begin januari 1666 begon, eindigde in januari 1667. Wij danken God
en zijn allervroomste Moeder en barmhartige Patrones van Brugge, die onze stad,
vroeger Maria’s Brug genoemd, precies op Lichtmis in 1667 van de pest bevrijd heeft,
met de tussenkomst van de Heilige Franciscus Xaverius, de meest vereerde patroon
tegen de pest.
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BOEK I. HOOFDSTUK 6. Prognose volgens de oorsprong van de pest
De pest die haar oorzaak in de hogere krachten heeft, is gevaarlijker en eist veel
slachtoffers op; amper minder gevaarlijk is die welke haar oorsprong en haar groei put
uit een aardse kwaal. De pest die ’s winters heerst, is kwaadaardiger dan diegene die
’s zomers optreedt.
De pest die in de lente of de zomer begint, eindigt gewoonlijk in de winter.
In het tweede boek van zijn werk “De Subtil.” zegt Cardanus dat de pest een duur van
drie jaar niet overschrijdt, maar zijn argumenten staan helemaal niet vast.
De pest die uit een uitwendige verrotting spruit is veel gevaarlijker en sneller verspreid
dan degene die uit een inwendige verrotting ontstaat.
Pestvormen die aan schrik te wijten zijn, zijn veel sneller en verschrikkelijker dan
degene die stammen uit een bezoedeling van de lucht.
Vrouwen, kinderen, zwaarlijvigen en vette personen zijn meer aan de pestilentiële
lucht blootgesteld dan mannen en magere personen. Ouderen doen minder pest op
dan jongeren en mannen in de bloei van het leven, omdat zij veel droger zijn van
gestel. Vrouwen bij wie de menses onderbroken zijn, lijden meer aan pest dan
degene die een flinke vloed hebben.
Zwangere vrouwen, meisjes, menstruerende vrouwen verkeren in groter gevaar,
omdat de natuur, wanneer zij zich sterk om de werking van de baarmoeder
bekommert, de pestilentiële kwaal minder krachtig aanvalt en ze zich er minder tegen
verzet.
Sommigen zijn van mening dat rijke lui groter gevaar lopen voor pestachtige
aandoeningen dan arme, omdat het bederf van fijnere spijzen kwaadaardig zou zijn.
Onze pest heeft vaker de armen en zeldzamer de rijken aangetast, omdat de kwaal
zich voornamelijk door contagium* heeft voortgezet.

17

Degene die een warm hart heeft wordt sneller aangetast door het pestilentieel gif, dan
degene die een koud hart heeft. Want wie een warm hart heeft, heeft wijde venen en
poriën waardoor het gif gemakkelijk binnendringt, terwijl wie een koud hart heeft goed
sluitende poriën heeft: bij hem blijft het gif langer in de wegen (in via), wordt het
veranderd, tegengewerkt, afgezwakt en, om zo te zeggen, verteerd, zoals naar men
zegt, lijsters zich met dolkruid voeden, omdat het vergif, wegens de goed sluitende
poriën, verteerd wordt vooraleer het (in het lichaam) kan binnendringen
Als iemand met sanguinisch temperament en overvloed aan bedorven humoren de
pest oploopt, verkeert hij in groot gevaar.
Degene die aan de Franse ziekte* lijdt en de pest opdoet, is zwaar en
levensgevaarlijk ziek en hoe erger de eerste ziekte, hoe gevaarlijker de tweede; maar
dit gebeurt zelden, vooral indien de patiënt etterende venerische zweren vertoont.
Bij een pestlijder is een droge en warme huid, vooral aan de handpalm, een duidelijk
bewijs van een virulent gif, de patiënt vertoont dan een zware koorts, een
uitgesproken rotting, publieke waanzin en delirium, en hij is zeer zwaar ziek.
Degenen die bijzonder angstig zijn en wie de warmte van de huid gematigder is, zijn
met een geweldige letale pest bedreigd.
Degene die alexifarmaca ingenomen hebben en inhouden en niet uitbraken, bekomen
wat ze verhopen en worden voor het merendeel gered.
Waar bubonen* zich tijdig vertonen, verkondigen ze een milder en korter
ziekteverloop aan.
Behoudens het geval dat de kwaadaardigheid van de pest de prognose
onbetrouwbaar maakt, grijpt de dood vooral op een onpare, derde, vijfde of zevende
dag plaats. Bij ons in 1666 trad hij soms (omdat het verloop trager en milder was dan
gewoonlijk) op de negende, elfde en, af en toe maar zelden, op de veertiende dag op,
vooral bij ouderen en patiënten met een koud en vochtig gestel.
De aanvangsfase van de pest te Brugge duurde tot de derde, soms de vijfde dag; de
toename(fase) tot de vijfde, soms de zevende dag; het hoogtepunt tot de zevende,
soms de elfde of de veertiende dag.
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Degenen die aan de pest leden en eraan ontsnapten, werden, volgens sommigen,
hetzelfde jaar niet gemakkelijk opnieuw bezoedeld. Margareta Vande Velde werd
nochtans in een tijdsspanne van enkele weken een eerste maal door de pest
getroffen als gevolg van een besmetting door haar zuster. Zij genas zo goed dat ze
opnieuw de openbare plaatsen mocht bewandelen en zij had bijna de door onze
gezondheidsraad voorgeschreven zuiveringstijd volbracht, toen zij, als gevolg van een
op buitenpleinen opgedane schrik, voor de tweede maal door de pest werd aangetast
met een bubon in de lies en antraxen. Nu met fataal verloop.
Alle ziektetekens, zelfs de goede, moeten steeds met argwaan beoordeeld worden.
Mensen die lijden aan artritis, jicht of de Franse ziekte* en degenen die grote
etterende ulcera* hebben, zijn in mindere mate en zeldzamer door de pest getroffen.
Die door de pest besmet werden en genazen, zijn minder besmettelijk voor anderen
dan degenen die ten dode opgeschreven zijn of hun lijken.
Wij hebben meer dan eens vastgesteld dat, wanneer in huis een eerste geval van
pest geneest, er zich zelden een tweede geval in hetzelfde huis voordoet, terwijl, in
tegendeel, indien een eerste slachtoffer gestorven is, de ziekte zelden stopt, vooraleer
meerdere anderen in hetzelfde huis op korte tijd aangetast werden.
Er zijn er die volgend teken als een zeer betrouwbaar doodsteken beschouwen: zij
werpen de melk van hun moeder, die haar jongetje voedt, in de urine van de
pestlijder: zo het vocht onmiddellijk op de bodem neerslaat zal de patiënt binnen de
zes, zeven dagen sterven; zinkt het traag; dan geneest hij.
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BOEK I. HOOFDSTUK 7. Symptomen die bewijzen dat iemand werkelijk met de
pest is besmet.
Wanneer het pestilentieel vergif het hart aanvalt en hinderlagen opstapelt wordt de
mens lui, loom, slaperig, beklemd en uitgeput, alsof hij pas zware arbeid verricht zou
hebben.
De ziekte wordt een spontane en ook kwellende vermoeidheid gewaar, samen met
verscheurende pijnen, spiertrekkingen en tintelingen over gans het lichaam, zowel
uitwendig als inwendig.
Indien de tongpunt zeer droog en wit is bij het begin van de kwaal, is er, met of zonder
koorts, een zwaar vermoeden van pest, zelfs zo er zich nog geen andere tekens van
die aandoening voordoen.
Naarmate de ziekte vordert, gaat de zieke aan het waggelen zoals een dronkaard.
Zijn ogen glinsteren en slaan rood uit, en hij begint grote angst en beklemming rond
het hart te voelen. Hij is teneergeslagen, bevreesd en droefgeestig. Hij verliest de
eetlust, weigert vertrouwde spijzen waarop hij vroeger verlekkerd was. Hij walgt en
heeft een onwelriekende adem.
Als de kwaal nu wortel geschoten heeft, en de spiritussen uitgeput uit de strijd treden,
gaat de bloedmassa aan het gloeien, het ontbranden en het rotten, treedt koorts op,
gevolgd door angst, onrust, lipothymieën* en syncopen*. Hoofdpijn, schietende pijnen
rond de hersenvliezen en duizeligheid zijn klassieke symptomen van deze
aandoening. De patiënt blijkt werkelijk dronken: hij wordt wanhopig en hoogst
ongerust qua ziel en lichaam; Zijn gezicht wordt afwisselend rood, bleek, loodgrijs of
vertoont soms verschillende gelaatskleuren tegelijk. Zo wordt vaak gans het lichaam
zwaar en de gewrichten begeven, alsof ze allemaal verslapt waren; en een
overvloedige, onwelriekende transpiratie breekt overal uit.
Niet zelden ijlt de patiënt, neigt tot slapen of tot waanzin door de scherpte van de
materie, en wordt slaperig vanwege het kwaad dat zijn levensvermogen overmant.
De lichaamshuid wordt bespikkeld met maculae* die op vlooienbeten gelijken, soms
zelfs groter zijn, rood, soms donkerbruin, zelfs zwart, loodachtig of vaalgrijs van kleur.
De tong is zwart, droog en ruig, vooral in haar midden, een duimbreed, dit zonder
dorst en meestal gevolgd door aften.
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Terwijl gezwellen rond de hals, in de oksels en de liesplooien een uitweg zoeken,
matten verscheurende, acute pijnen en prikken de zieke af.
Er zijn er die plots ineenzakken en sterven zonder enig merkwaardig teken vooraf, als
waren zij door de donder geslagen, en die na de dood evenmin het minste teken
vertonen.
Terwijl de pestilentiële kwaliteit ongemerkt verder sluipt en de rotting van lieverlede,
langzaam vooruitschrijdt, wordt het hart geraakt en zijn de polslagen lange tijd matig,
wat gemakkelijk ook de meest oplettende arts op een dwaalspoor kan brengen.
Daarna, bij vorderende en toenemende kwaal, hebben ze (de patiënten) in de
aanvang (fase) – naast de verscheidenheid gemeenschappelijk aan (de) putride
koortsen - wanordelijke, ordeloos ongelijkmatige, in omvang matige polsslagen;
vervolgens weinig omvangrijke, zwakke, frequente; en uiterst zwakke naarmate de
kwaal naar zijn hoogtepunt voortschrijdt.
In de aanvang(fase) gelijkt de urine op die van gezonde personen; later wordt zij nu
eens dik en roodgeel, dan weer dun maar brandend en, naarmate de ziekte vordert,
eerder duister en loodkleurig als gevolg van de uitdoving van de innerlijke warmte.
Sommigen beschouwen als een onfeilbaar symptoom van pest het feit dat één of
ander beestje in de warme urine uit de besmette delen te voorschijn komt en
onmiddellijk sterft.
De uitwerpselen van de ingewanden gelijken in het begin op die van gezonde
personen en worden later meestal vloeibaar, van verschillende kleuren, zeer
onwelriekend en vet door de weefselvervloeiing.
Sommigen smeren hun voetzolen in met ranzig spek: worden die door een of ander
huisdier afgelikt, dan zijn ze overtuigd tegen de pest geïmmuniseerd te zijn.
Anderen houden een verwarmde brok spek warm onder de voeten, de oksels of de
liezen: wordt die door een hond verslonden dan zijn zij overtuigd dat de patiënt niet
aan pest lijdt. In feite, daar de humane pest, zoals hoger gezegd, de honden niet treft,
is dit teken zo goed als niets waard; nog minder waard indien de brok door de patiënt
zelf geworpen wordt aan de hond, zelfs als die grote honger heeft, want, aangezien
het stuk spek naar zijn meester ruikt, durft het beest er niet in te bijten.
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Anderen nog laten een helderblauwe saffier of citroengekleurd amethist een kwartier
in contact met het pijnlijk lidmaat, zodat het licht van de kostbare steen de besmette
plaats raakt en de stralen daar verzameld zijn: indien de aangeraakte plaats binnen
het uur bleek wordt, is dat een onbetwijfelbaar teken van pest; indien de plaats niet
vaalbleek wordt, is de zieke van pest gespaard.

BOEK I. HOOFDSTUK 8. Prognostische tekens die genezing voorspellen.
Tussen al de ziekten is er geen waarvan de prognose meer onzeker is dan de pest,
want, wanneer de pijnen schijnen te luwen, de symptomen schijnen te verminderen,
de gezwellen schijnen weg te smelten, de urine er gezond schijnt uit te zien, is het
pestilentiële gif bijzonder actief en zal het de patiënt op korte tijd aan de zijnen
onttrekken. Er bestaan echter enkele prognostische elementen die hoopgevend zijn
voor de zieken en die de vrienden tot troost strekken. En die zijn de volgende:
wanneer de patiënt vóór zijn besmetting een evenwichtig gestel had, noch
pletorisch* nog cacochymisch*;
zo geen enkel orgaan ziek is, noch vermoeid noch uitgeput door een
voorafgaande ziekte, en de krachten noch verminderd noch gedrukt noch uitgeput zijn
door het te lang waken, door overdreven lichaamsoefeningen, door droefheid of door
de venuskwaal*;
indien het lichaam vol poriën is en goed geschikt om te transpireren en
het vrij en zonder moeite kan ademen;
indien dadelijk na het begin van de besmetting de patiënt antidota* en
alexifarmaca* gebruikt heeft, vooraleer het bloed ontvlamd en verrot is en de koorts
opdaagt;
indien de patiënt aan de arts gehoorzaamt en op de voorgeschreven
geneesmiddelen vertrouwt;
indien de patiënt gelaten beide uitkomsten, leven of dood, tegemoet ziet
en niet beangstigd is door de ziekte;
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indien hij verkwikt werd door een lichte, kalme slaap, en hij bij het waken
noch loom noch beklemd is maar levendig en fit;
zo de koorts milder wordt, geleidelijk verdwijnt en er geen gevaarlijke
symptomen optraden;
indien de patiënt honger heeft en de spijzen die hij inneemt hun gewone
smaak hebben;
zo de pestilentiële tumoren gering in aantal zijn en ze van het hart
verwijderd zijn;
indien de bubo* breed en groot is, niet te vast, goed afgebakend,
langwerpig, beweeglijk, rood of minstens citroengeel, en met een goede neiging tot
verettering;
zo de carbo* rood of citroengeel wordt;
indien de patiënt voortdurend lichtjes en gemakkelijk transpireert, zich
daardoor eerder verlicht voelt dan bedrukt of verzwakt, en hij geen behoefte voelt om
vaak van zijligging te veranderen in bed;
indien om de andere dag of dagelijks een gewone ontlasting plaatsheeft;
indien de pols zacht, breed, groot is;
indien de urine troebel is, met weinig sediment, bleek of lichtrood;
indien de pijn in de eschara*, de antrax* of de bubo* verlicht (verzacht)
door een pad verpulverd en gekookt in wat gewoon water tot vorm van een brij, en
geplaatst op de gezwellen, dan beschouwen sommigen dit als geruststellend.
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BOEK I. HOOFDSTUK 9. Symptomen die wijzen op een slechte toestand van de
zieke.
Men kan besluiten dat een zieke duidelijk in levensgevaar verkeert als hij de volgende
symptomen vertoont.
Als de geïnfecteerde, bij de aanvang van de pest, zwak of uitgeput is, is dat een slecht
voorteken.
Indien de ogen verduisteren of gesluierd zijn, het ene kleiner is dan het andere, het
oogwit rood wordt, de ogen zwarte of bleke maculae* vertonen of onwillekeurig tranen
zijn dit allemaal letale tekens.
Het is een slecht teken voortdurend opengespreide ogen en een gapende mond te
hebben.
Indien zwarte en droge, kleverige en vuile stoffen zich op de tanden vasthechten, of
aften mond en keel bedekken, of wanneer er tandengeknars is, is dit letaal.
Neerhangende lip, wenkbrauw, oog of neus, en blind- of doofheid door lichamelijke
verzwakking zijn tekens van nakende dood.
Voortdurend waken, diepe lethargische slaap, vergeetachtigheid en duizeligheid
kondigen een groot en nakend levensgevaar aan.
Delirium, slaperigheid en ademnood zijn een teken van de naderende dood.
Als coma vigil* optreedt, wijst het dat de dood imminent is.
In geval van stuipen is er geen hoop op herstel.
Evenmin indien de gelaatskleur afwijkt van het normale, plots verandert, op een lijk
gelijkt, vaalbleek, loodachtig of tegelijkertijd van verschillende kleuren is.
Indien de patiënt een hippocratische facies* vertoont.
Indien de neusgaten, de oren en de lippen de kleur hebben van lood en ze koud zijn.
Indien de patiënt walgt van spijzen waarop hij vroeger verlekkerd was.
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Indien hij onwelriekende, stinkende oprispingen heeft of een lijkgeur verspreidt.
Indien hij braaksel van verschillende kleur en aard uitbraakt –en hoe groener en
donkergeler, hoe erger.
Indien de uiteinden koud zijn, terwijl de ingewanden gloeien en de patiënt hevig dorst
heeft, is de prognose infaust, want dit zijn tekens van inwendig flegmon.*
In geval van aanhoudende nausea en braaklust is het te vrezen dat de dood voor de
deur staat.
Een lethaal teken, in de aanvang van de kwaal, is bloedverlies langs de neusgaten,
de mond, de penis, de baarmoeder of de aars.
Een dorst, zo groot dat hij door geen enkele drank kan gelaafd worden, is een zeer
slecht teken.
Niet minder erg is het als de patiënt over inwendige gloeiingen klaagt, terwijl hij bij het
uitwendig betasten matig warm lijkt of, indien hij bij het betasten geweldig heet
aanvoelt en hij zelf beweert een gewone temperatuur te hebben en niet de minste
warmte te voelen.
Ook indien hij een droge, ruige, gezwollen, zwarte tong heeft en noch over dorst noch
over gloeiingen klaagt en, erger nog, als hij de hik heeft; indien hij voortdurend
onrustig is, bibberig, ontsteld en hij inwendige, stekende pijnen en prikken voelt, niet
alleen in de hartstreek maar rond de ingewanden; indien hij onwel wordt, beeft, plots
opspringt en lipothymieën* vertoont; indien hij duizelig wordt of aan visuele
zinsbegoochelingen lijdt; indien de koorts voortdurend stijgt en de symptomen in
aantal en hevigheid toenemen; indien gans het lichaamsoppervlak droog blijft; indien
de transpiratie eerder afmat en de krachten knakt dan steunt en herstelt; indien de
transpiratie vet is of onwelriekend; indien het gelaat, de borst, de handen en de
voeten, hoewel bezweet, koud aanvoelen;
Iindien de buik vaak ontlast wordt en de uitwerpselen vet, kleiachtig, van
verscheidene kleur, consistentie en natuur zijn en ze onwelriekend zijn- meer nog als
ze op rottend vlees gelijken;
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En indien de pols hard is, droog, gespannen, wormvormig, intermittent en hij
voortdurend wisselt in frequentie en consistentie.
Hoewel de pols intussen getemperd en matig schijnt en ten zeerste op een normale
pols gelijkt, zo er enkele van de voornoemde letale symptomen voorhanden zijn, is de
pols toch van letale aard, want hij toont aan dat de natuur nu de oorzaak is van de
kwaal en dat gif aan het luwen is, zich rond het hart terugtrekt en alleen voor zichzelf
blijft leven.
Indien hij (de patiënt) weinig of niets van urine loost, is het een zeer slecht teken.
Al gelijkt de urine op die van een gezonde mens, zo er andere letale symptomen
aanwezig zijn, mag ze ook van letale aard beschouwd worden.
Als ze gelijkt op de urine van lastdieren, donkerbruin is, zwart, loodachtig, sterk
onwelriekend, waterachtig of vet is, is ze een teken dat de patiënt er erg aan toe is.
Onwillekeurige urinelozing en ontlasting zijn een heel slecht teken.
Een kwaad teken is het als een patiënt steeds achterovergebogen ligt, nooit op zijn
zij; in vooroverhellende houding is nog erger.
Zich voortdurend heen en weer draaien in bed, niet lang in dezelfde houding kunnen
blijven, de handen zonder duidelijke reden in alle richtingen slingeren, is een teken
van dodelijke aandoening.
Een slecht voorteken is het ook, wanneer de patiënt vaak inwendig ongerust en
angstig is, terwijl, uitwendig, geen gezwellen zich ontwikkelen; of wanneer de pas
opgekomen gezwellen verkwijnen en verdwijnen.
Een kwaadaardig teken is ook het optreden van carbo*, uitslag op de keel, de maag
en in de hartstreek, vooral onder de linkerborst.
Een kleine vaste bubo* rond de edele organen is een ongunstig voorteken; nog erger
is het wanneer in de buurt kleine carbo’s, papulae of vlooienbeetachtige maculae
zichtbaar worden.
Carbunculi, over gans het lichaam verspreid, zijn het ergst al ze klein, zwart en droog
zijn.
Papulae, maculae en petechiae en exanthemata zijn een erg voorteken als ze zwart
of loodkleurig zijn.
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Hetzelfde geldt voor hier en daar te voorschijn komende bloemkelkvormige strepen en
lijnen, alsof de patiënt met roeden en stokken geslagen zou geweest zijn.
Een fataal teken is ook wanneer gloeiingen en koorts plots verdwijnen en de patiënt
zegt dat hij zich goed voelt, vooral als er zich geen enkel teken van pest voordoet.
Wanneer wonden, verzweringen, fonticuli* die de pest voorafgaan slecht gekleurd of
vaalgrijs zijn, wijzen ze op een uitdoving van de warmte en, wanneer ze droog of dor
zijn, op een concentratie van de warmte in het binnenste van het organisme; in elk
geval kondigen ze een naderende dood aan.
BOEK I. HOOFSTUK 10. Tekens van de pestgezwellen.
Indien de patiënt door een zware, diepe slaap overmand wordt en een grote, brede
pols vertoont en zijn huid lichtrood wordt, wijst dit op een neiging van de natuur tot
uitstoting.
Wanneer een patiënt overvloed van bloed heeft, corpulent is en op een bepaalde dag
besmet wordt vooraleer hij het gif gewaar wordt en zichzelf als besmet beschouwt, en
hij stijfheid, bibber, onrust en nadien stekende en prikkelende pijnen voelt, is het een
teken dat zich weldra pestgezwellen zullen voordoen.
Indien de pestgezwellen zich op het hoofd voordoen.
Dan zal de patiënt klagen over ondraaglijke pijnen bovenop het hoofd met prikken en
stekende pijnen.
Hij zal ten prooi vallen aan een diepe slaap, soms onderbroken door lastige,
onrustige, geagiteerde waaktoestanden.
Het hoofd beeft en schudt en de patiënt heeft last van duizeligheid en spreekt wartaal.
De ogen zijn rood, onrustig, pijnlijk en bewegen in alle richtingen. Zij zien er grimmig
uit als die van een dronkaard.
De pols is hoog, snel en wisselend.
De urine is klaar, zonder bezinksel, met enkel wijngeur.
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Indien ze zich achter de oren of in de hals voordoen.
De patiënt is overmand door een diepe slaap en geagiteerd, tenzij hij na langere tijd
zichzelf meester wordt.
Hij heeft last van zwaar oorgeruis en hardhorigheid.
Hij wordt een sterke gloeiing gewaar in de keel, met pijn, spanning en stekende pijn
op de plaats waar het gezwel verwacht wordt.
Gewoonlijk wordt de keel helrood en zwelt op.
De patiënt bloost, ziet vonken en sprankels en spreekt vaak wartaal.
Zijn pols is hoog, breed, frequent en snel.
De urine wordt helder uitgeloosd maar verdonkert dan en wordt zeer troebel.
Indien ze zich in de oksels vertonen.
De patiënt beeft en is gejaagd, voelt angst in de hartstreek en vertoont lipothymieën*
en syncopen*.
Hij voelt gloeiingen, pijn, spanning, stekende pijnen en hardheid in de oksels, warmte
in gans de borst. Hij voelt zwaarte en gloeiingen in de armen die daarenboven meer
gezwollen lijken, met moeilijke en versnelde ademhaling.
De pols is gejaagd en onstandvastig en de systole is vertraagd op de diastole.
De urine blijft troebel en drabbig.
Indien ze zich in de liezen voordoen.
Er is steeds hoge, brandende koorts met onlesbare dorst en afkeer voor alle spijzen.
De patiënt heeft een opgezwollen en uitgezette buik, zoals een trommel, zwaarte in
de onderbuik, pijn in de nierstreek, schietende en spannende pijnen in de dijen,
wriemelingen in de benen en de geslachtsklieren en pijnlijke punten in de liezen.
Ondertussen doen zich neusbloedingen voor
De pols is groot, breed, frequent en snel.
De urine is troebel, onwelriekend en branderig.
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Boek II. HOOFDSTUK 1. Over de profylaxis van de pest.
De voorzienigheid, of voorzichtigheid, wordt sinds geruime tijd als de eerstgeboren
dochter van de wijsheid beschouwd. Door de artsen wordt zij profylaxis of preventie
genoemd. Zij is niet enkel nuttig maar noodzakelijk voor de geneesheer. Degene die
ze niet gebruikt, verdient het niet de naam van geneesheer te dragen. Die kunst werd
in de hoogste graad gegund aan onze goddelijke Hippocrates. Wegens haar werden
hem te Athene en in Thessalië altaren en standbeelden opgericht, omdat hij de pest
voorzien en voorkomen had.
Profylaxis of preventie belangt diegenen aan die gespaard bleven van het pestilentieel
vergif, of diegenen die er slechts een zweem (vergif) van ondervonden hebben, dat
uitgedreven, uitgeroeid of genezen werd. Dit vergif is immers het hart en het
menselijke leven vijandig gestemd, want, naast het feit dat het, als het zich haast, de
harmonie van het hart en lichaam stoort, vermenigvuldigt het zich zonder moeite en
doet daarvoor beroep op de naburige, besmette lucht. Het moet dus niet als een
onschuldige en te misprijzen vijand beschouwd worden, maar met alle vlijt en kracht
bestreden worden. Met welke wapens zal in een volgend boek beschreven worden.
De preventie overtreft de genezing in belang, evenzeer als de gezondheid het op de
ziekte haalt, want het is van groter wetenschappelijk nut de ziekte te voorzien en te
voorkomen dan ze te genezen, hoewel niet alleen het gewone volk maar mannen die
overigens zeer geleerd en op andere gebieden zeer belezen zijn, dit niet inzien noch
geloven, maar met de Frygiërs* aanvaarden dat het van groter belang is de ziekte te
genezen dan ervan bespaard te blijven.
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Voorwaar, indien het axioma – beter voorkomen dan genezen - bij alle soorten van
ziekten aangewezen is, dan is het zo in de eerste plaats in geval van pest, want
alleen hij die van de zaak ervaring heeft, weet hoe moeilijk het is de pest, eens
uitgebroken, uit te roeien.
“Het kost meer moeite om ze uit te drijven dan om ze als gast niet te
aanvaarden.”
Zij zal immers gebouwen, steden en hele gebieden verwoesten vooraleer verzadigd te
zijn.
Daarom, hoezeer is het de taak van ‘s lands bestuur haar de weg te versperren,
wanneer wij de pest zien naderen: Holland onlangs en Engeland, nog erger, en, in het
jaar 1666, niet alleen de stad Brugge maar geheel Vlaanderen en Brabant hebben
een zielig beeld vertoond en vertonen het nog.
Daarom moet de komst van zulke woeste en wilde vijand met alle vlijt en kracht
belemmerd worden om te beletten dat de stad besmet zou geraken en om te zorgen,
in geval van besmetting, dat de inwoners beschut worden en zich uit de kwaal
losvechten of, zo een huis aangetast is, dat de inwoners ervan aan haar valstrikken
ontsnappen.

BOEK II. HOOFDSTUK 2. Voorzorgen om de bezoedeling van de lucht te
voorkomen.
Eerst en vooral moet de lucht, die wij niet kunnen missen, beschut worden. Indien de
toorn van God, de Zeer Rechtvaardige Redder, ons vervolgt en de lucht giftige
invloeden van de hemel ondergaat, moeten wij deze door een ootmoedig en
berouwvol hart, een hemelwaarts gerichte blik en tranenvloed herstellen. Laten wij,
zoals David (2 Reg. 24) onze Heer God offers brengen, opdat de pest ons niet zou
treffen. Hoe die voorzorg moet getroffen worden, laat ik aan de theologen over. Ikzelf
bespreek de natuurwetenschappen die hoofdzakelijk bestaan in het in acht nemen
van de zes niet natuurlijke zaken, namelijk van de lucht, van het voedsel en de drank,
van de evacuatie en de vulling; van de beweging en de rust; van de slaap en het
waken en over de aandoeningen van de ziel.
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Opdat de lucht niet bezoedeld zou worden door onwelriekende uitwasemingen en
rotte dampen, past het de riolen en grachten van de stad ( “Stadts Water-loopen” )
veelvuldig te reinigen, vooral in de herfst en op het einde van de winter, wanneer het
water van boven verwacht wordt, zodat ze gespoeld worden.
De vismarkt, die zich bij ons midden in de stad, op de Grote Markt bevindt, moet
herhaaldelijk gereinigd en gespoeld worden. Men zal niet toelaten dat de afgestroopte
huiden en de ingewanden van de vissen daar blijven liggen tot zij rotten en een
stinkende en ondraaglijke geur verspreiden, maar men zorge ervoor dat zij tijdig
opgeruimd en bedolven worden.
Ook de overblijfselen van de groentemarkt, die zich bij ons eveneens in het midden
van de Grote Markt bevindt, in de buurt van de Nieuwe Beurs of
handelarensamenkomst, moeten dagelijks verwijderd worden, want ook uit rottende
groenten stijgt een geweldige stank.
De slagers moeten het bloed en de ingewanden van de geslachte beesten op een
afgelegen plaats en diep in de grond bedelven.
De straten van de stad moeten dikwijls gereinigd worden en drek en mest snel en ver
buiten de stad gedragen.
De latrines mogen enkels ’s nachts, in de winter en bij koud weer, verwijderd worden;
zijn ze ’s zomers te opgevuld, dan moeten ze met ongebluste kalk bedekt worden tot
ze gemakkelijk opgeruimd kunnen worden.
Mensenlijken moeten diep genoeg begraven worden. Men mag niet toelaten dat dode
dieren in het water of bovenop de grond verrotten.
De kaarsenmakers mogen het koeientalkvet enkel ’s nachts gieten, omdat het
meestal muf en onwelriekend is en een afschuwelijke stank verspreidt.
Degenen die zwarte zeep vervaardigen, moeten afgezonderd worden in de
buitenwijken van de stad.
Walvisolie, “ Traen” genoemd, moet ver van de stad gemaakt of gekookt worden.
Ik zou nog talrijke maatregelen kunnen voorschrijven, moest ons uiterst waakzaam
magistraat mij niet vooruitlopen.
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BOEK II. HOODSTUK 3. Tekens van luchtbezoedeling.
Ik heb hier de tekens van luchtbezoedeling willen bijvoegen om de betweters, om niet
te zeggen de onwetenden, afgunstig van de bloei van onze staat, te ontmaskeren, zij
die over de gehele wereld het valse bericht rondstrooien dat onze lucht gans het jaar
1666 door besmet werd, uit vrees dat onze nieuwe zeehaven de schepen uit alle
streken zou aantrekken en dat onze koophandel zou groeien.
Hieraan zal u de tekens van bezoedeling herkennen: indien vurige tekens gezien
worden in de lucht, en zoals de dichter zegt, indien
“ bij donkere nachten onbekende sterren zichtbaar worden,
een in vlammen dolende poolster
schuin vliegende meteoren in het hemelruim
en de staart van een schrikwekkend gesternte”;
Indien de maan er bleek of dof uitziet, indien er aan de hemel flikkeringen, bevingen
en kloppingen zichtbaar zijn, de sterren er vaak overdreven prachtig uitzien, of vallen
zoals het gewone volk dit uitdrukt; denk aan Vergilius in zijn Veldgedichten:
“Dikwijls zult gij de sterren door de wind gestuwd vanuit de hemel zien
neerstorten;”
wanneer de planeten er kwaadaardig, vaalbleek en loodachtig uitzien en alsof ze met
rook bedekt waren;
en wanneer de lucht vaak en langdurig gevuld is met dik gedrongen, stikkende
dampen en nevels, en stinkt zoals een onwelriekende mensenadem en een
citroenachtige kleur heeft.
In geval van luchtbesmetting veranderen de natuurlijke eigenschappen van de
winden: de zuidenwind wordt koud en droog en de noordenwind warm en vochtig.
Men hoort geruchten en onduidelijke geluiden in de lucht.
De grond ademt rotte en stinkende uitwasemingen en dampen uit, en zoals de kwade
aarde, brengt hij amper wat vrucht op, zoals Vergilius gedicht heeft:
“Het zieke bouwland weigert levensmiddelen voort te brengen”
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Hij produceert onaangename, smaakloze, onwelriekende, snel bederfelijke,
beschimmelde groenten, gewassen en vruchten en hopen rottende zaken. Kiemen en
gewassen sterven uit of drogen op. Het koren wordt door meeldauw aangetast eer het
rijpen kan en krijgt een citroenkleur.
De slangen veranderen van hol, de vogels verlaten nest en jongen en wisselen van
biotoop. Amfibieën vermijden de lucht.
Iets vetachtig, glinsterend en spinnewebachtig drijft op de wateren, die donkere,
stinkende dampen verspreiden. De vissen sterven in hun eigen element en, op de
oevers geworpen, creperen ze onmiddellijk en rotten terstond.
Uit de rotting ontstaan dan ontelbare vliegen, vlooien, vlinders, spinnen, sprinkhanen
en allerhande insecten en weerzinwekkende beestjes. Rotting ontstaat immers zeer
gemakkelijk, zelfs onvermijdelijk, in alles vanuit een besmette, kwaadaardige of
verpeste lucht. En wanneer geïnfecteerde of levende, uit bederf ontstane wezens of
andere vergaan, is dat een bewijs van een uitgesproken rotting en kwaadaardigheid
van de lucht.
De vrouwen aborteren plots en zonder reden. Alle soorten dieren, bomen en
gewassen verkwijnen en sterven onverwachts.
Indien wat verzamelde dauw aan een hond te drinken aangeboden wordt, of wat
brood erin geweekt wordt en aan een hond of een ander dier te eten gegeven wordt,
dan veroorzaakt dit de dood van het beest.
Indien een stuk tarwebrood, dat een ganse nacht aan de lucht werd blootgesteld rot,
muf, uitgedroogd en bedorven is en door honden en kippen wordt geweigerd, of
indien het gegeten wordt en de beesten ervan sterven, dan is dat het zekerste bewijs
dat de lucht ontaard is. Hetzelfde is waar wanneer eieren, fruit enz… op kortere tijd
dan gewoonlijk bedorven worden.
De muren van het huis worden, zowel boven- als onderaan, tegen de gewoonte in,
nat gemaakt door de besmette lucht en het linnen, de kussens, de matrassen, de
klederen, zowel in de open slaapkamers, als in de gesloten, donkere vertrekjes
worden op zeer korte tijd door beschimmeling aangetast.
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Van al deze tekens werd in de voorbije zomer van het jaar 1666 bij ons geen enkele
vastgesteld en er was evenmin luchtbesmetting voorhanden. Ik heb dit bijgevoegd om
de onwetende, de betweters en de afgunstigen beet te nemen, opdat ze zouden
inzien dat ze ijdelheid en valsheid voor waarheid verkopen.
Maar hoe zal u dan weten of de lucht uit een bepaalde plaats van uw huis ontaard is
of niet? Vul, volgens sommigen, een kruik met water, voeg er een handvol vitriool bij;
doof er een gloeiende steen of een ijzeren staaf in tot het water kookt. Er vormen zich
dan vette wolken die drijven op het water dat de gehele giftige, putride lucht uit de
spleten van de vloer- en zolderbedekking en van de muren opneemt. Indien u dan in
zo’n wolk een stuk brood dompelt en het aan een hond te eten geeft en hij ervan sterft
dan mag u besluiten dat de lucht putried en besmet is.
Ik zou er echter aan willen toevoegen dat niet alle putride en door kwade dampen
bezoedelde lucht per se bij de mens pest verwekt, maar dat alleen de lucht die het
besmettelijke pestvergif bevat bekwaam is de mens te besmetten.
BOEK II. HOOFDSTUK 4. Correctie van de besmette lucht.
Het is nauwelijks mogelijk een besmette lucht [kundig] te corrigeren, en het contagium
uit te roeien. Als er [al][ooit] een middel daartoe in staat [is], is het vuur zeker het
machtigste. Hiertoe heeft Hippocrates zijn toevlucht genomen tijdens de Attische pest.
Onze Doornikse buren hebben, volgens Levinus Lemnius, met dit voorbeeld hun
voordeel gedaan. Het vuur reinigt de lucht, jaagt de [miasmata]* uiteen en neemt het
vergif weg.
Het vuur [zal] bij zonsondergang en opkomende wind [aangestoken worden]. Met hout
van de [jeneverstruik], laurier, cipres, den, spar, lork, terpentijnboom, notelaar, es, eik,
brem, [enz.]
Bij het uitdoven van het vuur strooit dan wijnruit, citroenkruid, boerenwormkruid,
alsem, rozemarijn en salie op de as, opdat bij zonsopgang rook en dampen zouden
opstijgen. Wanneer deze laatste dan verdwenen zijn, spoel de as rijkelijk met water
om een soort loog te verkrijgen, waarvan de dampen en uitwasemingen door de zon
zullen worden [opgetrokken].

34

Ik wil hier niet nader bepalen, hoeveel loog en zout nodig zijn om de lucht te reinigen
en het vergif te vernietigen en uit te roeien, noch de verhoudingen [tussen de
chemicalia uitstippelen]. Er zijn immers geen overtuigende redeneringen op dat
gebied. [Liever] richt ik mij op Hippocrates, die de zaak grondig kende. Om zijn
vaderland Griekenland [voor] de kwaal, overgewaaid uit Ethiopië, te behoeden [door
haar tijdig te onderscheppen] en met loog en zout te vernietigen, beval hij hele
wouden te verbranden, [zodat] uit de hopen as, loog en zout gewonnen zouden
[kunnen] worden, die al het vergif door hun droogte zouden aantrekken en door hun
warmte zouden vernietigen.
Zoals oorlogsrampen vaak worden geweerd door omringende muren, zal men
buskruit laten branden binnen en buiten de stad, in straten en [op] pleinen.
Men zal ongebluste kalk [in de straten vaak met water] blussen. Indien men hieraan
spiritus (wijngeest) toevoegt, is de uitslag nog beter en zekerder.
Hier past het de triomfvuren vóór de overwinning aan te leggen en vaak op al de
kruispunten met pek gesloten recipiënten in grote hoeveelheid te verbranden.
BOEK II. HOOFDSTUK 5. Bescherming tegen de besmetting.
Uit steden of plaatsen met pest besmet zal u noch personen noch goederen
aanvaarden, noch er omgang mee hebben.
Overleden pestlijders zullen ’s nachts begraven worden, diep in de grond, op
afgezonderde en aan bepaalde kenmerken herkenbare plaatsen.
Trekpleisters, door besmette zieken gebruikt, moeten in de grond begraven of
verbrand worden.
Besmette personen zullen enkel op vastgestelde uren op straat toegelaten worden –
en dan nog met een bekend teken gemerkt – om hen toe te laten de nodige aankopen
te doen.
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Niemand zal de toelating krijgen de pestlijders te verzorgen, tenzij daartoe gekeurd en
opgeschreven geweest te zijn. Degenen die zich aan die regel niet onderwerpen,
zullen zwaar gestraft worden. Degenen die opgeschreven zijn, moeten een bijzonder
kenteken dragen of een rode, vier – beter nog zeven – voeten lange stok.
Degenen die besmette huizen binnentreden, moeten drie weken lang afgezonderd
blijven, en mogen niet uitgaan zonder kenteken. Wie in een woning verbleef toen er
een pestlijder stierf, moet zes weken of liever veertig dagen afgezonderd blijven.
Niemand zal een huis beroken of reinigen zonder de buren vooraf te waarschuwen,
opdat ze tegelijk hun woning beroken en de vensters dichtdoen.
Het huisraad van besmette huizen mag niet verkocht worden vooraleer zes maanden,
beter nog een gans jaar, verlopen zijn na de reiniging. Dit omdat, volgens sommigen,
het huisgewaad minstens veertig dagen lang besmet kan blijven, al werd het de
ganse tijd aan de lucht blootgesteld.
BOEK II. HOOFDSTUK 6. Hoe men degenen die in een besmette stad wonen
kan beschermen.
Eerst en vooral smeek van God met een deemoedig en berouwvol hart hoede en
bescherming af. Indien uw lichaam niet volledig goed gesteld is, indien het onlekker,
en vooral bovenmatig vochtig is, of tot ziekte neigt, dient het terstond hersteld te
worden met behulp van gepaste tegenmiddelen.
Indien het lichaam niet zuiver is van uitwerpselen, [wordt] het best gereinigd met een
goed dieet, lichte evacuantia* en bij middel van epicrasis*.
Daartoe passen onder de simplicia*: tamarinde, rabarber (dagelijks gebruik van
rabarber heeft menigeen van de pest gevrijwaard), senna, lorkenzwam, aloë en
dergelijke.
Enkelvoudige siroop met witte rozen of vermengd met senna, rabarber en
lorkenzwam, cichoreisiroop van Nicolaus, siroop van perzikbloemen, koninklijke
siroop, [enz.].
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Pillen van Rufus, van heiligbitter met lorkenzwam, met de drie drogerijen met
rabarber, aloëphanginapillen, of
R/ Aloë met rozen 3 drachmen
Rabarberextract
Vers bereide trochisken van lorkenzwam ana 1 drachme
Likkepot van mirre 2 scrupels
[Mastiekgom] 1 scrupel
Saffraan ½ scrupel
Bereid een massa met citroenschilsiroop en enkele druppels kaneelwater. Dosis: 1
drachme ’s morgens, drie uur vóór het ontbijt, of ’s avonds ½ drachme, één uur vóór
het avondmaal, één- of tweemaal per week. [Bij] vettige stoelgang: om de andere dag
1 scrupel ’s morgens of ’s avonds.
Bij milt- of darmobstructie zullen de volgende pillen veelvuldig gebruikt worden:
R/ Aloë
Ammoniakgom
Mirre ana 1 drachme.
Meng en maak met behulp van geurige wijn 18 pillen. Men gebruike er drie van
om de andere dag of dagelijks, naar gelang van het geval.
Gaat het om vrouwen met onregelmatige cyclus:
R/ Glimmende aloë
Staalzout
Zout van bijvoet
Tartarus vitiolatus ana 1 scrupel
Zout van Alsem ½ scrupel
Meng en maak met behulp van goede wijnazijn kleine pillen.
Dosis: 3 of 4 dagelijks of om de andere dag.
Verzachtende
likkepot,
Diacatholicon,
purgerende
diacarthamumlikkepot, of
R/ Vers cassie-extract
Uitgelezen manna van Calabrië ana 1 ons
Tamarinde ½ ons
Rabarberextract 1 ½ drachme
Poeder van gereinigde senna 2 drachme
Zaad van wilde gember 1 drachme
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citroenlikkepot,

Meng met cichoreisiroop met rabarber, zoveel als nodig tot het verkrijgen van een
mengsel, zoals voor een likkepot. Dosis: van ½ tot 1 ons; en 1 ½ ons voor
diegenen die een trage ontlasting hebben, tweemaal per week.
Rabarberextract, catholiconextract van sennabladeren, elixir proprietatis tot 1 scrupel
in bouillon, of gelijkaardige stoffen. Ook wijn of laxerend medicinaal bier.
R/ Alantwortel
Engelwortel ana 1 ons
Citroenschil 6 drachmen
Waterlook
Gezegend distelkruid
Duizendguldenkruid ana 1[M.]
Zaad van wilde gember 1 ons
Anijs ½ ons
Gereinigde sennabladeren 3 ons
Rabarber 6 drachmen
Glimmende aloë ½ ons
Al de ingrediënten, gesneden, stukgeslagen en grof verpulverd, worden gemengd en
in een langwerpig linnenzakje gebracht, samen met een zwaar steentje op de bodem.
Dit zakje wordt dan gedompeld in 10 Brugse maten vers bier of in jonge witte wijn.
Diegenen die meer smaak wensen, voegen rozijnen zonder pitten toe tot ongeveer 4
ons. Dosis: 4 tot 5 ons, twee- of driemaal per week.
Diegenen die mineralia verkiezen gebruiken wijnsteen, tartarus, vitriolatus, kalomel
verzacht door aloë-extract, manna met kalomel of antimoonbloemen. Gezegend water
van Rulandus*, braakwekkende oxysaccharum van Mynsicht*, van ½ ons tot 6
drachmen om te braken, kalomel van 1 scrupel tot een ½ drachme om te purgeren, of
tot 2 scrupels voor sterke constituties.
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Bij warm weer en voor warme constituties* passen warme en droge geneesmiddelen
helemaal niet, omdat zij de natuurlijke warmte aanvallen, de inwendige organen
beschadigen en tot ontsteking vatbaar maken. Probeer noch raad aan iemand
geneesmiddelen aan, waarvoor zijn natuur een afkeer heeft.
Aan diegenen die een warm en vochtig lichaam hebben met een tenger gestel, zoals
kinderen en jonge maagden, zal men geen sterke purgeermiddelen voorschrijven, en
ook zelden de lichtere, hoewel ze soms nuttig kunnen zijn. Gebruik dan
rabarberextract of hiermee bereide tabletten, of deze pillen:
R/ Ingedikt sap van gezegend distelkruid 3 drachmen
Ingedikt sap van waterlook 1 drachme
Rabarberextract 1 drachme
Rabarberpoeder van uitstekende kwaliteit en besproeid met
Kaneelwater ½ drachme
Vers bereide trochisken van lorkenzwam 1 ½ drachme
Mirre 2 scrupels
Maak een massa met behulp van citroenschilsiroop q.s. Toegediend worden twee,
drie of vier kleine pillen ’s morgens aan kinderen en jonge meisjes.
Het is wijs en voorzichtig bij het bereiden van decocten* van purgeermiddelen wortels
van groot hoefblad, engelwortel, moerasspirea of schaafsel van ivoor, hertshoorn of
rinoceroshoorn mede te laten koken, ofwel wat confectio* van hyancint, van alkermes,
parelmagisterium, bezoarsteen enz. toe te voegen.
Indien het lichaam plethorisch* is, de vaten uitgezet en de krachten onderdrukt zijn,
doe dan een flebotomie op de rechter vena basilica* en herhaal die telkens als de
plethora* terugkeert. Handel steeds op deze wijze met geïnfecteerde personen.
Echter niet in die mate dat u de krachten neervelt, maar integendeel dat u ze ontlast
en herstelt en wel in overeenstemming met het temperament, de krachten, het
vermogen en de gewoonte. Als het lichaam door een of andere oorzaak verzwakt is,
en dit zou aanhouden, dat het (lichaam) door elke inspanning geholpen zou worden;
en het opgewekt en gevoed wordt met euchym* voedsel; en hersteld wordt met
conditurae*, confectio’s*, cordialia, enz.
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Indien de lichamelijke constitutie* goed is, moet ze met dezelfde middelen bewaard
worden, en moet iedere misstap vermeden worden in verband met (de zes nietnatuurlijke zaken), namelijk lucht, spijs en drank, slaap en waken, beweging en rust,
evacuatie en vulling, en aandoeningen van de ziel. Ik zal een en ander daarover
vertellen, nadat ik eerst over enkele uitwendige factoren zal hebben gehandeld.
BOEK II. HOOFDSTUK 7. Over de uitwendige zaken die men in acht moet
nemen.
Vermijd de overvloed aan vrienden en overbodige dienstboden.
Ban alle dieren, honden, katten, duiven, konijnen, varkens, enz.
Er zijn er zelfs die de paarden uit het huis willen houden [hoewel die niet vatbaar zijn
voor de [mensenpest], maar de ziekte door haar en dons verspreiden]. Wat de
stinkende bok betreft, staan de zaken anders: hij wordt namelijk in huis gekweekt
tijdens de perioden van pest, hetzij omdat zijn sterke geur het vergif verdrijft, verjaagt
of vernietigt, hetzij omdat hij [iets van de aard van een amulet of alexifarmacum*
bevat].
Let erop uit alle hoeken van het huis lijken van katten, relmuizen en andere dode
dieren te verwijderen, vooraleer ze bederven. Alle hoeken van het huis [moeten] dus
dikwijls gepoetst en gereinigd worden. Alle mest moet regelmatig uit het huis
verwijderd worden. Besproei ondertussen de latrines met ongebluste kalk om de
uitwerpselen [te vernietigen] en de stank te verjagen.
Draag geen donzige klederen of verwissel er vaak van. Stel ze vaak bloot aan lucht
en aan de warmte van het vuur, of houd ze boven dampen van azijn [al dan niet]
vermengd met rozenwater en barnsteen, of rook van welriekende kruiden. Berook ze
met geurende kruiden, aloëhout, amber, benzoë, welriekend kalmoes, saffraan,
costus, kruidnagelen, styrax en mirre, of met cypruspoeder, [jeneverbes], laurier,
[mastiekgom], rozemarijn, rozen, sandel, citroen- en sinaasappel[schil], waaruit
verschillende vormen artsenijen kunnen worden gemaakt.
[Daarvan] kunnen ook poeders gemaakt worden, waarmee de klederen afzonderlijk
worden bestrooid.
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Bijvoorbeeld:
R/
Laurierbessen
Jeneverbessen ana 4 ons
Mirre
Aloë ana 1 ons
Guajakhout
Witte sandel ana ½ ons
Wierook
Styrax calamita
Ladanum ana 2 drachmen
Meng en maak er een grof poeder van om de klederen [mee] te beroken.
R/ Alipta moscata 2 drachmen
Benzoë 3 drachmen
Styrax calamita
Geel sandelhout ana 1 scrupel
Kaneel 1 drachme
Meng alles tot een poeder en werp het op het vuur om rook mee te maken.
R/ Vitriool ½ pond
Salpeter 3 ons
Laurierbessen 1 ½ ons
Rode mirre 2 ons
Meng, maak een poeder van, waarvan een lepel met 10 lepels azijn moet vermengd
worden, en op hete kolen geworpen om er rook mee te maken.
R/ Rode rozen
Viooltjesbloemen ana 3 ons
Citroenschil
Mirteschors
Aloëhout
Geel sandelhout ana 1 ons
Kamfer ½ scrupel
Been 5 grein
Maak een poeder. Voeg, naar believen, amber en muskus ana 4 [grein] toe.
Bevochtig het geheel met rozenwater en besproei de klederen ermee.
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R/ Bloemen van lavendel
van viooltjes
van spijk ana 1 [M.]
Bloemen van bernagie
Van [citroenmelisse]
Van bazielkruid ana 1 [P.]
Rode rozen in volle bloei 2 [P.]
Witte en rode behenwortel
Citroenschil
Citroenzaad ana ½ drachme
Aloëhout 1 scrupel
Kruidnagelen
Foelie
Zeer scherp smakende kaneel ana 1 drachme
Illyrische iriswortel 1 scrupel
Benzoë ½ drachme
Wie het goedvindt mag daarbij 5 grein muskus verbrijzelen en grof verpulveren, in een
zakje opbergen en met de klederen in de kast [opbergen].
Men zal goed verzorgd en bij de haard gedroogd wit linnen dragen en vaak verversen.
Indien u gewassen linnen met rozenwater, rozen- of goudsbloemenazijn hebt
bevochtigd, gedroogd en opgeborgen tot u ze weer gebruikt, dan hebt u nuttig werk
verricht.
Wanneer iemand het huis verlaat, zal hij, om zich bij het inademen te beschermen,
zijn neusgaten inwrijven met mithridatium of triakel, opgelost in wijnruitsap. Bij warm
weer en in geval van een warm temperament, bevochtig een zakdoek of spons met
rozen- of goudsbloemenazijn, of met azijn waarin groot hoefbladwortel, duizendblad of
wijnruit werd gemacereerd. Anderen voegen kamfer, barnsteen, saffraan enz. toe, en
wrijven zich daarmede de neusgaten, de lippen, de slapen en zelfs de handen, de
polsen en de hartstreek in.
Of gebruik – wat voortreffelijk is – bezoarazijn met kamfer op de volgende wijze:
R/ Zeer sterke wijnazijn
Citroensap ana 2 maten
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Distilleer in het waterbad en, na ongeveer de helft van het distillaat te hebben
verzameld, breng de overblijvende vloeistof, die zeer krachtig en werkzaam is, in een
kolf en voeg toe:
Driedistel
Engbloem
Valeriaan
Wilde gember
Engelwortel
In de schaduw gedroogde citroenschil
Waterlook
[Dictamnus] van Kreta
Romeinse absint
Rode rozenbloemen
Blauwe bosbessen
Uitgelezen kaneel
Welriekende sandel ana 1 ons
[Gerectif.] zwavelolie 3 drachmen
Kamfer 2 drachmen
Macereer dit alles in het kokende waterbad gedurende 40 uren in een goed gesloten
glas (voor niet meer dan de helft gevuld), zodat niets kan vervliegen. Nadien wordt het
vocht uitgeperst. Dit wordt voor gebruik bewaard.
Deze bezoarazijn kan op tweeërlei wijzen worden gebruikt. In de eerste plaats kan hij
dagelijks, ’s morgen, op neusgaten, slapen, polsen ingewreven worden. [ In de
tweede plaats] kan hij, bij het wandelen door de stad, meegenomen worden, zodat de
reuk vaak ingeademd wordt. Gebruik daarvoor een klein, glazen flesje met een brede
opening. Hierin wordt een stuk spons ingebracht, waarna de opening wordt afgesloten
met een vlies dat met kleine gaatjes doorboord is, zodat doorgang verleend wordt aan
de azijndampen. Men kan zich daarvoor ook bedienen van een gouden, zilveren,
ivoren of houten appelvormig recipiënt, voorzien van kleine openingen, met spons
erin. Voeg zout toe.
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Kamferazijn tegen de pest is minder doeltreffend, maar toch nog zeer actief.
R/ Engelwortel
Alantwortel
Wilde gember ana 1 ½ ons
Tormentilwortel
Groot hoefbladwortel
Gifwortel ana ½ ons
Kruidnagelen 2 drachmen
Kamfer ½ drachme
Na 6 dagen trekken in wijnazijn wordt de colatuur gefiltreerd, en is ze klaar voor
gebruik, zowel om in te nemen als om slapen en polsen mee in te wrijven en om
sponsen in te drenken zoals hoger vermeld.
Voor hetzelfde dient ook triakelazijn
R/ Triakel 1 ½ ons
Citroenschil 3 drachmen
Waterlook 3 P.
Wijnruit 2 P.
Hoger beschreven azijn tegen de pest q.s.
Giet dit tot op een hoogte van zes vingers in een langwerpige glazen fles met enge
opening. Laat acht dagen in de zon trekken onder veelvuldig omroeren. Pers de
colatuur uit, en na bezinken is de colatuur opnieuw klaar voor het hoger beschreven
gebruik. Het is een voortreffelijk en voor iedereen gemakkelijk beschikbaar
geneesmiddel.
Er zijn er die de handpalmen, de polsen, de slapen en de neusgaten met perubalsem
inwrijven, omdat hij aan de ontaarding weerstaat, door zijn uitwaseming en geur, hart
en spiritus(sen) stimuleert, en door zijn adstringerende eigenschappen de besmette
lucht de weg verspert.
Ziehier de formule van de voortreffelijke kamferbalsem.
R/ [Citroenzaadolie] door persen verkregen
Gele was ana 1 ons
De was wordt in [citroenolie] op hete as opgelost en daarna van het vuur verwijderd.
Als hij zoals een zalf afgekoeld is, voegt men erbij:
Citroengelatine of ingedikt citroensap 1 drachme
Gedistilleerde citroenolie of, wat ik verkies
Sinaasappelschilolie, Engelwortel Alsem ana ½ drachme
Rozemarijn Tijm Kruidnagelen ana 1 scrupel
Fijn verpulverde of in [de] vernoemde oliën opgeloste kamfer 20 [grein].Meng.
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Deze balsem wordt gebruikt bij pest om iedere morgen slapen, neusgaten en polsen
mee in te smeren. Hij is immers een uitstekend voorbehoedmiddel, wanneer de lucht
door pestgif besmet wordt. Voeg zout toe.
R/ Gewone iris 1 pond
Wijngeest
Wijn van goede kwaliteit
Rozenwater [: gelijke hoeveelheid van elk]
Kook tot moes, wrijf fijn in een marmeren vijzel, pers door een zeef en voeg toe:
Diambrapoeder
Veronicae
Asclepiaswortel ana 4 scrupels
Poeder van Florentijnse iriswortel
Engelwortel ana 2 drachmen
Voeg hiervan een afkooksel toe, genoeg om van het mengsel een soort brij te
vormen.
Bevochtig een doek met die brij, strek die uit een laat hem drogen. Houd hem tegen
mond en neus, wanneer u met geïnfecteerden praat, of besmette huizen of personen
voorbijloopt. Of bestrijk er een linnen doek mee met een houten spatel om een
cataplasma te maken, dat u uitgedroogd op de hartstreek [moet] plaatsen.
Neem een citroen, snij hem middendoor, verwijder een deel van de inhoud en de
pitten, en vul hem met volgend poeder:
R/ Kruidnagelen
Aloëhout
Geel sandelhout ana ½ drachme
Saffraan
Foelie ana 1 scrupel
Kamfer ½ scrupel
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Meng, maak alles tot een fijn poeder, bind de onderscheiden delen van de vrucht
samen, doorboor hem met tal van prikken door middel van een puntsonde
(specillum)*. Dompel hem enkele tijd in een goede gewone wijnazijn of alleen in
goede wijn of in medicamenteuze wijn, en laat eindelijk opdrogen, of wrijf hem in met
perubalsem of voorgeschreven balsem of kunstmatig welriekende en passende olie,
en u zal een zeer voordelige welriekende vrucht bekomen, ofwel
R/ Citroenschil
Sandelhout
Aloëhout ana ½ drachme
Styrax
Ladanum ana 1 drachme
Gallia moscata
Alipta moscata ana 1 scrupel
Beste grijze amber 3 [grein]
Maak daar een poeder van, en maak met tragacantgomslijm een kunstvrucht of pillen
en tabletten om in de handen en in de handschoenen te houden.
Indien u het wenst, mag u benzoë, kruidnagelen, rode rozen, zelfs muskus
toevoegen, of enkele druppels olie van kruidnagelen, van foelie, kaneel of
sinaasappelschil, ofwel
R/ Gedroogde rozen 2 ons
Styrax calamita
Benzoëhars of benzoë ana 1 ons
Welriekende witte sandel
Uitgelezen kaneel
Vers aloëhout ana ½ ons
Beste grijze amber 3 drachmen
Muskus 2 drachmen
Zibethum 1 drachmen
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De rozen, die van nature vochtig zijn, evenals het sandel- en aloëhout, en kaneel,
moeten afzonderlijk gedroogd worden. Nadien worden de benzoë en styrax zachtjes
geplet om niet aan de vijzel te kleven. Deze poeders worden dan vermengd. Tenslotte
worden amber, muskus en zibethum opgenomen. Een ons van het voormelde poeder
wordt toegevoegd. Alles wordt een uur en langer in de vijzel bewerkt. Uiteindelijk
wordt wat overblijft toegevoegd tot alles goed vermengd is. Tenslotte wordt een
voldoende hoeveelheid zeer welriekende perubalsem toegevoegd, en met een vooraf
verwarmde stamper wordt zolang gekneed tot een glanzende en mooie massa wordt
verkregen. Uit die massa kan men naar believen kunstvruchten of bolletjes
vervaardigen, die men met fijn linnen of zijde bedekt, of opbergt in gouden, zilveren,
ivoren of uit palmhout vervaardigde, geperforeerde kunstvruchten. Zo wordt de geur
bewaard en is er geen gevaar dat ze te zacht worden door voortdurend contact met
warme handen. Voeg zout toe.
Draag op het hart een zakje uit rode zijde, genaaid zoals een matrasje, vol kruiden,
bloemen, wortels en schorsen van hartsteunende middelen, en, naar believen, wat
kamfer, rozen, bernagiebloemen, ossentong, allerhande soorten [sandel- en]
aloëhout, [muskaatnoten], wilde gember, dictamnus, gentiaan, engelwortel, citroenen sinaasappelschil, enz. Vooraleer dit zakje op de hartstreek te plaatsen, moet het
bevochtigd worden met lauw rozenwater, geestrijke wijn, gewone of geneeskrachtige
azijn.
Sommigen wrijven de hartstreek in met schorpioenolie, genaamd clemensolie,
samengesteld uit schorpioenen, olijfolie, rabarber en triakel. Anderen gebruiken de
zogenaamde olie van Lodewijk van der Leeuwen [, of]
R/ Triakel 6 drachmen
Saffraan
Kamfer ana ½ drachme
Limoensap, of rozen- of bezoarazijn [q.s.]
Meng en smeer de hartstreek in.
Wanneer u door besmette huizen trekt of geïnfecteerden ontmoet, of met hen praat,
let nauwkeurig op de wind, opdat de inwrijving en de kwade uitwasemingen van u
verwijderd zouden blijven, en u niet door de bezoedeling getroffen zou worden.
Bij het terugkeren naar huis, doe uw bovenste klederen uit, verwarm u bij een
[levendige] haard, giet rozenazijn of een geneeskruid met rozen, rode sandel enz. en
’s winters met engelwortel op verwarmde rivierkeien, zodat uw lichaam en uw
klederen de dampen ontvangen.
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Indien u vreest dat u iets kwaads overkomen is, hoest, snuit uw neus, urineer, tracht
stoelgang te hebben, snuif azijndampen of andere rook op, en drink een slok wijn of
gebruik een cardiacum*. Wees verder gerust en pieker niet.
BOEK II. HOOFDSTUK 8. Over de amuletten.
Amuletten of talismans zijn medicamenten die, uitwendig gebruikt of ingenomen, geen
enkele geneeskrachtige eigenschap hebben, maar waarvan men zegt dat zij
werkzaam zijn wegens een wonderbare en voor de mens onbekende hoedanigheid.
Menigeen had ten tijde van onze Brugse pest zo een groot vertrouwen in talismans
dat hij geloofde dat ze hem tegen de pest zouden beschermen, zodat ik verplicht was
ze aan velen voor te schrijven. Om de waarheid te zeggen, ik heb velen gezien die
onverschrokken optraden omwille van de aanwezigheid van amuletten, en die
ongedeerd aan de ziekte ontsnapt zijn. Was het hun vertrouwen of de aanwezigheid
van de amulet zelf die ze gered heeft? Ik zou niet te durven kiezen voor een van
beide hypothesen. Ik weet dat talrijke ernstige heren voor de amuletten de eerste
plaats onder de voorbehoedende geneesmiddelen opeisten, omdat zij hun de
eigenschap toekenden het vergif te verdrijven, te temmen, te vernietigen en uit te
stoten. Zij meenden dat, zoals de pest ons om duistere en onbekende redenen treft,
zij ook om de onbekende redenen verslagen wordt. En wat belet er dat
geneesmiddelen, naast duidelijke krachten, tevens een latente, antipathieke of
sympathieke uitwerking zouden hebben, die vijandig is tegen het vergif en voordelig
en versterkend voor het hart en de natuur, zodat die het vergif het hoofd kunnen
bieden en het kunnen temmen. Heeft men niet verteld dat paus Adriaan aan de pest
ontsnapte dank kwikzilver en arsenicum?
“Gelukkig hij die de oorzaken van de dingen mocht kennen: Die zal alle angst
en het onvermijdelijke noodlot onderwerpen.”
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Kwikzilver wordt opgeborgen in de schaal van een hazelnoot of in een lederen zakje
dat van de hals op de hartstreek neerhangt.
Het gekristalliseerde arsenicum wordt alleen, of samen met twee andere vormen van
die stof, verpulverd en met eiwit of Arabische gomslijm of tragacant gekneed en
gedroogd en in een zijden of, veiliger nog, een lederen zakje aan de hals
opgehangen. Op dezelfde wijze wordt gesublimeerd antimoon op het hart gedragen.
Men kan er saffraan, water, look –en duizendbladpoeder en stukken edelstenen
bijvoegen.
Deze giftige en aanvretende producten hebben echter bij sommige mensen
hartkloppingen, hartpijnen, flauwten en verzwakkingen van de krachten veroorzaakt,
waarvan ze niet genazen tenzij ze zich ontdeden van deze talismans en versterkende
middelen gebruikten. Daaruit blijkt ongetwijfeld dat een zekere giftige hoedanigheid op
het hart overgezet werd.
Of werden de giftige amuletten niet uitgevonden om de natuur en het hart aan het
vergif te gewennen, zodat de pestilentiële kracht de mensen minder zou vermoeien
en schaden, zoals verteld wordt over koning Mithridates die met vergif zichzelf wou
ombrengen en van het gif geen schade ondervond?
“Het baatte Mithridates herhaaldelijk giftige drank te gebruiken.
Want geweldige vergiffen konden hem geen kwaad doen”
(Martialis).
Of verklaren de vergiffen elkaar de oorlog, zodat ze het menselijke hart en lichaam
ongedeerd laten, zoals het gebeurde met een goede echtgenoot aan wie zijn
overspelige vrouw vergif te drinken gaf en, uit vrees dat dit onvoldoende zou zijn om
hem bij de eerste proef te doden, nog een ander gif toevoegde met het gevolg dat
beide elkaar tegenwerkten en de man gaaf en gezond lieten? Zo vertelt de dichter
Ausonius.
“Een overspelige vrouw diende haar jaloerse man vergif toe
En dacht dat dit niet voldoende zou zijn om hem te doden;
Zij voegde er een dodelijke hoeveelheid kwikzilver bij
In de hoop dat een dubbele kracht een snelle dood zou veroorzaken.
Indien met die krachten scheidt, groeien ze en brengen venijn voort.
Wie beiden samen drinkt, neemt een tegengif in
En, aangezien schadelijke bekers elkaar bestrijden,
Wijkt de dodelijke schade voor het heil.”
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Dit gezegd zijnde, heb ik de mijnen aanbevolen de amuletten boven het overhemd te
dragen en erop te letten het lichaam door overdreven lichaamsoefeningen niet zo op
te warmen dat de huidporiën zich openen en het zweet uitbreekt, omdat door die open
poriën de giftige of bijtende eigenschap van de amuletten tot binnen in het hart zou
dringen en een van de voormelde ongemakken zou veroorzaken.
Maar hoe is het mogelijk dat arsenicum, dat als vergif bekend staat, een amulet kan
zijn tegen de pest?
Is het omdat het arsenikale vergif groter is dan het pestilentiële en, zoals de mindere
moet wijken voor de meerdere, dit erdoor vernietigd wordt?
Of is het omdat er in arsenicum een magische kracht zit, zodat, zoals een magneet
het staal, arsenicum het pestgif aantrekt?
Of is het omdat arsenicum zo een grote kracht in het hart drukt dat, zolang het zich in
de buurt van het hart bevindt, dit aan de pest kan weerstaan?
Of is het omdat arsenicum door zijn aanwezigheid belet dat het pestgif de sfeer van
zijn activiteit zou binnendringen en ervoor zorgt, als het boven het hart gedragen
wordt, dat het gif niet nadert?
Of is het omdat arsenicum door zijn droogte het pestgif aantrekt en opslorpt en door
zijn vermogen om te verbranden het gif vernielt of het door zijn bijtende eigenschap
onwerkzaam maakt en vernietigt?
Of is het omdat, wegens een gelijkenis in bouw, arsenicum het pestgif aantrekt en
vernielt dankzij zijn bijtende en verbrandende eigenschap?
Of is het omdat (zoals beweerd wordt door degenen die de pest als van arsenikale
aard beschouwen) het pestgif, als zijnde het fijnere en vluchtigere deel van
arsenicum, door de lucht verspreid van ronddolend, aangetrokken wordt door de meer
stabiele (homogene) zelfstandigheid van arsenicum en aldus het hart verlaat en
ongedeerd laat?
Of is het omdat de aanwezigheid van arsenicum de krachten van de pest zodanig
mildert, tegenwerkt, afstompt en remt dat de kwaal haar hoornen niet kan uitsteken,
noch het hart kan aanvallen?
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Hoe het ook zij, het staat zeker vast dat amuletten voor menigeen voordelig zijn.
Hoewel zij bij tere meisjes, personen met een tenger gestel of lieden die een
onvoldoende dicht zakje droegen, of dit op de naakte borst hingen, zweren en
flauwten kunnen veroorzaken. Dit is te wijten aan een eigenschap van de bijtende
stoffen, die niet eigen is aan amuletten en alexifarmaca*, en die door een matige
lichaamstemperatuur in werkzaamheid afneemt, als de aanvreting luwt, en die de
mens niet schaadt, tenzij het menselijk lichaam rechtstreeks geraakt wordt, en niet
aan de eigenschap die eigen is aan de gehele verderfelijke zelfstandigheid.
Het zal niemand verwonderen dat giftige en tegengiftige hoedanigheden samen in
arsenicum aanwezig zijn. Geneest de adder de nierstenen niet met zijn gif? Doet het
venijn van andere serpenten dat ook niet? Wordt triakel niet verondersteld alle giftige
aandoeningen te verhelpen, omdat het adders bevat? Geneest de schorpioen door
inwrijving de beroerte niet die hij door zijn beet veroorzaakt heeft?
“Wanneer de schorpioen een verschrikkelijke wonde veroorzaakt heeft
moet men hem verpletteren en op de wonde leggen om ze te helen.”
Maar laat ons nu andere amuletten bespreken die minder van gevaar en vrees
verdacht worden.
Er zijn talrijke amuletten van dieren tegen de pest, zoals de schorpioen, die, in de
oksels of de liezen gedragen, bij epidemie tegen de pest behoedt en geneest.
Men voegt kamfer en saffraan bij de huid van een serpent en hangt dat als talisman
rond de hals.
De grote, zwartachtige spin en die een kruis op haar rug vertoont, wordt levend in een
noot opgesloten en op het hart gedragen. Andere spinnen worden ook, ofwel alleen,
ofwel samen met arsenicum, aan de hals gedragen.
Padden, slakken, kikkers worden ook met succes van buiten opgelegd en trekken het
gif op. R/ Poeder van gedroogde padden 1 ons
Geel arsenicum
Kristallijn arsenicum ana 1 ons
Gedroogde grote spinnen 2 drachmen
Dictamnuswortel
Tormentilwortel ana 2 drachmen
Niet doorboorde parels 1 drachme
Oosters saffraan 2 scrupels
Hyacint
Smaragd
Koraal ana 1 scrupel
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Verpulver die één voor één en maar er een pasta-achtig amulet van om op de hart- of
slagaderstreek te dragen.
In planten en stenen ligt ook een grote amuletkracht verscholen.
“De planten bezitten een grote macht, een kracht in de hemel geprent. In de
gewassen en gewone dingen is een eigen deugd bijgevoegd. Er is niets zo
verachtelijk en gemeen dat het geen heilige en geneeskrachtige eigenschap bezit. De
ui, het kaasjeskruid, de netels zelfs hebben een kracht. Houd moed en vertrouwen,
sterveling, door vele valstrikken bedreigd. De steun van de godheid zal u niet
ontbreken. Maar de opperwezens begeren dat hun gunsten afgesmeekt worden. “
De stinkende gouwe, bij volle maan geplukt en aan de hals gehangen, wordt als
amulet tegen de pest beschouwd.
Wortels van de waterweegbree, groot hoefblad, tormentil, dictamnus, [gifwortel],
valeriaan en helmkruid worden als periapta* tegen de pest op prijs gesteld.
*Periapta = aan de hals gedragen amuletten
Een agaatsteen, aan de vinger of rond de hals gedragen, behoedt tegen de pest.
Hetzelfde is waar voor de paddensteen. Niets overtreft de oosterse saffier. Daarna
volgen topaas, amethyst, robijn en koraal. De bezoarsteen* is [niet de laatste] onder
de amuletten tegen de pest. Anderen bevelen barnsteen aan, indien de polsen er
vaak mee ingewreven worden.
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BOEK II. HOOFDSTUK 9. Over de voorbehoedende en versterkende antidota
Er zijn antidota* die het hart versterken, het gemoed opvrolijken en de spiritus
prikkelen, en de krachten en de natuur bevoordeligen. Hoewel ze het pestgif niet
rechtstreeks bestrijden, bieden ze toch weerstand, beletten de vooruitgang van het
gif, totdat de natuur haar krachten samenbundelt en, geholpen door de alexifarmaca,
* waarvan in het derde boek sprake zal zijn, [edelmoedig strijdt en zich weet te
redden.]
Sommige antidota zijn preservatoria* die iets hebben van de natuur van de
alexifarmaca*, of die alexifarmaca zijn. Andere zijn alleen corroborantia*, die de
krachten van het hart ondersteunen. [Nog andere zijn deelachtig aan beide soorten. ]
Men moet te allen tijde antidota* kunnen gebruiken, [ toch zeker in gezonde en
ziekelijke toestand, ] voor en na de venaesectio* en de purgatio*, en tijdens andere
tussenperioden, wanneer wij de alexifarmaca niet gebruiken om het vergif te
behandelen of tegen te werken. Zodra het pestgif verminderd en getemd [is], en
gedurende heel de duur van de aandoeningen die op de pest volgen, moet de patiënt,
vooral gedurende de onpare of kritische* dagen, gesterkt zijn door het gebruik van die
antidota, niet alleen in de hoogste maar ook in de geringste dosis, om de krachten te
herstellen, de spiritus te vermeerderen en op te beuren, [zonder ze] op te winden of
onstuimig aan te wakkeren.
Op de eerste plaats onder de antidota* komen de eenhoorn ( als er voorhanden is),
de rinoceroshoorn, de zee-eenhoorn, die nu overvloedig te krijgen is, de beide
bezoarstenen [ ( al deze in kleine doses, want in grote doses zijn ze alexifarmaca) ],
de hersthoorn, het hartbeen en de tranen van het hert; [de] koraal en ongeveer alle
kostbare stenen en edelstenen.
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Triakel, mithridatium, maar in kleine dosis en gemengd in de juiste verhoudingen met
andere bereidingen, zoals diascordium, diacastoreum, likkepot van jeneverbessen,
van okkernoten, van eieren, van Orvieto, waarvan hier een voorbeeld.
R/ Wortel van driedistel of witte chameleon
van aristolochia rotunda
van aristolochia pistolochia
van tormentil
van kalmoes
Engelwortel
Meesterwortel
Wolfswortel
Zaad van duizendguldenkruid
Bladeren van hetzelfde kruid
Essenkruid
Armeense klei
Gezegelde aarde ana 1 ons
Oude triakel 3 ons
Gekookte Spaanse honing, driemaal het gewicht der
ingrediënten
Maak een likkepot.
De werking en de dosis zijn dezelfde als voor het triakel van Andromachus.
Komen in aanmerking: de bevrijdende confectio, de confectio van hyacint met of
zonder muskus, de confectio alkermes, diamargaritum van koude of warme natuur, de
verkwikkende confectio van Galenos, de confectio met amber enz. en hun
ingrediënten.
Wie van de chemicalia houdt, kan als confortantia* gebruiken: goudtinctuur, knalgoud,
goud, opgelost in koningswater, gebrande zwavel en salpeter in alcohol, magisteria
en quintessentiae* van parels, koraal, edelstenen, smaragden, amethisten,
ijzertinctuur, antimoonsulfide, enz.
Zeer geschikt zijn ook de zouten en tincturen of extracten van gezegend distelkruid,
schorseneer, beemdkroon, groot hoefblad; gifwortel, engelwortel, stinkende gouwe,
jeneverbes, alsem, es, meesterwortel, triakel, adders, enz. Zelfs hun as bevat iets met
versterkende, en tegengif- en alexiterium* eigenschappen.
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Het meest geschikte voor profylaxis zijn de elixirs tegen de pest van Crollius en van
Paracelsus, zwavelbloemen en zwavelspiritus, vitrioolspiritus, zout- en salpeterspiritus
in geschikte vloeistoffen en in een dosis van min of meer tien druppels.
Met deze stoffen kunnen verschillende geneesmiddelenvormen gemaakt worden met
behulp van: beemdkroon-, schorseneer-, gezegend distelkruid-, bernagie-,
citroenmelisse-, tormentilwater of afkooksels van deze simplicia*, waaraan
toegevoegd kunnen worden: siroop van citroensap, zuurbessensap, zure
granaatappels, zuur druivensap, [van enkelvoudige azijnsiroop], siroop van waterloop
enz., en ook met behulp van: conserven en confituren van goudsbloemen, bloemen
van bernagie, ossentong, citroenmelisse, citroen, sinaasappels of hun schillen, of ook
met een rob van zuurbessen, aalbessen, kersen of zure appels of met bezoar-,
triakel-, of antipestazijn, [of tenslotte] met het bezoarwater van Langius, Stapedius,
Paraeus en Andernacus, het mithridatisch water Horstius, het triakelwater, enz.,
volgens de wens van de arts en de smaak van de patiënt.
Een afkooksel van duizendblad, iedere ochtend met azijn genomen, in een dosis van
2 ons, helpt wonderlijk en verjaagt de pestlijder iedere dag het (ver)gif naar de
emunctoria*. In de bloemen van het duizendblad ligt voorwaar een geheim tegen de
pest verborgen. Met hetzelfde afkooksel [zal men met groot soelaas] de handen, de
klederen en het ondergoed beroken.
Een afkooksel van bloemen van boerenwormkruid, in gelijke delen azijn en water of in
bier schrijft men tegen het bederf voor. Het beschut tegen de pest. Een slok ervan
wordt ook met vrucht regelmatig aan geïnfecteerden toegediend. Het is nog efficiënter
als er kamfer toegevoegd wordt. Sap en zout van boerenwormkruid zijn evenveel
waard als een afkooksel. Zo ook het afkooksel, het sap en het zout van alsem. U kunt
ook het kruid ervan verpulveren en ’s morgens met uw eigen urine drinken. Zo wordt
verteld, dat iemand die in dienst stond van pestlijders nooit geïnfecteerd werd dankzij
het drinken van zijn urine. Een andere beschutte zichzelf door het dagelijkse drinken
van wijn en zout.
Gekookte, gezuiverde en gedronken pekel van garus* of vissen beschermt tegen de
pest, veroorzaakt hevige transpiratie en is een geneesmiddel.
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Het eten van gebraden of geconfijte okkernoten is goed tegen de vergiffen, ofwel
R/ Okkernoten
Vijgen ana ½ pond
Wijnruit 3 ons
Plet in azijn en voeg een beetje saffraan en gele amber in gelijke hoeveelheden toe.
Meng. Dosis: ’s morgens een matige hoeveelheid okkernoten innemen.
Notenwater is een voortreffelijk voorbehoedmiddel als men er één ons van inneemt,
en een prima geneesmiddel als men er twee ons van gebruikt.
Een drachme verpulverde wildemanskruidwortel beschermt perfect tegen de pest.
Twee drachmen genezen, vooral als men er nog een slok gedistilleerd water bij drinkt,
want dit lokt hevige transpiratie uit.
Volgend poeder – 1 tot 2 drachmen – met of zonder suiker, met wijn of met
druppelsgewijze toegevoegd water, voor wie het begeert, of met een door passende
kruiden gewijzigde vloeistof, behoedt heel goed tegen de pest.
R/ Engelwortel
Wilde gember
Tormentilwortel
Citroenschil van elk gelijke delen.
Maak een poeder.
Wij pletten met sterke azijn uitgeholde [uien] met triakel onder de as gekookt en
geven 1, 2 tot 3 drachmen van het uitgeperste sap met geschikte, liefst eenvoudige,
en met gezond verstand gekozen vehikels.
Op dezelfde wijze zijn er anderen die geplette look tot viermaal toe in wijnalcohol
distilleren, telkens nieuwe look toevoegend, met in de laatste distillatie 1 drachme
kamfer.
Armeense klei beschermt beter tegen de pest dan menig breedvoerig beschreven
electuarium. Sommigen voegen er witte barnsteen bij. Thucydides deelt in zijn tweede
boek mede dat in de verschrikkelijke Romeinse en Griekse pest al wie in het begin
Armeense klei ingenomen had, werkelijk bevrijd werd en genas. Galenos en
verschillende zeer beroemde artsen bevelen Armeense klei sterk aan bij pest, als een
voortreffelijk geneesmiddel. De dosis bedraagt, vooral indien de klei gezuiverd is, 1
drachme en meer in geschikte vehikels, water, azijn of wijn, naar gelang van de
patiënt en de tijd. Dit mag zonder gevaar gegeven worden aan kinderen en zwangere
vrouwen. Het werkt niet, zoals sommigen denken, door een verdrogende, maar als
een echt alexiterium*.
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Gezegelde aarde, die men Lemnisch noemt, heeft bijna dezelfde eigenschappen.
Men reinigt ze met malvezijwijn of met een andere geestrijke wijn. Van die bereiding
geeft men 1 drachme in goudsbloem-, ruitwijn-, of frambozenazijn.
Mirre is ook nuttig voor de bescherming tegen de pest, dankzij haar uitdrogende
kracht, de fijnheid van haar deeltjes en een [licht] adstringerende eigenschap. Men
maakt er een poeder van en brengt dit in een gloeiende vijzel tot een vloeistof. Men
voegt crocusextrakt*, diaforetisch goud en wat zout van alsem toe om er eindelijk een
massa van te maken, waarmee men pillen ter grootte van een erwt vervaardigt. Een
enkele pil beschermt niet alleen tegen de kwaal, maar drijft de kracht en het (ver)gif
(van de pest) langs de transpiratie uit.
Niet zonder reden wordt zwavel geprezen als bescherming tegen de pest, omdat het
onder de alexiteria wordt gerangschikt. Hij vernielt de verrotting, droogt de lichamen
uit, verwijdt de aders en overwint de pestkwaal dankzij talrijke gaven. Het geldt hier
vooral zwavelbloemen, een bepaald aantal keren uit mirre, aloë en crocus* kundig
gesublimeerd.
Onder de simplicia* wordt kamfer door zeer ernstige artsen als een zeer sterk en
werkzaam alexiterium* tegen pest beschouwd. Wanneer men er enkele korrels van
inslikt, gloeien die in het vuur van onze inwendige [warmte] midden in ons lichaam,
en verbranden ze de bezoedelde, weerzinwekkende, door stinkende miasmata*
bevuilde of ingeademde spiritus, alsook de door een of andere giftige kwaal besmette
dampen die zich in de buurt van en rond het hart gaan vasthechten. Aldus doortrekt
kamfer die dampen met zijn droge, vurige warmte, verjaagt ze deels, drijft ze deels
uiteen, vernietigt ze deels door verbranding en herstelt ze en verbetert ze
gedeeltelijk.
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Kamfer, tijdig bij pestkwaal gebruikt, is voorwaar krachtiger dan kostelijke
[bezoardica]. Hij laat niets verrotten en vernietigt dadelijk de pestdampen met een
druppel of met een druppel van zijn essentia in siroop van limoensap of een ander
geschikt vehikel, waarvan het gebruik bewonderenswaardig is. Of
R/ Kamfer 1 ½ drachme
Witte suiker 3 drachmen
Meng en maak een poeder. Dosis: 1 drachme met geschikt vehikel: gezegend
distelkruid-, ereprijs-, beemdkroon-, schorseneerwater, triakelazijn, of dergelijke.
En nu iets over de zes niet-natuurlijke zaken.

BOEK II. HOOFDSTUK 10. Over de lucht.
Indien de lucht warmer is en blijft, moet ze door koudere dingen afgekoeld worden.
Besproei de kamers met koud water. Was de vloeren af. Na ze afgeveegd te hebben,
besprenkel ze met lelie- of rozenwater, gewone wijnazijn of rozenazijn of, zo gij het
begeert, met wat kamfer.
Strooi in de kamers gras, viooltjes, veldzuring, waterlelie, andijvie, postelein,
weegbree, zuurbessen, of frambozen rond. Ververs ze tijdig. Laat ze niet verwelken.
Slecht ruiken en weerzinwekkende uitwasemingen uitstralen.
Voor de rijkelui wordt een vaporatorium* vervaardigd uit rozenwater en –azijn, met
daarin grof geplette viooltjes, rozen, waterlelie, geel sandelhout, aloëhout, enz. [in de
kamers, met gesloten vensters en deuren, wanneer u immers verkiest enkele uren
afwezig te zijn.] Daarenboven worden besprenkelingen verricht en kunstmatige
fonteinen aangelegd.
Houd de vensters dicht die naar het zuiden en het westen gekeerd zijn. Open
diegene die naar het noorden uitgeven om de noordenwind en de koude binnen te
laten. De lucht moet langs de openingen van de kamers vaak vervangen, bewogen
en verjaagd worden.
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Zelfs in de zomer moet men een haard aanleggen, samengesteld uit [eikenhout,]
wilg, frambozenstruik, populier, mirte, sandel, perelaar, granaatappel,
kweeperenboom, citroenschillen, koriander, droge rozen, viooltjes, vlierbomen, enz.
met azijn besproeid.
In geval van natte lucht moeten opdrogende en verwarmende middelen gebruikt
worden. Men moet een schitterend vuur maken met [hout van] eiken, dennen, essen,
cipressen, jeneverstruiken, zevenboom, laurier, enz.
Werp wierook, jeneverbessenzaden, animegome, styrax, enz. op hete kolen, midden
in de kamer. Of vul de kamer met dampen van warme, geestrijke wijn waarin kaneel,
kruidnagelen, muskaatnoten, gemacereerd zij.
Of spreid welriekende poeders op een blad, bovenop de tafel en roer ze om de
kamerlucht te aromatiseren.
In de kamers en op de vloeren strooi, lijm, hysop, bonenkruid, polei, rozemarijn,
marjolein, laurier, enz.
Een droge lucht en de koude bieden weerstand aan het pestgif, knakken en temmen
het eerder dan het aan te wakkeren en te bewaren. Daarom, hoe vroeger de lucht
droog en koud is, hoe meer wij verhopen dat dit de weg voor de pest zal verhinderen,
niet omdat dit altijd en overal, doch af en toe, zelfs vaak, zo hopen wij, het geval is.
Deze stelling moet niet opgevat worden in de zin dat men moet geloven dat noch de
koude noch de droge lucht de pest kunnen bevatten, maar dat ze ofwel die in
mindere mate inhouden of er langer aan weerstaan of ze sneller overwinnen.
Aangezien de lucht niet altijd misdoet, omdat ze warm of vochtig is, maar omdat zij
bezoedeld is door rotte, kwaadaardige, giftige uitwasemingen, komt het het
stadsbestuur toe er zorgvuldig op te letten dat stille waters, al vermelde riolen enz.
geen stinkende, rotte dampen verspreiden, dat de lijken van degenen die niet enkel
aan de pest maar aan om het even welke kwalen bezweken zijn, diep genoeg
begraven en goed bedekt worden, hoewel de pestlijders hier bijzonder bedoeld zijn.
Dit is een werk van barmhartigheid ten bate van de doden, maar meer nog van de
levenden. Die lijken moeten niet enkel diep begraven worden; maar ook ver van de
bewoonde wijken om te beletten dat kwade pestmiasmata, met de lucht vermengd,
de omgevenden zouden besmetten. De vroede vaderen moeten ook inzien hoe
onvoorzichtig het is toe te laten dat overleden pestlijders ’s nachts in de kerken door
lijkdragers of besmette broeders Alexianen begraven worden.
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Ik kan niet laten, zegt Zacutus de Portugees, mijn verwondering te uiten over de
gewoonte van de Belgen, overigens zeer voorzichtige en menslievende mensen, die
bevelen de lijken van de pestlijders in kerken te begraven. Een gebruik dat Antonius
Rivertus met klem afkeurt om talrijke redenen.
Men luistere niet naar de voorbijgestreefde, onredelijke en schadeveroorzakende
bestuurders die, zonder enige reden, volhouden en beweren te stellen dat de lijken
van de pestlijders niet meer besmettelijk zijn en generlei vergif meer inhouden. Op
grond van gezaghebbende uitspraken, redeneringen en ontelbare proeven blijkt het
zonder twijfel dat de giftige kracht van de pest zo groot en werkzaam is dat zij
onbeschaamd aangroeit na de dood en dat de besmetting toeslaat en, na jaren
latentie, kan uitzaaien. Ik heb dat niet zelf gezegd en niemand beschuldigd: men
luistere naar P. Pavius, een zeer ervaren en belezen man, in zijn “Traktaat over de
Pest”, hoofdstuk 6. Er zijn er, zegt hij, die beweren dat met de dood van de pestlijders
het vergif ook verdwijnt, zoals de lijken niet meer besmettelijk zouden zijn. Onzin!
Indien levenloze voorwerpen, kledingstukken en andere zaken een brandpunt zijn
voor dit gif, hoe meer nog dergelijke lijken, zelfs reeds koud. Dergelijke onzinnige en
gevaarlijke opinie moet uitgeroeid worden.
De bezoedelingen die uit de lijken stijgen, besmetten niet enkel de lucht maar
veroorzaken er een verrotting in, waaruit verschillende geslachten insecten verwekt
worden, die wellicht pestgif inhouden (hetgeen verklaart waarom sommigen de pest
aan zeer kleine beestjes toegeschreven hebben), en die verder water en aarde
besmetten en de pest onvermijdelijk verspreiden.
“Daar liggen de stinkende lijken; de lucht wordt door de reuk bedorven en de
besmetting, door het briesje meegesleept, verspreidt de besmetting
verreweg. “ (Ovidius)
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Graag wil ik deze verwaande mannen (die op hun eigen gezag steunen om als
bewakers van de waarheid op te treden) toegeven dat de uitwasemingen en de
vapores* van de lichamen, zowel dode als levende, zich minder gaan verspreiden
onder de condenserende invloed van de koude, tijdens de winter, dan tijdens de
zomer, waar zij uitzetten en diffunderen.
Ik wil daarenboven toegeven dat afgekoelde en bevroren lijken van pestlijders niet
even snel besmetten als lichamen van levenden, zieken of nog warme lijken van
afgestorvenen die nog transpireren en dampen uitwasemen, omdat het gif in geheel
en volledig afgekoelde en bevroren lijken geconcentreerd is, of eerder gebonden,
vastgehecht aan of “gehuwd” met de substantie van het lichaam, de humoren, en
uitwerpselen van een subtieler of dunner, vluchtiger vergif in de laatste strijd tussen
dood en leven uitgeademd, zodat het niet even snel uitstraalt, tenzij het geschud,
verwarmd en verdund wordt, of onder de invloed staat van de omringende lucht of de
inwendige verrotting. Het is dus niet geoorloofd stellig te beweren en aan het volk te
prediken dat alle vergif verdwijnt uit de lijken van pestlijders, dat die nadien niet
besmettelijk zijn en dat geen gif kan opgehouden en bewaard zijn in het zweet,
uitgedroogd op het lichaamsoppervlak, de huid, het dons, de haren, de klederen en
het huisraad, tenzij wat opgehouden is in sommige losse en porieënrijke delen van
het lichaam. Alsof het vergif al overwonnen werd en zichzelf in volle zegepraal zou
vernielen en, wanneer het alle menselijke geesten onderworpen en gewurgd heeft,
de kleinste delen van het hart is binnengedrongen en doorboord heeft, het zichzelf
zou uitsluiten en vernielen. Zulke taal smaakt naar grove humor, want er bestaat
niets dat zijn eigen ondergang betracht. Integendeel, alles beoogt zijn eigen behoud,
zijn verbetering en zijn vermenigvuldiging.
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Uiteindelijk is er niemand die eraan twijfelt dat klederen en het huisraad voedsel zijn
voor het pestgif (anders zouden de vlijtige en waakzame zorg waarmee de
magistraten zaken en geïnfecteerde huizen reinigen nutteloos en overbodig zijn), dat
niet in die zaken zit, zoals het vergif in de lichamelijke substantie, maar erop kleeft,
zodat het er gemakkelijk uit geschud kan worden, zoals stof uit een vod. Niettemin
kan het vergif in die zaken verblijven niet voor maanden maar voor talrijke jaren,
zoals door de geschiedenis bewezen wordt, en zich vermenigvuldigen en, wat meer
is, nieuwe en verergerde krachten verkrijgen. Laat me u dan vragen waarom zou het
lijk van een pestlijder minder een voedsel zijn voor het vergif dan het huisraad? Ik zie
niet in op welke grond zij die dit beweren zich steunen, tenzij zij het verhaal inslikken
van de ervaring van Rondeletti die meedeelt dat hij lijken van pestlijders geseceerd
heeft en dat noch hijzelf noch de omstanders besmet werden, of dat van die schurk
van een lijkdrager uit Bratislava die een meisje, dat zogezegd van pest gestorven
was, verkrachtte en binnendrong zonder besmet te worden.
Ik ben vol achting voor Rondeletti, die een voorname en betrouwbare persoon is,
maar ofwel heeft hij alleen maar verondersteld dat die lijken van de pest omgekomen
waren, ofwel was het vergif weinig uitgesproken en ondoeltreffend, ofwel leden die
mensen aan een pestilentiële koorts met carbunculi* en maculae*, zoals ik er gezien
heb in Sint-Winoksbergen – wat ik al verteld heb -, die niet besmettelijk was, ofwel
heeft hij die lijkschouwingen ’s winters en bij koud weer verricht, ofwel heeft hij
zichzelf en de omstanders voorzien met fumigaties, amuletten, antidota of
alexifarmaca*. Het is dus niet verwonderlijk dat noch hij noch de omstanders besmet
werden. Voor wat de voormelde schurk betreft, ofwel was hij zo gewoon aan het gif
dat dit geen kwaad meer kon, ofwel heeft hij zo maar bevestigd dat het meisje
besmet was. Kortom, uit die gevallen kan met geen argument putten tegen de
besmettelijkheid van lijken.
Uit dit alles blijkt noodzakelijk en onmiskenbaar dat de magistraat en de
gezagdragers van de staat uiterst bedachtzaam en wijs handelen, wanneer zij er de
clerus op wijzen de opening van graven of grafkelders te verbieden, waarin
pestlijders begraven werden, omdat er groot gevaar bestaat dat het pestgif in het
stoffelijke overschot aangewakkerd wordt door rotting of rottende gisting van het lijk,
wat nooit gebeurt zonder warmte die het opgesloten (ver)gif concentreert, versterkt
en kwaadaardig maakt.
Als de lucht rotachtig of besmet is, verlaat uw huis niet voor twee uur na zonsopgang.
Ga evenmin uit bij bewolkte hemel of bij dreigende regen – zelfs als het niet regent –
noch bij lichte of dunne regenvlagen.
Het is beter uit te gaan als de noorden- en oostenwind waait dan bij de zuiden- en
westenwind.
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Kies een afgezonderd huis, of afstand van kerkhof, vlees- en vismarkt. Het zal best
een klare, goed verlichte en iets verhoogde woning zijn, met de vensters eerder naar
het oosten en het noorden dan naar de andere windstreken gericht.
Men zal, met open vensters en deuren, uit alle delen van het huis dikwijls reinigen,
wassen en uitvegen, de spinnenwebben verwijderen, de stof overal doen wegwaaien
en de lucht van de kamers langs wijdgeopende vensters verversen en verdrijven.
Tenslotte zal men er zorg voor dragen dat nergens lijken van honden, katten en
andere dieren verrotten en dat niets onwelriekend, rottend of beschimmeld de lucht
bezoedelt.
Er zijn er die rottende, onwelriekende, stinkende geuren prijzen, maar zij vergissen
zich erg. Die moeten immers zorgvuldig vermeden worden, want zij bevatten niets
dat, uit eigen aard of bij toeval, niet schaadt noch verrotting veroorzaakt. Ook uit
zichzelf zijn stinkende en onwelriekende geuren niet voordelig in geval van pest,
tenzij wellicht bij toeval, wanneer ze de kwaadaardigheid van de lucht verbeteren en
er persend en adstringerend op inwerken, omdat ze verbrand ruiken en warm,
bijtend, krachtig, wrang en sterk zijn. Stinkende geuren, wanneer zij, zoals de
rottende, door een kwade vertering of een bederf verwekt zijn, moeten geweerd
worden, omdat zij niet alleen de spiritussen niet herstellen, maar ze haast wurgen, de
lucht meer besmetten, ons beangstigen en verzwakken en de humoren tot verrotting
voorbeschikken. Voeg daarbij dat dergelijke geuren gemakkelijker gekoppeld worden
aan het pestgif dan andere aangename aromatische en welriekende geuren die de
lucht aanpassen en verbeteren, de spiritussen herstellen en opknappen en de edele
organen eindelijk opbeuren en versterken, zo ze niet slap zijn, zoals die van enkele
bloemen die overigens zeer mooi zijn om te bekijken.
Maak tabletten om op gloeiende kolen te werpen en aldus de lucht van kamers
grondig te beroken en te beschermen. Maak rookverwekkende vuren: maak toortsen
uit de volgende bestanddelen: liquidambar, styrax, aloëhout, muskus, amber,
zibethum, ladanum, rozen en dergelijke, met rozenwater. Maak pastillen uit tragacant
en was of uit zwavel, mirre en perubalsem of
R/
Gewone terpentijn
Zwavel ana ½ pond
Aloës caballina
Mirre
Bast van de wierookboom ana 1 ½ ons
Styrax calamita
Gezegelde aarde
Kruidnagelen
Aloëhout ana 1 ons
Meng en maak pastillen met beenolie.
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Zwavelrook alleen, gebruikt om kamerlucht te reinigen, kwade uitwasemingen uit te
drijven en pestdampen te verdringen, zo ze in de kamer aanwezig zijn, is een
doeltreffend en zeer goedkoop geneesmiddel. Let er echter op u elders terug te
trekken, zolang rook van zwavel of andere producten in de kamer aanwezig is.

BOEK II. HOOFDSTUK 11. Over spijs en drank.
Het is een grote fout van het gewone volk vrijgeviger weelderiger en vaker te eten en
te drinken in tijden van pest dan op andere tijdstippen. Het vindt aldus een
gerechtvaardigde verontschuldiging om te genieten, de maag op epicurische wijze
vol te proppen en, kortom op zijn Grieks te leven. Het is echter overbodig aan
mensen die aldus de maat verwaarlozen in het eten, uitgelezen en voorbehoedende
geneesmiddelen voor te schrijven en rozen aan zwijnen aan te bieden.
Zoals ik brasserij en vraatzucht afkeur, zo keur ik ook een overdreven streng dieet af,
want de ondervoeding put de venen* uit en maakt ze begerig, zodat ze de lucht
aantrekken en dientengevolge de pest.
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Ik had mij voorgesteld mij aan dit werk te onttrekken en geen woord verder meer te
zeggen over spijs en drank of over de maat in de voeding, omdat men dit overvloedig
en zeer gemakkelijk kan vinden in het boek dat mijn vader, Robrecht, zaliger
gedachtenis, over dieet uitgegeven heeft. Daar niet iedereen dit boek bij de hand
heeft, zal ik een paar dingen toevoegen.
Degenen die zorg dragen voor hun gezondheid zullen een matig dieet volgen. Zij
zullen het beste voedsel in matige hoeveelheid gebruiken en zich niet te buiten gaan
om te vermijden dat de superfluïteiten* zich zouden opstapelen en de natuur eerder
schaden dan versterken. De dis moet kleiner zijn dan de honger.
Het gebraad is altijd te verkiezen boven wat gekookt is. Veel en veelvuldige
toedieningen van bouillon en vleesnat is niet altijd goed [maar af en toe aan te
prijzen], vooral aan diegenen die een taaie ontlasting hebben of een droog en warm
temperament.
Als vlees raad ik aan: schaap, lam, ooi, jonge stier, kalf, patrijs, fazant, kip, haas, wild
konijn, verse, op te slurpen en zacht gekookte eieren.
Als kruiden stel ik voor: chicorei, veldzuring, andijvie, sla, postelijn, goudsbloem,
ossentong, bernagie, viooltjes, beemdkroon, schorseneer, betonie, venkel, enz.
Look, terecht de triakel van de buitenmensen genoemd, raad ik in kleine hoeveelheid
aan, al weet ik dat het door velen verguisd wordt. Ik heb het bij velen aangeraden,
hetzij dusdanig, hetzij in azijnvorm, vooral bij buitenlui en gewoon volk dat eraan
gewoon is en bij wie het geen hoofdpijn verwekt, noch [ gloeiingen in de
buikorganen]. Bij die personen is een lepel lookelixir als voorbehoedmiddel zeer
nuttig. Zij die ervan gegeten hebben, zullen echter de zieken niet benaderen, want
het is duidelijk dat die geur zeer nadelig is voor patiënten.
Als vruchten zullen worden toegelaten: amandels, vooral bittere, hazelnoten,
okkernoten, [ dennenkorrels], zure druiven, droge rozijnen, droge, vooral zure
pruimen, zure kersen, peren zure appels, granaatappels, citroenen, limoenen,
kweeperen, enz.
Vermijd gerookt, gezouten en gepeperd varkensvlees, vlees van moerasvogels en
vis, behalve de vastvlezige soorten, maar ook hier zal het braden boven het koken
verkozen worden.
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Wees voorzichtig met het gebruik van vet en melk, alsook met de gewassen en
vruchten die door toevoeging van mest gekweekt worden. Vermijd ook alle
seizoenvruchten en diegene die overdreven zoet, smaakloos of rijk aan vocht zijn.
Ik raad het gebruik van gember niet aan, evenmin als dat van peper, tenzij u de
korrels ervan ongerept tot voldoening van de smaak of als specerij in de saus hebt
laten koken.
Wat ingenomen wordt, zal best [gekruid] zijn met azijn en, zoals ik reeds heb gezegd,
met een paar druppels lookazijn, limoen-, citroen-, kweeperen- of [sap van zure
druiven, en alles wat zuur smaakt.]
Het is ook niet slecht de spijzen te besproeien met verpulverde hertshoorn,
tormentilwortel, kaneel, en dergelijke meer.
Het is ook aangeraden te drinken uit bekers, vervaardigd uit eenhoorn, ivoor,
rinoceroshoorn, hertshoorn, en wat schaafsel ervan in het [glas] te strooien en het
filtraat te drinken.
De heer Claudius, zoon van de edele heer Gerard van den Bergh, heer van
Planckes, Hondelghem, enz., schepen van het Brugse Vrije, had op een morgen zin
in een slok melk, nadat hij de dag voordien meer dan gewoonlijk gedronken had. De
melk werd gebracht door een dienstbode, die over een koortsige ongesteldheid
klaagde, en die bij een andere gezonde knecht had aangelegen [geslapen], vooraleer
hij de melkbeker aan zijn heer aanbood. Nadat heer [Claudius] een slok gedronken
had, bood hij dezelfde beker aan aan zijn oudere broer, nu zijn enige erfgenaam.
Deze weigerde gelukkig. De beker werd dan naar de keuken teruggebracht. Hier
dronken de andere dienstbode en een meid uit de beker. En zie, in een tijdspanne
van vier of vijf uur werden de vier met pest besmet. De heer en één dienstbode
overleden, terwijl de andere dienstbode en de meid [aan dit lot] ontsnapten. Het is
moeilijk uit te maken of de melk of de knecht die uit het heden wegkwijnde, door de
pest was besmet, en door zijn adem als eerste al drinkend de beker had besmet. In
elk geval is het aangewezen dat men steeds uit eigen glas zou drinken.
“Dat iedereen uit zijn eigen glas zou drinken, is een nuttig gebruik.”

66

Graag wil ik deze verwaande mannen (die op hun eigen gezag steunen om als
bewakers van de waarheid op te treden) toegeven dat de uitwasemingen en de
vapores* van de lichamen, zowel dode als levende, zich minder gaan verspreiden
onder de condenserende invloed van de koude, tijdens de winter, dan tijdens de
zomer, waar zij uitzetten en diffunderen.
Ik wil daarenboven toegeven dat afgekoelde en bevroren lijken van pestlijders niet
even snel besmetten als lichamen van levenden, zieken of nog warme lijken van
afgestorvenen die nog transpireren en dampen uitwasemen, omdat het gif in geheel
en volledig afgekoelde en bevroren lijken geconcentreerd is, of eerder gebonden,
vastgehecht aan of “gehuwd” met de substantie van het lichaam, de humoren, en
uitwerpselen van een subtieler of dunner, vluchtiger vergif in de laatste strijd tussen
dood en leven uitgeademd, zodat het niet even snel uitstraalt, tenzij het geschud,
verwarmd en verdund wordt, of onder de invloed staat van de omringende lucht of de
inwendige verrotting. Het is dus niet geoorloofd stellig te beweren en aan het volk te
prediken dat alle vergif verdwijnt uit de lijken van pestlijders, dat die nadien niet
besmettelijk zijn en dat geen gif kan opgehouden en bewaard zijn in het zweet,
uitgedroogd op het lichaamsoppervlak, de huid, het dons, de haren, de klederen en
het huisraad, tenzij wat opgehouden is in sommige losse en porieënrijke delen van
het lichaam. Alsof het vergif al overwonnen werd en zichzelf in volle zegepraal zou
vernielen en, wanneer het alle menselijke geesten onderworpen en gewurgd heeft,
de kleinste delen van het hart is binnengedrongen en doorboord heeft, het zichzelf
zou uitsluiten en vernielen. Zulke taal smaakt naar grove humor, want er bestaat
niets dat zijn eigen ondergang betracht. Integendeel, alles beoogt zijn eigen behoud,
zijn verbetering en zijn vermenigvuldiging.

67

Diegenen die niet gewoon zijn te ontbijten, zullen best een beetje bevrijdende confectio
gebruiken, triakel, mithridatium, orvietan-likkepot, confectio van hyacint, extract uit
engelwortel, alant, gifwortel of likkepot van eieren, dit allemaal ofwel zuiver ofwel in een
passend vehikel of met citroensap, vitrioolspiritus of een paar zwaveldruppels.
Neem ’s morgens op de nuchtere maag, vooraleer buiten te gaan, een lepel wijnazijn of
twee ons siroop van rijpe kweeperen die het best tegen pest behoeden en een lichte
klamheid of transpiratie veroorzaken.
Ik raad een lepel azijn, waarin kamfer opgelost is, aan in geval van pest, omdat het de
inwendige gloed dempt en de kwaadaardigheid bestrijdt. Voor hetzelfde doel dienen
triakel- en pestazijn, waarvan hoger sprake in boek II, hoofdstuk 7, [pagina #43-44]. U
kan ook een slok medicinaal bier of wijn gebruiken, met of zonder een hap brood of
beschuit:
R/
Droog gezegend distelkruid
Duizendguldenkruid
Waterlook
Bevernel
Tongvaren
Warkruid
Gewone agrimonie
Gewone alsem van elk gelijke delen
Men plaatst dat in een zakje samen met vers bier of wijn, totdat het bier of de wijn
doordrongen is van de aangename smaak. Men kan ook de ingrediënten gebruiken die
in het 2e boek, hoofdstuk 6, pagina [p. 38] beschreven worden met het laxerend bier.
Degenen die wijnspiritus verkiezen, zullen een lepel van de volgende triakelalcohol
gebruiken ’s morgens voor het buitengaan:
R/
Citroenschil
Engelwortel
Alantwortel
Bevernel
Gifwortel ana 1 ons
Jeneverbeszaad 6 drachmen
Teriakel 1 ½ ons
Wijnalchohol 6 pond
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Laat dit, grof geplet, trekken in een distilleerkolf gedurende acht dagen. Roer het
dikwijls. Distilleer daarna in het waterbad volgens de regels van de kunst. Laat wat
kaneel en aloëhout hangen in de hals van de fles. Wie het begeert mag wat
Tabarzetsuiker toevoegen. Nu mag men er een alcohol van maken, met of zonder
triakel. Ofwel neemt men een lepel van volgend keurwater:
R/
Kliswortel 8 ons
Valeriaan
Meesterwortel
Adderwortel
Essenkruid ana 2 ons
Laat dit fijngehakt gedurende twee dagen macereren in 3 pond geestrijke en geurige
wijn en ½ pond ruitazijn. Distilleer in het waterbad.
Een lepel citroenelixir ’s morgens is ook geschikt.
R/
citroenschil 2 pond
Wijnalcohol 6 pond
Laat trekken gedurende 40 uur. Distilleer. Bevochtig het alcoholextract met een
beetje saffraan en voeg, tot voldoening van de verbruiker, wat zure citroensiroop toe.
Dergelijk vocht is hartversterkend en weerstaat aan de luchtbezoedeling. Wat ook
past, zijn 10 tot 12 druppels citroenschilextract in een geschikt vehikel.
R/
Limoenvruchten q.v.
Wijnazijn q.s.
Laat in hun geheel koken. Plet daarna in een marmeren mortier, pers door een zeef
met het kookvocht q.s.
R/
Van deze vruchtenmoes 6 ons
Groothoefbladextract
Tormentilwortelextract ana ½ ons
Ingedikt sap van gezegend distelkruid 2 drachmen
Alsem 1 drachm.
Suiker opgelost in gifworteldecoct q.s.
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Maak volgens de regels van de kunst een mengsel, zoals een opiaat. Dosis: ’s
morgens ½ ons of omtrent, als dusdanig of bij het drinken van een slok water van
gezegend distelkruid, schorseneer, beemdkroon, bernagie enz.
Voor rijkelui, voeg toe: bevrijdende confectio en confectio van hyacint ana ½ ons,
westerse bezoarsteen, min of meer 1 drachme, volgens het oordeel van de arts.
R/
Tormentilwortel
Adderwortel
Gentiaan
Bevernel
Jeneverbessenzaad
Wijnruit
Alsem van elk gelijke delen
Maak van dit alles een poeder en meng met azijn en ook met triakel. Dit is het
zogenaamd antidotum van keizer Maximiliaan. Degenen die niet ontbijten, zullen er
een kastanjegrote hoeveelheid van gebruiken als antipestmiddel .Ofwel
R/
Sap van ijzerhard
Citroenmelisse
Gezegend distelkruid ana ½ ons
Tormentilwortel
Poeder van koningskaars ana ½ drachme
Citroenzaad 6 scrupel
Suiker opgelost in melissewater q.s.
Langzaam koken op het vuur om er een electuarium van te maken. Dosis: van ½ tot
1 ons.
R/
Citroenzaden 3 drachme
Gedroogde citroenschil
Geel sandelhout
Aloëhout ana ½ drachme
Wilde gember
Muskaatnoot
Kruidnagelen ana 1 scrupel
Suiker 1 ½ ons
Tragacant opgelost in rozenwater q.s.
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Maak er schijfjes van om in de mond te houden als u uw huis verlaat. Ziehier schijfjes
om kinderen te vrijwaren.
R/
Wormzaad
Armeense klei
Koolzaad
Geschilde citroen ana ½ drachme
Tormentilwortel
Alant ana 2 srupel
Rood koraal 1 scrupel
Smaragd
Hyacint
Saffier ana ½ scrupel
Ivoorvijlsel
Zijdecocon
Weegbreezaad ana 1 scrupel
Zeer witte suiker opgelost in beemdkroonwater q. s.
Of maak ronde tabletten met gezegend distelkruid-, of zuringwater.
Het gebruik van bouillon, gerstendrank, of van waterige julep met spiritus van zwavel,
salpeter, vitriool en gewoon zout mildert de gloed en de hitte van het bloed, tempert
de humoren, verdrijft de rotting en beschermt tegen de besmetting, als men er een-,
twee- of driemaal afwisselend gebruik van maakt.
Op dezelfde wijze gebruiken we koraal-, crocus-, citroenschil- en barnsteentinctuur.
Of beter nog wanneer men enkele druppels vermengt met zuurbessen-, limoenen-,
zure granaatappels- of rozensiroop, en er af en toe een lepel van neemt.
Droge citroenschillen zijn zeer beveiligend, als ze voortdurend gekauwd worden.
Voor mij liet ik ze macereren in een met suiker zoet gemaakt afkooksel van andere
schillen en liet ze daarna drogen.
Aan kinderen die uit huis gaan, geeft men af en toe een lepel siroop, bereid uit azijn
en rozenwater, en gearomatiseerd met kaneel-, of citroenschiltinctuur. Of een
mondvol gekonfijte kweekperen met verpulverde citroenschillen, of ook
citroenschillen of koriander geprepareerd om in de mond te houden en erop te
kauwen.
In azijn gemacereerde weegbree en duizendblad worden gemengd, zaden van
gezegende distel en Armeense klei worden toegevoegd en met suiker wordt een
likkepot gemaakt als voorbehoedmiddel tegen de pest voor kinderen en jongelui.
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Ook Armeense klei met wat tormentil en citroenschillen tot een poeder gebracht, is
nuttig voor kinderen, als men dit in de spijzen, papjes en drank strooit.
Triakel, mithridatium, kamferhoudende, sterk werkende, warme of uitdrogende
middelen zullen aan kinderen en jonge meisjes niet gemakkelijk, en aan zwangere
vrouwen nooit gegeven worden.
Niet menstruerende meisjes zullen bevernel in water laten koken en, na er wat suiker
en saffraan, bijgevoegd te hebben, er ’s morgens een slok van drinken, als
voorbehoedsmiddel tegen de pest.
Armen en knechten zullen best jeneverbessen gebruiken, in azijn gemacereerd en
fijngemalen in een vijzel met wat suiker, zoals om een electuarium te maken. Dosis:
een okkernoot vol dagelijks, ’s morgens, op een nuchtere maag.
Ofwel kauwen ze of houden ze in de mond in azijn gemacereerde engelwortel,
alantwortel, gentiaan en galanga.
Dagelijks gebruik van wilde gember heeft menigeen tegen pestbesmetting beschermd.
Meesterwortel, adderwortel, essenkruid, pijpbloem, bevernel, waterlook, beemdkroon,
ereprijs en duivelsbeet zijn krachtige beschermers tegen de pest.
De arme lui kunnen een electuarium bereiden uit okkernoten, wijnruit en zout. Anderen
voegen vijgen, tormentilwortel en saffraan toe, in gelijke delen, men kan er ook wat
honing bijdoen. Als dosis om tegen de pest te beschermen: een kastanjegrote
hoeveelheid.
Diegene die een scrupel of een halve drachme zwalvelpoeder met een mondvol
botervet inneemt, mag verhopen die dag geïmmuniseerd te zijn tegen pest. Dat is
gemakkelijk te verkrijgen en goedkoop, en het is buitengewoon actief om pest te
voorkomen. Zes tot tien druppels zwaveltinctuur van Mynsicht in een passend vehikel
zijn best geschikt voor constituties van het vochtige temperament.
Best is niet steeds hetzelfde te gebruiken, maar nu eens dit dan weer dat, en af en toe
te eten.
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BOEK II. HOOFDSTUK 12. Over slapen en waken
Slaap- en waaktoestand, zo zegt onze goddelijke ouderling, als ze overdreven zijn, zijn
uit den boze.
“Slaap, gij, rust van de zaken, rustige slaap der goden, Zielsvrede, die door de
zorgen vluchten, gij brengt de harten, die door zware taken vermoeid zijn, tot
ontspanning en herstelt ze voor het werk.”
Alles wat wakker ligt (zo zegt Aristoteles in zijn boek “Over slaap- en waaktoestanden”)
is tot slaap gedwongen. Maar de slaap moet matig zijn. Zo is hij niet enkel nuttig maar
onmisbaar voor het lichaam en de geest. Hij bevordert de vertering van de spijzen,
ondersteunt de ingewanden en, zoals de dichter schrijft:
“De slaap verkwikt de vermoeide ledematen”
Hij matigt de warmte, voedt het lichaam, beteugelt de gal, werpt de superfluïteiten*
langs de transpiratie uit, bevordert de urinelozing en, met een woord, bewijst een hoop
nuttige diensten aan het lichaam en biedt rust aan de geest:
“ gij, o slaper, slaap van de kwalen, rust van de geestbeste deel van ‘s mensen
leven.”(Seneca in “De Woede van Hercules”)
Maar hoelang moet een matige slaap duren? Laat de dichter antwoorden:
“Zeven uur slapen volstaat voor de jeugd en de hoge ouderdom”
Slapen in de dag is schadelijk en na het eten nog slechter.
“Het is niet goed voor de mens te slapen na het eten. Daarom vlucht de
middagslaap” (Plautus in Most.)
Want, wegens de kwade gevolgen ervan, verflauwt hij de spiritus, put hij het lichaam uit
en verwerkt meerdere slechte humoren die de weerstand van het lichaam tegen het
pestgif afzwakken. Luidens de gewoonte moet men aan de vrouwen een langere slaap
gunnen dan aan mannen en jongelingen.
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Onze Brugse pest van het jaar 1666 ging vaak met slaperigheid gepaard, daarom
legde ik aan mijn zieke onderdanen op mij te melden zodra ze zich zwaarder en
slaperiger voelden worden, zodat ik zou kunnen onderzoeken of er, rekening houdend
met bepaalde omstandigheden, iets pestilentieel aan de hand was. Toen de redenaar
Gorgias zich door de dood aangevallen voelde en in een zware slaap gedompeld was,
zei hij aan Homeros: “reeds overmant mij de broeder van de dood”. Zo was bij ons, in
het voormelde jaar, de slaperigheid niet enkel het voorteken van de pest maar veeleer
nog die van de dood.
“Dwazen, wat is de slaap? Niets anders dan het beeld van de ijskoude dood.”
Overdreven waaktoestanden putten spiritus en lichaam uit en verminderen de
weerstand tegen de pestbesmetting.
“Wakkere nachten verzwakken de lichamen van de jongelingen.”
BOEK II. HOOFDSTUK 13. Over beweging en rust.
Werken, eten, drinken, slapen, seks bedrijven: alles moet met mate gebeuren, zegt
onze ouderling uit Cos. Zoals beweging en oefening de kracht in alle delen van het
lichaam versterkt op voorwaarde dat zij steeds matig en bedaard is, zoals zij de door
slaap overmande of rustdagen vierende natuurlijke warmte aanwakkert en prikkelt, de
levendige en waakzame spiritus(sen) herstelt en vermeerdert; zo verzwakken te
intense oefeningen de ledematen, knakken de krachten, prenten het bloed hitte (gloed)
en warmte in , putten de spiritus(sen) uit, dwingen meer in te ademen en de lucht van
verder aan te trekken; verwijden sterk de poriën, en laten aldus gemakkelijker het
contagium*, de vapor en de besmette lucht toe.
Ik ben van oordeel dat matige massages af en toe aangewezen zijn, maar niet (en dat
geldt ook voor andere oefeningen) dadelijk na het innemen van spijzen doch slechts
een tot twee uur na het eten, want wie dadelijk na eten gaat oefenen, krijgt een hoofd
vol vapores* en de indruk dat zijn lever zwaar en gezwollen is. De oefeningen na eten
uitgevoerd zijn er de oorzaak van dat bij velen de ingewanden verstopt geraken,
kwaadaardige humoren verwekt worden, de organen verzwakken, de spiritus(sen)
vernield worden en onbekwaam om aan een uitwendig vergif te weerstaan. Niet zonder
reden luidt de spreuk van de Salernitaanse school:
“Na eten zal u blijven staan of duizend schreden ver lopen.”
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Met staan of lopen wordt hier geen geweldige beweging bedoeld, noch enige
belangrijke oefening, maar een gang, een stand of een zeer trage beweging zonder
merkbare agitatie van de inwendige organen.
De beste en meest aangepaste tijd voor de oefening is één tot twee uur vóór het eten,
wanneer de ingenomen spijzen en drank verwerkt en verteerd en langs uitwerpselen
en blaas verwijderd zijn.
De dichter Horatius somt vijf soorten oefeningen op in het tweede boek van zijn
“Satires”: de jacht, het paardrijden, de militaire oefeningen, het schijfwerpen en het
balspel. Ik prijs ten zeerste de dans en de reidans, massages, wandelingen en andere
dergelijke lichte oefeningen aan, die men zonder geweld en op het gemak kan
verrichten.
De wandelingen zullen beter op de buiten gebeuren dan in de stad, omdat de lucht
daar zuiverder, vrijer en minder bezoedeld is
Onze goddelijke ouderling heeft gezegd dat het regelmatig gebruik sterke ledematen
opbouwt, terwijl de nietsdoenerij ze doet verkwijnen, en dat matige lichaamsoefening
zeer voordelig is om de gezondheid te beschermen (cf. Plato in “Amator. Socrates”). Ik
belijd dat matige, niet talrijke oefeningen het lichaam ten goede komen. Daarentegen
zijn rust en lange nietsdoenerij schadelijk. In zijn “Thimeus”, verklaart Plato dat
oefening versterkt, terwijl rust doet verkwijnen. Voorwaar, de ledematen verzwakken en
vergaan onder invloed van de rust, terwijl ook de spiritussen verstikken en verkwijnen,
slechte spijsvertering en verstopping optreden: met één woord, alles verslapt, slechte
humeuren stapelen zich op, de ademhaling en de transpiratie worden belemmerd.
Vandaar dat de humoren sneller bederven en ertoe leiden dat het lichaam minder
weerstand heeft tegen kwaadaardigheid en het pestilentieel contagium*. Zoals
beweging, werk en oefening schaden zij indien zij overdreven zijn, en voordelig zijn als
zij matig zijn, zo ook leiden de rust en de langdurige nietsdoenerij tot verstijving en
vadsigheid van al de ledematen en koelen het lichaam, sluiten de openingen van de
poriën of verstikken de spiritussen, stompen de geest af en veroorzaken tal van andere
kwalen die zowel het lichaam als de geest aantasten.
“u ziet hoe de vadsigheid een lui lichaam bederft zoals het water slecht wordt
als het niet stroomt.”

75

Een matige rust moet met oefening en arbeid afwisselen; dan is zij zeer nuttig, in ons
geval, om te beletten dat het lichaam en de krachten uitgeput geraken.
“Zonder een afwisselende rust is niets van lange duur. Zij herstelt de krachten
en verlicht de vermoeidheid der ledematen.”
God, de schepper en almachtige van het heelal, rustte, op de zevende dag na het
werk, en gaf ons aldus de raad en het voorschrift om eveneens nu en dan te rusten.
“De rust spijzigt het lichaam, en ook de geest wordt erdoor gevoed.”
De rust herstelt de spiritussen en verschaft nieuwe krachten aan de vermoeide, door
werk en oefening afgematte ledematen en gewrichten, opdat ze met meer kracht de
pest het hoofd zouden bieden.
BOEK II. HOOFDSTUK 14. 0ver retentie en excretie
De retentie maant ons aan om, in geval van pest of, zoals gezegd, van pestilentiële
conditie, de spiritus(sen), het humidum radicale of andere nuttige, niet etterige noch
overvloedige humoren niet overtollig te gebruiken, noch te evacueren door oefening,
werken, uitputting, transpiratie, ontlasting, urinelozing of andere afvoeren
uitscheidingsmiddelen.
U zal Venus niet liefkozen. Afkeer voor de vrouw moet hier de plaats innemen.
“Veelvuldige seks put de krachten uit, schaadt de spiritus(en) en verteert het
lichaam op duizend manieren”.
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De verlokkingen van het vlees moeten daarom vermeden worden omdat door seks
gans het lichaam in zijn zuiverste deel beroofd wordt; de spiritussen verkwist worden;
het lichaam ondermijnd wordt, opwarmt en verzwakt wordt.
“en Venus verzwakt de krachten”
Er zijn er meer – om het met de sarcastische volksmond te zeggen – die omkomen
door de liefde (seks) dan door het zwaard. Daarom dat degenen die iets aan de
echtelijke plicht schuldig zijn, zich niet te veel veroorloven, tenzij – zij zouden willen als ze besmet worden – dat het nieuws verteld wordt aan de antipoden van deze
wereld.
De excretie leert ons erop te letten dat de gewone en regelmatige evacuaties niet
onderbroken worden, maar op gepaste tijd plaatshebben, zoals de vrouwelijke menses,
en dat ze niet overdreven zijn.
Men moet er ook voor zorgen dat de lichaamsporiën niet worden verstopt, want dan
zou de onmerkbare transpiratie gestopt worden.
De buik moet dagelijks of tenminste om de twee dagen op natuurlijke of kunstmatige
wijze ontlast worden. Op verstopping te voorkomen gebruikt men gekookte
damascuspruimen, pillen van Rufus, aloë met rozen, of andere middelen die al in het
zesde hoofdstuk beschreven werden. Onthoud u echter van zware, warme en
scammoniumachtige purgeermiddelen.
Draag er wel zorg voor dat er geen diarree optreedt of minstens aanhoudt, want dat
zou het lichaam verzwakken en de krachten neerdrukken. Gebruik een conserf van
rode rozen of kweeperen, geconfijte Armeense klei, gezegelde aarde enz. ’s Morgens,
bij het opstaan, kam goed uw haar bij het vuur.
Houd uw neusgaten en uw oren rein. Was u gelaat, uw handen en uw mond met zuiver
water of rozenwater, oxycratum, gewone of goudsbloemazijn, of Franse of Spaanse
wijn, ruitwijn, engelwortelwijn, wederikwijn e.d., of doe het met rozenwater, waarbij
rozenazijn en een beetje kamfer gevoegd werd.
Adem laurierafkooksel door de neus in. Maak geurige bereidingen klaar met azijnwijnruitinfuus samen met wat kamfer of lookazijn, en wrijf er uw slapen mee in.
Daarom moeten de oren binnenin met de vinger ingesmeerd worden met geurige,
warme spijkolie, ofwel los triakel in gewone of rozenazijn en wrijf uw slapen, neusgaten
en lippen, zelfs de hartstreek in met citroen- of sinaasappelsap.
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Diegenen die open zweren hebben, zullen niet toelaten dat zij toegroeien, maar zorgen
er met alle middelen voor dat zij open blijven, en zij die, veiligheidshalve, geen fonticuli*
vertonen op armen, dijen of onderbenen zullen toelaten dat ze aangebracht worden,
want men zal met moeite een beter voorbehoedmiddel tegen pest vinden dan deze
wonden.
Blaarttrekkende middelen en mosterdpleisters zijn evenmin als voorbehoedsmiddelen
te versmaden, omdat aldus zowel merkbare blijvende, kwaadaardige, bedorven en
giftige humoren als de onmerkbare giftige vapores* uit het lichaam geloosd worden,
vloeien en uitgestoten worden. Wieckaert deelt mee dat een zekere monnik, toen de
pest in Lyon woedde, zijn scrotum doorboorde en in de wonde een stukje
nieskruidwortel stak, zoals men met paarden pleegt te doen, en aldus zijn mannelijke
attributen van de pest bevrijd mocht beschouwen.
BOEK II. HOOFDSTUK 15. Hartstochten van de ziel.
Hartstochten van de ziel of gemoedsstoornissen zijn woeste, overijlde zielsbewegingen
die het gemoed uit de rede doen ontsporen, zodat het driftig, onrustig en verward
wordt.
Dergelijke stoornissen zijn zó machtig dat ze, wanneer ze overdreven zijn, niet alleen
schadelijk zijn, maar het leven zelf bedreigen.
De vermaarde schilder Zeuxis, die met uitzonderlijke ijver, kunst en talent de
schoonheid van Helena geschilderd had, toen hij inzag hoe raak hij de misvormingen
van de ouderdom geschetst had, begon zodanig te lachen dat hij onder het lachen de
geest gaf.
Sophocles, de uitmuntende dichter die de erepalm ontving om een van zijn tragediën,
was zo verheugd om het algemene applaus en de felicitaties dat hij meteen de geest
gaf.
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Petrus Melgar, een edele man en schepen van Brugge, was eens aan het wandelen op
straat, toen hij het teken van de pestbesmetting ontwaarde op de deur van een huis,
waarvan hij voordien niets van die aard gemerkt had. Hij schrok daar zodanig van dat
hij een gehele dag en nacht wenste door de pest aangetast te worden. Ik roep u allen,
mijn medeburgers, als getuigen op van het feit dat hij inderdaad overvallen werd door
een zeer kwaadaardige pest met hevige koorts, cardialgie, delirium, bubo in de
rechterlies en andere zeer gevaarlijke symptomen en eindelijk met petechiae*
verspreid over gans het lichaam, en dat hij op de zesde dag na de eerste schok, begin
van een aanhoudende inbeelding, bezweek. Op zijn grafzerk heb ik geschreven: “Hij
ruste in vrede in de schoot van Abraham”.
U hebt de uitwerking van de schrik kunnen vaststellen bij Margareta vande Velde, deze
eerbare dochter die linnen verkocht op de hoek van de Grote Markt. Een andere meid,
dochter van Pieter N. uit de Noordzandstraat, nadat haar huis en huisraad gereinigd
waren geweest en het Godsstreepje of pestmerk verwijderd was, opende, meerdere
dagen later, de koffer waarin de overhemden van haar aan pest overleden moeder
opgeborgen waren. Toen zij in zeer gezonde toestand een van die overhemden
aangetrokken had, werd zij zo bang de pest op te lopen en vatte inderdaad de kwaal
en stierf na 24 uur. Ik zou nog talrijke andere voorbeelden kunnen aanhalen die door
een gelijkaardige gemoedsstoornis of door gramschap de pest opliepen en plots
bezweken, ware het niet dat ze u goed bekend zijn. In mijn geval hebben schrik en
inbeelding de kwaal zoniet veroorzaakt, dan toch aangewakkerd en bespoedigd,
waarover meer later, in het 3e boek, 2e hoofdstuk.
Hieruit blijkt hoe machtig en schadelijk de gemoedsstoornissen kunnen zijn als ze
buitenmatig zijn. Het is dus aangeraden, bij pest in een blijmoedige geestesgesteldheid
te leven zonder bang te zijn voor een verandering van levensopvatting, strenge
onderwerpen te vermijden, over pest of over aan pest overleden personen niet te
spreken, in mooi gezelschap te verkeren met in een woord alle soorten
vermakelijkheden de verbeelding, de tijd en lusteloosheid op te knappen en te
verfraaien.
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BOEK II. HOOFDSTUK 16. Bescherming voor diegenen die samenwonen of
omgaan met geïnfecteerden.
Diegene van wie het huis besmet is, en die het thuis breed hebben, zullen dadelijk het
antidotum van de drie bijwoorden gebruiken:
“Deze drie bijwoorden versterken de dodelijke pest:
- weldra, lange tijd, te laat – bij het vooruitschrijden,
het achteruitgaan en het terugkeren”.
Zij moeten van klederen veranderen en, als het gemakkelijk gaat, zich volledig wassen
met wortels, kruiden en aangepaste bloemen, een hartversterkend middel of antidotum
gebruiken en een lichte transpiratie bevorderen.
Degenen die met het huis, de echtgenote, de nakomelingen, het personeel of het goed
verbonden zijn, moeten zich vooral aan God toevertrouwen, een goed dieet volgen,
een blij, rustig en gelaten gemoed onderhouden, alle overdaad vermijden en een
woonkamer kiezen, zoveel mogelijk op afstand van de patiënt, niet boven maar onder
of zijdelings van de kamer van de zieke. Op hun eigen kamer zullen zij een goede
haard aanleggen en onderhouden.
Zij zullen noch het linnen, noch het wollen goed uit de ziekenkamer aanraken, tenzij die
vooraf door een waakzaam persoon of een verzorger met fris water bevochtigd
geweest zijn. Zij zullen ervoor zorgen dat de patiënt niet ronddwaalt in het huis om zijn
benodigdheden op te zoeken. Uzelf, bespreek wat u te vragen hebt aan de deur of aan
het venster en zorg ervoor nooit getroffen te worden door de dampen van de kamer.
Let er daarbij met de grootste zorg op dat een waakzaam persoon alle uitwerpselen,
pleisters enz. verbrandt of op afstand begraaft.
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Vermijd alle omgang met geïnfecteerden en, zo dit toch gebeurt, let op de wind die zich
beter van u moet verwijderen dan door u ingeademd te worden, en indien u vreest dat
er iets naar u toegevlogen is, trek uw bovenklederen uit, richt u naar het vuur en
bevochtig ze met azijnrook. Snuit u neus, hoest met kracht, verwarm u rondom aan de
hitte van een schitterend vuur, zonder u af, neem een hartversterkend middel, een
antidotum of een alexifarmacum*, of drink een slok sterke wijn en hoop te goeder trouw
dat niets onheilspellend u zal overkomen.
Degenen die echter door het gif en de pestbesmetting aangetast zijn, moeten, zo zij
christelijk te werk willen gaan, en tijdig in hun lot en dat van hun inwonende vrienden
willen voorzien, zich onmiddellijk afzonderen en de waarheid niet langer verbergen,
want de pest achtervolgt de mens op zo verraderlijke wijze dat, vooraleer de kwaal
volledig herkend is, of een geneesmiddel aan de arts gevraagd wordt, men reden heeft
om alle hoop op genezing te laten varen.
Zodra dus blijkt uit de symptomen, in het 1e boek, hoofdstuk 7, beschreven, dat u door
de pestbesmetting bezoedeld bent, ga bij een bekwame en ervaren medicus te rade,
opdat hij de kwaal zou verdrijven met alexifarmaca*, vooraleer het vergif uw krachten
overmant.
Feit is dat het verloop van onze Brugse pest zo langzaam geschiedde bij de sterke,
vooral vochtige en koude temperamenten, dat de kwaal niet alleen enkele dagen, maar
gedurende enkele weken kon aanslepen, vooraleer het hart zich ertegen verzette, of zij
het hart aanviel (daarvan kan ik talrijke voorbeelden aanhalen). Wat tot gevolg had dat
menigeen geen aandacht schonk aan de symptomen en door de pest aangetast werd,
vooraleer te beseffen dat hij besmet was.
Ik vind dat de arts die zich bij het bezoek aan de pestlijders laat voorafgaan door een
vuur om zich te beschermen tegen de rondzwervende pestbesmetting, zeer voorzichtig
handelt, vooral indien dit rook uitstraalt. Hij moet er echter voor zorgen dat de geur van
de dampen of de hitte van de kolen niet hinderlijk of onaangenaam zouden zijn voor de
patiënt.
R/
Jeneverbessen 8 ons
Mirre
Aloë ana 1 ons
Barnsteen
Wit sandelhout ana ½ ons
Wierook
Styrax calamita
Ladanum
Rookparfum ana 2 drachmen
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Maak van dit alles een vet rookpoeder. De geneesheer zal altijd het volgende
fumigeermiddel bij zich hebben, tegelijk met een ijzeren lepel met wat vuur erin:
R/
Steenzout
Zwavel
Barnsteen
Schors of gedroogde bladeren van elk gelijke delen
Dit is het werkzaamste voorbehoedend fumigeermiddel waarover de geneesheer
beschikt om het pestvergif af te weren.
Conrard Kunrart bevestigt dat het vermogen van kamfer om de vergiffen te verwijderen
niet minder is als hij uitwendig gebruikt wordt dan wanneer hij ingenomen wordt, daar
zijn geur en rook als dusdanig op zichzelf slangen en andere giftige dieren verjaagt.
Daarom heb ik de geestelijken die met zielzorg belast zijn, en de geneesheren die de
pestlijders bezoeken, willen zeggen dat kamfer de sterkste amulet is. Indien een van
hen, bij een bezoek, het gif ingeademd heeft, volstaat het enkele korrels in te nemen
om het vergif uit te stoten. Ik geloof ook dat, bij het bezoek aan pestlijders, het dagelijks
innemen van een paar druppels kamferolie in een adequaat vehikel, best tegen de
besmetting beschermt.
Tabaksrook reinigt de lucht en beschermt de roker. Ik zou de arts of de chirurgijn willen
aanraden, wanneer hij bij de zieken komt, en tenminste vóór het binnengaan of het
verlaten van de kamer, de tabaksrook uit een pijp in te ademen, opdat de rook de zieke
niet zou schaden of hem onaangenaam zijn. Het is tevens aangewezen de kleren
achteraf aan de tabaksgeur bloot te stellen. Tabak kauwen is eveneens gunstig voor
sommigen.
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BOEK III. HOOFDSTUK 1. Bestrijding of genezing van de pest.
In het Boek der Koningen kan men lezen dat, toen de pest in Jeruzalem heerste, de
engel zijn gloeiend zwaard niet uit de schede trok om het boven de tempel te houden
en de pest niet stilstond vooraleer de smeekbeden opgezegd waren. In de tijd van de
H. Gregorius, toen de pest in de pauselijke wijngaarden bij de Palatinus woedde,
verspreid door de stinkende adem van een reusachtige, in de buurt van de Tiber
verscholen slang, nam deze ziekte geen einde vooraleer smeekbeden werden
ingesteld tot verzoening met God. Men moet daaruit besluiten dat God het
geneesmiddel tegen de pest voor zich houdt en het Hem door gebeden, aalmoezen en
andere vrome handelingen moet afgesmeekt worden.
“Zo u bij maansopgang de handen heft met de palmen naar de hemel gekeerd,
zo u met wierook u met de landelijke Phidile verzoend hebt en met de Laren, dankzij
vers fruit en een gulzig varken, zal u de pestilentiële zuidwestenwind niet bespeuren.”
(Horatius)
Zoals de aard van het pestgif is ook het echte geneesmiddel aan de artsen onbekend.
Dit moet door middel van redelijke vermoedens opgespoord worden. Zij bewijzen
[verkrijgen] het vruchtbaarder met andere middelen. Het antidotum en het ware
alexifarmacum tegen het pestgif berusten bij God, en de geest blaast waar hij wil.
Van Hippocrates wordt gezegd dat hij goddelijke eerbewijzen verdiende, omdat hij de
pest uitgeroeid heeft en de echte remedie kende, maar hij heeft het geheim voor zich
zelf bewaard. Dit bestond, als men het orakel van de gelukzalige mag geloven in
zwavel, pek en zout.
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Tegen de uitzaaiing van de pest, of ze nu door contagium* dan wel door een
uitgesproken verrotting veroorzaakt is, zijn steeds de volgende raadgevingen
aangewezen: het gif vernietigen en uitstoten, het hart en de levensvermogens
prikkelen, verkwikken en bewaren.
Degene die de pest wil behandelen moet zorgvuldig onderzoeken of alleen de
pestilentiële hoedanigheid ( kwaliteit) betrokken is. In dit geval en indien het lichaam
van de geïnfecteerde goed gebouwd is en de patiënt matig geleefd heeft, moet volgens
de leer van de tegengestelden enkel met antidota, corroborantia* en alexifarmaca
weerstand geboden worden.
Maar indien het lichaam overvuld of cacochym* is; indien er ook onmatigheid, rotting of
een ander kwaad (kwaal) aanwezig is, kan zeker niet gedroomd (niets verwacht)
worden van expiratie* of diaphorese* vooraleer de plethora of de cacochymie is (zijn).
De natuur moet eerst van alle inspanning ontlast en opgelicht zijn om niet, onderdrukt,
in opstand te komen, en om te vermijden dat de humoren nog erger ontstoken worden,
verrotten, bederven en neerslaan.
Hoeveel personen hebben, overal waar de pest woedde, de fout begaan –en doen het
nog- om dadelijk aan alle klagende personen ongenuanceerd, onbezonnen en zonder
onderscheid, ik zeg niet lichte geneesmiddelen, maar triakel, mithridatium en
verschillende warme artsenijen in de hoogste dosis, of Armeense klei en gezegelde
aarde voor te schrijven! Zonder rekening te houden met de lichaamsbouw, het
temperament, de constitutie, de leeftijd en de toestand van de hemel hebben zij zware
koorts, waaktoestanden, delirium, beklemmingen, verstoppingen, aften en allerhande
uiterst ernstige en letale toestanden uitgelokt en de patiënt in volle vaart naar de
antipoden (= de andere wereld) gestuurd. Dergelijke handelswijze zal een voorzichtige
en geleerde geneesheer veroordelen. Onze pest was niet enkelvoudig maar
meervoudig, zoals bewezen is in boek I, hoofdstuk 2. Daarom waren andere
geneesmiddelen nodig dan enkel alexifarmaca, zeker als voorbehoedsmiddelen.
Talrijke patiënten zouden zeker door ons genezen kunnen zijn, met uitzondering van
diegenen die wegens het langzaam verloop van onze pest te laat om een
geneesmiddel vroegen, of die terechtkwamen in handen die, op onkundige of
onervaren manier, de plethora* en de cacochymie* niet in acht namen en allen op
dezelfde leest schoeiden.
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BOEK III. HOOFDSTUK 2. Over de aderlating (venaesectio).
Een grote, plechtige en frequent gekritiseerde vraag is vervolgens inderdaad of
aderlating bij pest aangewezen is. Voor een negatief antwoord, waarbij ik mij graag
aansluit, pleiten redeneringen, bevoegdheden en ervaringen, daar waar alleen het
pestgif ingrijpt of langdurige vertraging oploopt enz. Echter, wanneer talrijke tekens van
(over)vulling aanwezig zijn, een ziekelijk uitzicht waarneembaar is, te wijten aan
overvloed van bloed of andere humoren, en indien de krachten nog sterk zijn, de
patiënt in de bloei van het leven verkeert, een gebruikelijke ontlasting opgeheven is of
andere tekens voorhanden zijn die voor een bloedevacuatie pleiten en een reden zijn
tot klagen, of zo de patiënt goed gevoed en vlezig is, over hevige warmte, hoofdpijn,
het rood uitslaan van de ogen, flikkeringen, ontstekingen, een branderig gevoel in de
keel, onlesbare dorst, ademnood, tachycardie, uitzetting van aders en slagaders en
koortsopstoten klaagt, ben ik gewonnen voor een positief antwoord, en voel ik mij in
mijn opinie gesterkt door de beginselen van de kunst, de redenen, de autoriteiten en
onderzoekingen, zelfs als niet alle tekens maar slechts een deel daarvan aanwezig
zijn.
In geval van dergelijke constitutie is het toegelaten, in de aanvangs(fase) en vóór alles
de kwaadaardigheid van het gif te temmen en de krachten te herstellen met lichte
cardiotonica en antidota. Men zal echter het vergif nooit met echte alexifarmaca
bestrijden, noch het vergif proberen uit te stoten en de transpiratie prikkelen, uit vrees
door het stimuleren en prikkelen van de natuur de ontsteking en het bederf van het
bloed op te drijven en de krachten te knakken, tenzij na de plethora verminderd te
hebben, en met het doel de natuur te ontlasten, de verstoppingen op te heffen en de
rotting in te tomen, zodat de natuur zich dan op meer doeltreffende wijze kan verweren,
zich behendiger uit de slag kan trekken en ( de kwade vochten) krachtiger verwijderen
en naar de emunctoria* wegvoeren.
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Aangezien de pest een acute kwaal is, vergt zij een onmiddellijk spoedige hulp en moet
de plethora door insnijding van de ader dadelijk of volgend op een lavement gedempt
worden. Ik kan voorwaar getuigen dat dit door talrijke artsen succesvol verricht werd.
Met onmiddellijk bedoel ik binnen de twaalf, hoogstens vierentwintig uren na de
invasie. Dit moet niet zozeer gebeuren omwille van de evacuatie dan wel omwille van
de revulsie, die zonder uitstel bij het eerste begin moet plaatsvinden. Indien de
constitutie en de lichaamsbouw dit vereisen, of het het oordeel is van een voorzichtige
medicus, op basis van de pols, de urine en andere gegevens, mag de aderlating ook
de tweede of derde dag plaatshebben. Enkele uren later mag u het vergif met
alexifarmaca aanvallen en de transpiratie bevorderen.
Maar hoe, langs welke weg en in welke mate moet de plethora verminderd worden?
Als zij belangrijk is, is het beter uit de hogere aders, de vena basilica* of de vena
mediana*, volgens de nood, zes, zeven of acht of meer ons bloed te tappen en (de
aderlating) te herhalen als het nodig blijkt. Bij belangrijke plethora kan de revulsie op de
binnen- of buitenader geschieden. Indien het bloed in hoge mate gestoord is of de
krachten onderdrukt schijnen, is het beter tweemaal per dag een matige hoeveelheid af
te tappen dan een grote hoeveelheid in één keer. Indien vooral naar revulsie* gestreefd
wordt, wanneer de repletie* niet zo hevig is, nog de koorts bepaald hoog, snijdt men
best de linker saphena door – al verkiezen sommigen de rechter -, gedeeltelijk omdat
de revulsie van de edele delen naar de lagere delen moet geschieden en de natuur als
het ware bij de hand leidt, opdat zij zich zou ontlasten langs het meest geschikte, minst
gevaarlijke emunctorium*, op afstand van het hart, op een rechte lijn van het hart naar
de linkervoet.
Indien geen tekens verschijnen van uitgelezen of schijnplethora, wees spaarzaam of
plaats bloedzuigers op de aars of laatkoppen op de billen, ter vervanging van
flebotomieën, of verricht scarificaties op de kuit of ook leg phoenigma* en vesicatoria*
en trekpleisters op hand- en voetwortels. Toen Galenos door een hevige pest
aangedaan werd, verrichte hij, de tweede dag van de ziekte, scarificaties op zijn dij en
tapte ongeveer twee pond bloed af; zo ontweek hij het gevaar. Talrijke personen zijn
erin gelukt met behulp van die methode te overleven.
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In geval van pest, door contagium* opgelopen, moet de aderlating vermeden worden,
omdat de natuur door alexifarmaca* en diaforese* moet geholpen worden in haar
pogingen tot vernieling en uitstoting van besmettelijke miasmata* en het vergif, want de
venaesectio* trekt, volgens sommigen, van de periferie naar het centrum. In geval van
plethora echter is de venaesectio aangewezen, omdat de natuur, nadat ze eerst
verlicht is, gemakkelijker tegen de last in opstand zal komen en hetgeen schadelijk is
zal uitstoten. Indien de natuur kritisch te werk ging en op uitstoting bedacht was, zou ik
toegeven dat zij gedwongen is zich wegens en tegen de overvloed in te spannen om
hem uit te stoten, en dat de venaesectio onontbeerlijk is, opdat zij in haar poging niet
zou ineenzakken of tekortkomen. Door haar (de venaesectio) verjagen en matigen wij
het kokend bloed. Wij bedwingen de koorts, herstellen de, door de overvloed verstopte,
gangen van de aders (want het alexiterium* tegen de obstructie wordt immers niet over
geheel het lichaam verspreid en de toevoer naar de emunctoria verloopt niet vlot), en
verwijderen de kwaal van de aangedane plek (want ons doel is niet zozeer het vergif uit
te stoten, dan wel het op afstand van het hart te houden en naar de emunctoria te
voeren). Wij remmen daarna de toename van verrotting; wij bevrijden de natuur van de
overlast en zodoende zorgen wij ervoor dat zij vrijer, alerter en sterker is en meer tot
transpireren geneigd is.
Ik steun erop dat de venaesectio of haar vervangingsmethodes niet zonder gevaar van
afname van de krachten bij allen, te allen tijde, in dezelfde hoeveelheid mogen verricht
worden. Zij past niet bij ouden van dagen die aan pest lijden, noch bij jongelingen,
zwangere vrouwen, kinderen, personen die uitgeput zijn of geen last hebben van
(over)vulling. Zij is evenmin aangewezen na langdurig verloop maar wel bij het begin
van de klachten. Zij is niet aangewezen in geval van diarree of andere
tegenaanwijzingen. Zij is het wel bij de vroege aanvangsfase, behalve in aanwezigheid
van voornoemde, sterk uitgesproken indicaties. Tenslotte mag zij niet in alle gevallen
kwantitatief gelijk zijn, want de (over)vulling is niet overal gelijk. Ik weet dat in dit geval
de krachten van het grootste belang zijn, dat het pestvergif noch door de venaesectio,
noch door purgatio radicaal en volledig kan geëvacueerd worden, zelfs niet
gedeeltelijk, tenzij accidenteel, door verwijdering van de humoren en de uitwerpselen
waaraan, in geval van lichte en langzame pest, een giftige, pestilentiële kwaliteit lange
tijd verbonden is en als het ware erin in verscholen zit, vooraleer aan het hart de oorlog
te verklaren. Dit is vaak voorgevallen tijdens onze Brugse pest. Zoals ik het heb laten
verstaan zijn er talrijke patiënten die het pestgif lange tijd verspreid hebben, vooraleer
zelf aan pest te lijden, dit wil zeggen vooraleer de pestkwaliteit het hart aanviel.
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Wanneer ik gezegd heb dat de flebotomie nuttig en nodig was, heb ik niets nieuws,
ongehoord noch onbewezen vooropgesteld: onder de talloze meesters die dit met hun
redeneringen en onderzoekingen bevestigd hebben, zal ik alleen Galenos vernoemen,
die Hippocrates (zon en maan van de geneeskunst) blameerde of bewonderde, omdat
hij de ader niet insneed bij Crito die aan pustulae, gezwellen en pest leed. Daaruit moet
noodzakelijk en zonder twijfel besloten worden dat deze uitmuntende en bijzonder
bekwame lieden, met een woord deze volmaakte geneesheren, van mening waren dat
de ader, in geval van pest, bij plethorisch lichaam moet worden ingesneden.
De redenen die een negatieve houding verantwoorden, zijn ongeveer de volgende: dat
de pest een vergif en een kwaliteit is maar geen overvloedige humor – wat wij beamen.
Maar wanneer overtollig vocht onderdrukte en als het ware geknevelde krachten
bedwingt, waarom zouden wij die dan niet bevrijden, opdat zij zouden herleven?
Deze pestilentiële kwaliteit moet door alexifarmaca bestreden en vernield worden. Wij
verklaren dit met klem en beogen met de flebotomie geen ander doel dan dat de
natuur, van de last bevrijd, vrijer zou herleven, het alexifarmacum gunstiger zou
inwerken en met meer moed het gif zou bestrijden en, tenslotte, dat koorts, delirium en
andere ernstiger symptomen zouden worden voorkomen.
Laten we onze krachten niet verspillen, noch het bloed, die schat van het leven,
uitputten. Laat het ons luidop verklaren: wij beseffen maar al te goed dat wij onze
krachten nodig hebben (maar geen overvloedig, overbelastend en ondrukkend bloed)
om een zo besmettende en arglistige vijand te bestrijden, zodat wij door de
venaesectio die krachten, die ooit neergedrukt werden, opnieuw levendig maken en
stimuleren, opdat ze omzeggens met meer omzichtigheid en volharding zouden
ingrijpen.
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Niemand moet nu gaan denken dat wij zoveel bloed willen aftappen dat wij een
lipothymische* toestand uitlokken, de spiritus(sen) en humoren in verwarring brengen
of opjagen, of de natuur van het haar toegewezen of begonnen werk onttrekken en
afleiden en uit de periferie naar het centrum willen terugroepen. Integendeel, wij willen
enkel het overvloedige en overtollige verwijderen, het hart en de krachten
ondersteunen, de spiritus(sen) vrijer en de humoren kalmer maken, de natuur wapens
verschaffen, de kluisters stukslaan, de natuur optillen, vertragende hindernissen uit de
weg ruimen en de natuurlijke weerstand sterker en alerter maken, opdat hij vanuit het
centrum, waar hij door de overvloed overschaduwd was, aangemoedigd en
ondersteund de periferie zou bereiken.
Talrijke, ernstige, oudere en wijze autoriteiten keuren dus de flebotomie goed in geval
van pest en pleiten dus meer voor een bevestigende dan voor een ontkennende
houding. Als er iets i.v.m. het gezag moet besloten worden, dan is het een bevestiging.
Voor wat de negatieve ervaringen betreft, is het niet te verwonderen dat evacuaties van
bloed slechts uiterst zelden de pestlijders ten goede gekomen zijn, want zelfden of
nooit bieden zich wetenschappelijk hoogstaande of ervaren geneesheren aan om de
pest te verzorgen. Zij worden nooit bij het heel eerste begin van de kwaal geroepen (de
meesten denken dat niemand aan pest lijdt, zolang de uitwendige tekens niet zichtbaar
zijn, zodat men slechts van iemand zegt dat hij aan pest lijdt, als een bubo in de lies of
een carbo op de arm groeit). Wat is er dan wonderbaar aan het feit dat de flebotomie
schadelijk is en de patiënten naar de antipoden terugstuurt als zij verricht wordt,
wanneer papulae, petechiae, bubonen, antraxen, enz. uitbreken, en de natuur zich
inspant om de uitstortingen aan te wakkeren?
Maar u die de flebotomie of haar vervangingen afraadt bij een overgevuld lichaam, hebt
u ooit gekeken naar worstelaars, duellisten, gladiatoren of legerscharen, in slagorde
opgesteld, en gezien hoe ze zich eerst ontdoen van alles wat hun bewegingen zou
kunnen verhinderen om sneller, vrijer, krachtiger en veiliger te kunnen ingrijpen en de
zege te behalen? Wanneer David met Goliath handgemeen geraakte, ontdeed hij zich
van alle wapens die hem, zoals de plethora ook doet, een last en een hinder zouden
geweest zijn, en hij velde de reus neer.
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En waarom, vraag ik u, zou een evacuatie van bloed niet voordelig zijn als wij, in het
jaar 1666, gezien hebben hoe vaak de natuur belangrijke evacuaties van bloed, dezen
neusbloedingen, anderen menstruaties, nog anderen abortus, bevallingen,
kraamvloeden, aambeien veroorzaakt heeft, en aldus veel patiënten genezen heeft? U
kent maar al te goed de fabel, of beter de geschiedenis, van die meid die haar
zwangerschap verborgen had en bij wie een bubo in de lies groeide en langs de
vrouwelijke geslachtsdelen uitbrak: daarop aborteerde zij, vertoonde een hevige
kraamvloed en genas.
Ik was van plan dit hoofdstuk over de venaesectio af te sluiten, nadat ik nog juist zou
verteld hebben hoe ik gebood, toen ikzelf aan pest leed, tweemaal in 24 uur mijn ader
in te snijden, telkens ten belope van zes ons, en hoe ik, op de zesde dag, de bubo heb
laten opensnijden en mij in zeer goede toestand naar de kerk begeven heb om God te
danken. Maar opdat iedereen zou weten hoe ik mezelf verzorgd heb, en met welke
voorzichtigheid en omzichtigheid, die ik aan anderen ook wil aanbevelen, zal ik die
geschiedenis van het begin af hervatten.
Bij een zieke ontboden, vraag ik, vooraleer de kamer binnen te treden, of er een
vermoeden bestaat van pest (ik ben, meer dan wie ooit, gewoon de ziekte op te
sporen); wanneer dit ontkend wordt, begeef ik me bij de zieke die al vier dagen
bedlegerig is. Ik treed ongedwongen nader bij het bed, en wanneer de patiënt mij de
hand toereikt, opdat ik zijn pols zou onderzoeken, waait me zo een stinkende en
walgelijke reuk toe dat het mij tegen de neus stoot. Aldus openbaren zich dadelijk de
kwaadaardigheid van de zaak en nadien het vermoeden van pest. Wanneer ik dan
verder onderzoek, bekent de patiënt dat hij prikkende en stekende pijnen voelt in de
liesstreken, alsook een grote vermoeidheid die vanuit de rechterlies over gans het been
en onderbeen uitstraalt. Tevens deelt hij mee dat hij, bij mijn aankomst, een flinke
hoeveelheid bittere humor, gal en flegma gebraakt heeft, hetgeen wat verlichting
bracht.
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Ik begaf me verontwaardigd in een andere kamer hem de dood voorspellend binnen
zeven dagen. Eens buiten, denk ik met een onrustige geest aan het verleden terug.
Rond de tiende dag voel ik me vermoeid, bang en misselijk. Ik word een vreemde
onrust gewaar rond het hart en vermoed dat ik besmet ben. Om mijn huisgenoten niet
te verontrusten, zeg ik dat ik vrees koorts te hebben. Ik kom nader bij de haard,
overweeg wat mij nu te doen staat en welke methode, die ik anderen op het hart
gedrukt heb, ik zelf zal volgen. Aanzittend bij een groot vuur, neem ik: een grote lepel
oxymel van zeeajuin, een tiental drachmen of maximum 1 ½ ons (want dan kan ik, als
ik me wil inspannen, zeer gemakkelijk braken). Intussen schrijf ik een lavement voor,
samengesteld uit een verzachtend afkooksel van 1 ½ ons diacatholicum, opdat het zou
klaar zijn als ik het wil nemen. Na een ruim kwartier geef ik slijmachtig, kleverig,
smaakloos vocht over (ik was immers nuchter en had enkel wat citroenschil gekauwd)
en wanneer ik, rond het vierde uur, een lavement wou nemen, hebben mijn
ingewanden, door de oxymel geprikkeld, tweemaal geantwoord. Na een
hartversterkend antidotum, bestaande uit een drachme bevrijdende confectio met een
halve scrupel zee-eenhoorn en enkele druppels zure citroen, rond zeven of half acht
ingenomen te hebben (want ik wist dat ik overvloed aan bloed had en was, reeds
enkele dagen tevoren, uit voorzichtigheid tegen de ziekte, zinnens de bloedmassa te
doen verminderen) heb ik Meester Jeroen Arents, chirurgijn, opdracht gegeven mijn
linker vena mediana in te snijden en zes ons bloed af te tappen (intussen was de
hoofdpijn verergerd en werd ik over heel het lichaam een spontane en kwellende
vermoeidheid gewaar). Daarna neem ik, tussen tien en elf uur ’s avonds, als
alexifarmacum twee scrupels zee-eenhoorn in alcohol verwreven, en een drank
bestaande uit tien ons tweemaal gedistilleerd gezegend distelkruidwater met een
weinig zure citroen. Daardoor heb ik overvloedig getranspireerd, maar onder het
transpireren krijg ik hevige pijn rondom mijn rechteroor samen met een gezwel dat op
korte tijd zodanig zwol dat mijn hals tot aan de kin uitgezet was en ik moeite had om te
slikken. Ik heb daarop een wollen doek, gedrenkt in witte lelie- en zoete amandelolie,
gelegd.
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De transpiratie duurde tot vier uur in de ochtend. Intussen werd het linnen ververst en
werden enkele lepels bouillon met een paar druppels citroensap ingenomen. Dan
stelde ik me voor een paar uren te rusten, maar het was een slaap die zo rijk aan
nachtmerries was en zo woelig dat ik het niet kan vertellen. Opnieuw aangespoord nam
ik een versterkend middel in, maar, daar mijn hoofd erg pijnlijk werd, mijn ogen prikten
en rood werden, ik over gans mijn lichaam vermoeid en uitgeput was, ik pijn en
spanning voelde in mijn lenden, alsof ze in een ijzeren hand geklemd waren, oordeelde
ik dat de natuur zo overbelast en verre van volledig ontplooid was. Daarom, vooraleer
een tweede alexifarmacum te gebruiken, riep ik dezelfde chirurg bij me, en beval hem
uit de rechterarm nog een zestal ons bloed af te tappen, deels voor de evacuatie deels
voor de afleiding. In de loop van de drie op de aderlating volgende uren herhaalde ik
opnieuw de inname van het alexifarmacum en, daardoor heb ik gemakkelijk en zonder
hinder getranspireerd en ben ik in een rustige, ongeveer vijf uur durende slaap
gevallen, zodat ik me opgewekt gezond en van alle gevaar bevrijd mocht voelen.
Hoofdpijn, stekende pijnen in de hals, druk op de lenden. Algemene vermoeidheid van
het lichaam, moeite om te slikken, roodheid en pijn in de ogen, alles was verdwenen en
het gezwel achter de oren was verminderd. Na van linnen veranderd te hebben en het
drankje ingenomen te hebben, heb ik God geloofd en bedankt. En al zweette ik de
ganse dag, nam ik intussen enkele versterkende middelen, zoals bevrijdende confectio
van hyacint, zuurbessenrob met parelmagisterium e.d. De volgende nacht nam ik een
scrupel voortreffelijke westerse bezoarsteen met gezegend distelkruidwater, zoals
eerder beschreven, en heb ik heel de nacht geslapen en lichtjes getranspireerd. Het
gezwel aan de hals verdween volledig . Alleen vertoonde de huid kleine pustulae
veroorzaakt door de wol en de olie. Toen op de vijfde dag de ingewanden nog steeds
niet antwoordden, heb ik koninklijke siroop en purgerend pectoraal decoct, ana twee
ons, ingenomen. Op de vierde dag heb ik ontlasting gehad en ik herstelde als een
atleet. Lof zij God en zijn vrome moeder.
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BOEK III. HOOFDSTUK 3. Over braakmiddelen bij pest.
Braakwekkende middelen als dusdanig verjagen de pest niet en versterken ze
evenmin. Maar is het niet aangewezen, zelfs zeer noodzakelijk, wanneer men te
maken heeft met patiënten wier maag volgepropt is met spijzen, schadelijke humoren,
of die ervan verdacht zijn besmette spijs en drank ingenomen te hebben, deze door
braken te verwijderen om te beletten dat het alexifarmacum erin zou worden vermengd
en diens werking afgestompt geraken, of dat schadelijke, overtollige en onverteerde
humoren samen met het alexifarmacum naar de edele delen zouden worden gevoerd,
of, om reden van bewegingen en agitatie, zouden verschroeien, verrotten of koortsen,
delirium en andere erge kwalen uitlokken of versnellen en diarree of dysenterie
veroorzaken?
Zoals u gehoord hebt, heb ik mijzelf om twee redenen tot braken geprikkeld: ten eerste
omdat ik vreesde dat de maag overladen zou zijn met superfluïteiten* en voortdurend
misselijk zou zijn; ten tweede uit vrees het pestgif door inspiratie op te doen, niet dat ik
zou hebben gehoopt dat ik op die manier het vergif geëvacueerd zou hebben, maar dat
ik hetgeen mogelijk in de wegen zou zijn blijven steken, vernietigd en uitgestoten zou
hebben.
Een oude vrouw die de pest van het jaar 1625 meegemaakt had, verdacht haar zoon
van pestbesmetting, omdat hij over precordiale angst klaagde, zich dronken voelde,
voortdurend misselijk was en vruchteloos probeerde te braken. Zij kookte broodkruim in
gewoon water (een afkooksel “Weesche” genoemd) en aan een grote hoeveelheid
lauw filtraat voegde zij enkele lepels olijfolie en azijn toe en liet hem daarvan drinken.
Daar hij echter niet overgaf, kittelde zij hem de keel met een ganzenveer. Daarop
braakte hij alle soorten braaksel uit, van verschillende kleur, smaak en consistentie.
Nadien dekte ze hem met zorg toe. Na enkele uren voelde hij zich verlicht en vroeg
met aandrang om een brij of papje, iets dat we goed kennen, dat gemaakt is uit zure
druiven, water, een eierdooier en een beetje suiker(“candeel” genoemd). Toen hij dat
ingenomen had, begon hij, na korte tijd, flink te transpireren en groeide in zijn
rechterlies een bubo waarop zijn moeder klaargemaakte warme doeken legde. Nadat
hij gedurende ongeveer negen uur getranspireerd had, veranderde hij van klederen en
smeekte om een nieuwe brij en hij verklaarde zich genezen. Zijn moeder legde op de
bubo een pleister, gemaakt uit broodkruim, licht bier, uien onder de as gekookt en
zogenaamde lampolie of raapolie. Daarna begon de bubo na korte tijd te etteren en zo
verdreef de door het braken verlichte natuur de pest langs de transpiratie om.
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Twee uur na een flink ontbijt werd een lijkdrager draaierig, angstig in de hartstreek en
misselijk. Hij verwekte het braken met het innemen van boter vermengd met lauw bier
en, omdat hij zich door de pest aangedaan waande, nam hij een nogal grote
hoeveelheid orvietan, die hij eens van een rondreizende chirurgijn gekocht had. Dan
legde hij zich te bed, kreeg hevige dorst, werd angstig en onrustig, en hij voelde pijn in
zijn liezen en zijn rechterdij. Hij dronk enkele slokken van een slap biertje en, daar hij
zijn dorst niet kon lessen, liet hij bij de apotheker een geneesdrank bestellen die voor
pestlijders bestemd is, dronk er kwistig van en transpireerde overvloedig. De bubo nam
in omvang toe, samen met een antrax in de kuit van hetzelfde been, en genas
uiteindelijk.
Ik zou nog talrijke gevallen kunnen aanhalen van patiënten die na braken of diarree
weer gezond werden, en van wie Meester Joost Walgrave, bezoldigde chirurgijnpestmeester van de stad Brugge kan getuigen, maar ik wil kort zijn. Wij hebben er
verschillende gezien die in de aanvangsfase uit zichzelf of kunstmatig gebraakt hebben
en die daardoor gemakkelijker, vrijer, overvloediger en met minder last transpireerden
en minder ijlden, van wie de gezwellen beter en sterker uitbraken en die zonder
verdere [zorg] genazen.
Zoals het gemakkelijk is te besluiten dat braken voordelig is bij de vroege
aanvangsfase van de pest, zo acht ik het zelfs nodig, omdat de natuur ons helpt en het
hart door de inspanningen van de natuur niet vermoeid wordt, meer zelfs dat de
braaklust door het braken genezen wordt. Men heeft ook niet te vrezen dat de natuur
van haar werk zal worden weggeroepen, daar zij, in de vroege aanvang(fase), geen
tweegevecht aangaat met de pest, vooral indien lichtere braakmiddelen gebruikt
worden, zoals zure siroop met enkelvoudige oxymel of met oxymel van zeeajuin,
drinkbare zalf, raapolie, ongezouten boter in kippenbouillon, enkelvoudig gerstdecoct of
een beetje gewijzigd met wat dillezaad of okkernotenwater, enz.
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Maar ik gebruik noch crocus metallorum*, noch magnesia saturnina, noch zout, noch
antimoonbloemen, noch braakwekkend oxysaccharum, noch genezend water van
Ruland, en ik raad niemand aan die stoffen te gebruiken, daar minerale
geneesmiddelen door velen verfoeid worden. Een mecanicien, een sterk gebouwde,
onbehouwen man van om en bij de veertig, die voelde dat er met hem iets verkeerd
liep, dat hij waggelde en last had in de maagstreek, nam, op aanraden van zijn
vrouwtje, een infuus van enkele korrels antimoon in licht bier, waarna hij langs boven
en langs onder een hoop uitwerpselen uitstootte, ’s nachts begon te transpireren, de
volgende dag een bubo in de rechterlies en twee carbos op de dij vertoonde, en hij
herstelde. Het dient echter opgemerkt dat hetzelfde geneesmiddel bij andere ziekten
anders gebruikt werd, en dat alle hoop op genezing erop berustte.
Een arme vrouw bezat een poeder dat ze van een freule ontvangen had om te braken
en te purgeren, bestaande, voor zoveel ik het kon achterhalen, uit guttegom. Toen ze
begon te klagen, nam ze twee delen van de dosis, vermits ze de gehele dosis niet
durfde te nemen wegens vermoedens van pest. Ze gaf driemaal over en had tweemaal
ontlasting. De derde dag had ze in de lies een bubo, die geleidelijk aangroeide en
etterde. Ze werd nauwelijks gewaar dat ze ziek was.
Dus is braken bij pest, vooral in de vroege aanvang(fase), nuttig, zelfs nodig. Ik kan
trouwens uit talloze gevallen bewijzen dat dit voor talrijke patiënten tijdens onze Brugse
pest voordelig was, en kan, zo nodig, personen die nog in leven zijn en aan het gevaar
ontsnapten, als getuigen oproepen van wat ik zeg.
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BOEK III. HOOFDSTUK 4. Over glandes*, suppositoria* en klisters* bij pest.
Indien de ingewanden verstopt zijn in geval van pest, zal niemand weigeren op gelijk
welk ogenblik glandes* of suppositoria te gebruiken, om te beletten dat de ingehouden
fecaliën zouden verrotten of worden uitgebraakt, en kwaadaardige en rotte vapores* en
rook zouden uitwasemen. Men maakt ze uit eidooier met een weinig zout, bolvormig
geperst in neteldoek, ofwel uit een stukje kaars van rundervet, ingewreven met
fijngestampt zout, ofwel uit een stukje vijg of een stukje zogenaamde Spaanse zeep,
ofwel uit uitgedroogde honing, eenvoudig of met toevoeging van zout, of van
enkelvoudig hierapoeder en dergelijke.
Ofwel spuit men eenvoudige klisters in, gemaakt uit vleesaftreksels, gerstafkooksel,
melkwei, of verzachtend decoct en, zo het nodig blijkt te zijn in geval van te vette en
verstopte onderbuik, geeft men diacatholicum-, diacassia-, verzachtende likkepot en
dergelijke.
Maar klisters zijn niet enkel bij het begin van de pest aangewezen, doch ook in het
verdere verloop ervan, wanneer wij bemerken dat het lichaam volgepropt is en de tijd
van ontlasting voorbijgaat, gedeeltelijk om een evacuatie van rottende uitwerpselen te
bekomen, gedeeltelijk om een revulsie en een afleiding te verwekken. Daarenboven
worden ook tijdens het hoogtepunt en in de afname(fase) temperende of voedende
klisters toegediend. Over voedende klisters wil ik hier een verbazend geval aanhalen,
dat weinigen bekend is.
Adriana van Ackere, weduwe van Pol de Brune, kreeg in de maand mei van het jaar
1656 een zware schop recht boven de pubis en liep er een contusie en een ontsteking
van de blaas door op. De bovenste vertakkingen van de zenuw van het zesde
zenuwpaar, die in de blaas ingeplant is, waren ook in het geval betrokken, en snoerden
de keel en de slokdarm van de patiënt zodanig dicht dat, 23 dagen lang, geen brokje
brood noch een halve ons bier, sap of om het even welk vocht in de maag daalde,
zonder langs de neusgaten teruggeworpen te worden. In dit hopeloze geval zag ik
geen ander middel meer op redding dan het toedienen van talrijke voedende klisters.
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Daarom werden, om de drie tot vier uur, dag en nacht, klisters ingespoten met
vleessap en bouillon, of goed gekookte gerst met eierdooiers of andere soorten sap.
Telkens verklaarde de patiënt dat zij verkwikt en opgebeurd was, en vroeg ze om meer
inspuitingen, totdat een stinkend abces langs de vrouwelijke delen uitbrak en de patiënt
meedeelde dat ze een zekere ontspanning voelde ter hoogte van de slokdarm, en ze,
in mijn aanwezigheid, een lepeltje vocht, op dezelfde 23e dag, rond vijf uur ’s avonds,
begon door te slikken. Geleidelijk herstelde ze met Gods hulp en overleefde ze nog
vele jaren. Ooggetuigen van dit wonderlijke, haast ongelooflijk geval waren mijn
confrater, de heer Manriquez, doctor in de geneeskunde, en de kloosterzusters die het
geval bijwoonden en nog in leven zijn, de zonen en dochters, de bloedverwanten, de
ganse buurt en vooral Antonia de Brune, haar dochter, nu echtgenote van Justus
vanden Bogaerde, advocaat van het Brugse Vrije, die, in afwisseling met de
kloosterzusters, de klisters toediende. Ik heb dit geval onder een aantal andere zeer
zeldzame observaties, hier met alle symptomen omstandig en uitvoerig willen
beschrijven om twee redenen: in de eerste plaats opdat degenen die aan de echtheid
van de zaak zouden twijfelen, op betrouwbare getuigen zouden mogen steunen, en ten
tweede en vooral om aan te tonen dat enemata* voedzaam zijn, een stelling die mijn
vader Robert in het boek “Over de zegepraal van de gezondheid”, vraag 14,
breedvoerig verdedigd heeft.

97

BOEK III. HOOFDSTUK 5. Over purgeren bij de pest.
Ik geloof dat niemand eraan twijfelt dat purgeren past in de strijd tegen het vergif. Wel
wordt er geredetwist of men al dan niet moet purgeren in de aanvangsfase van de pest,
wanneer het lichaam cacochymisch en vol is van talrijke kwade humoren.
Als het lichaam, dat anders goed gezond en evenwichtig is, door pest besmet wordt, is
het overduidelijk dat alexifarmaca* en corroborantia* vereist zijn. Want het pestzaad
wordt door geen enkel purgeermiddel uitgedreven, tenzij het schadelijke uitgestoten
werd door een belangrijke en gevaarlijke beroering van de natuur op een gunstige
uitdrijvende wijze of op die wijze waarop het gif verdreven werd, dat door de jaloerse
vrouw, van wie hoger sprake, aan haar man als drank aangeboden was. Dit zijn echter
omstandigheden die door een voorzichtige en redelijke arts niet moeten beproefd
worden.
In het vooropgesteld geval, wanneer lichaam en maag opgepropt en onzuiver zijn, is de
purgatie niet alleen nuttig, maar broodnodig en dit helemaal in het begin, zo de
braakwekkende middelen de eerste of allerlaatst de tweede dag niet doeltreffend
geweest zijn. In dit geval mag men geen sterke en bijzondere purgantia gebruiken
omdat ze de natuur teveel geweld aandoen, de kwade humoren verspreiden en
ontsteken, en daar ze zelf een giftige hoedanigheid bezitten, maar wel lichtere
middelen zoals
rode rozensiroop die hartversterkend en spiritusopwekkend is en een bijzondere
adstringerende eigenschap bezit die het verkwijnen van de natuur belet, of
perzikbloemensiroop, die vluchtig en geestrijk is, de spiritussen herstelt, en door
zijn bitterheid de verrotting en het bederf tegenwerkt, of
viooltjessiroop, bereid met meermalige infusie, of koninklijke siroop, of
samengestelde rozensiroop met senna, rabarber en lorkenzwam of cichoreisiroop
van Nicolaus, samen met een of ander laxerend en hartversterkend afkooksel, of
cassia, tamarinde, rabarber, senna, lorkenzwam en dergelijke, waaruit men
verschillende mengsels en vormen kan maken, of hun extracten, of
verzachtend electuarium, diacatholicum, diacarthanum, diaprunum zonder
scammonium, verschillende soorten diasennalikkepot enz.
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Aloë heb ik hier niet bijgevoegd, hoewel zij hartversterkend, roborerend is en tegen
rotting weerstand biedt, omdat ik haar warmte vrees, die koorts kan veroorzaken,
opdrijven of vleugels geven: zij is beter voor preventie dan voor genezing geschikt.
Turbithwortel, nieskruid, kolokwint, scammonium e.d. zijn niet geschikt zoals ik reeds
gezegd heb. In elk geval raad ik ze niet aan.
De hermetici - om kwaad door kwaad te verdrijven – schrijven verschillende antimoon-,
kwikzilver- en vitrioolderivaten voor: zo zijn o.m. crocus metallorum*, gezegend water
van Ruland, antimoonbloemen, antimoonsiroop, likkepot met antimoon, mercurius
vitae*, salmiak, minerale turbith, poeder van Cornachimus en tal van andere.
Persoonlijk keur ik ze niet goed, tenzij na rijp overleg en met grote omzichtigheid.
Nog een woord over het laatstgenoemde poeder: om zijn poeder aangenamer en
aanbevelenswaardiger te maken, voegde Cornachimus in het derde hoofdstuk erbij dat
Galenus in het boek “over de verschillende koortsen”, hoofdstuk 4, meth. 8, verklaart
dat bij pestilentie diegenen overleefden, die hetzij met braken, hetzij met ontlasting
gereinigd werden.
Toen de pest te Diksmuide in Vlaanderen woedde, heeft mijn vader Robert Montanus,
zaliger gedachtenis, dit poeder vaak en met veel succes gebruikt, en, zoals hij het mij
meer dan eens verteld heeft, week de kwaal meer dan eens: de patiënten braakten
een-, twee- of driemaal en trokken zich in de toiletten terug en braken daarna dikwijls in
zweet uit. Wanneer zij niet transpireerden, deed hij hun een of ander
transpiratiewekkend middel of alexifarmacum drinken. Maar hier dient opgemerkt dat
hij niet altijd de dosis van alle ingrediënten eerbiedigde, zoals de auteur het bepaalt,
maar nu eens de dosis antimoon, dan weer die van diagridium of wijnsteen
vermeerderde, naar gelang van het geval en dat hij het slechts in de vroege
aanvangsfase voorschreef.
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Ik heb ook gezegd dat het nodig is en zonder voorbereiding moet toegediend worden wat elders wel gebeurt -, daar de pest geen uitstel verdraagt, niet opdat het vergif
erdoor zou worden uitgestoten, maar opdat de natuur van haar kluisters en haar last
bevrijd zou worden, tenzij het gevaar en de snelheid van de ziekte, het aantal
symptomen door het pestgif uitgelokt, de pestilentiële kwaadaardigheid en het feit dat
het begin van de ziekte al voorbij is, of dat de krachten van de patiënt zouden begeven,
een andere handelwijze zouden aanwijzen.
Ik heb gezegd dat dit zonder uitstel moet gebeuren vooraleer papulae*, carbos* en
bubonen begonnen zijn een uitweg te zoeken. Want de purgatie jaagt de humoren
weg die opgeschud, door pest besmet, opgezwollen en onder druk zijn en die steeds
moeten worden geëvacueerd. Want bovendien verdrijft de purgatie op voortreffelijke
wijze de giftige humoren, die andere belangrijke lichaamsdelen zouden aanvallen en
overrompelen. Want tenslotte laat de aldus ontlaste natuur niet toe dat de humoren
ontstoken en bedorven worden, dat ze zich vrijer verweert en hetgeen aan vergif
overblijft, naar de periferie, de huid en de emunctoria* wegvoert.
De reden, waarop de tegengestelde opinie steunt, is ongeveer de volgende: dat de
natuur bij het uitstoten geholpen moet worden. Ik geef toe dat, als de natuur bevrijd is
van de last en van het vuil waardoor ze wordt gehinderd en vertraagd, en indien wij
tijdig waakzaam zijn, zelfs als de vroege aanvangsfase voorbij is, wij het gebruik van
purgeermiddelen voor later moeten overwegen, en ik geef toe dat men de natuur dan
alleen met alexifarmaca moet helpen.
Het merendeel van de purgeermiddelen is giftig. Het weze waar dat, onder de
specifieke purgativa, sommige giftig zijn: wij gebruiken ze voorwaar niet maar raden ze
integendeel af en schrijven de lichtste voor.
Purgeermiddelen jagen de humoren op en zwakken ze af, en zij ontbinden de krachten,
althans als het om sterke purgatie gaat. Maar degene die wij voorschrijven zijn zacht.
Ze temperen de humoren en ruimen ze op zonder geweld. Zij bevrijden de spiritussen,
verkwikken de krachten die wij nodig hebben om het gif te verjagen of te boven te
komen.
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Het vergif is van dringender belang dan de cacochymie. Laat ons echter
onderscheiden: indien de cacochymie niet uitgesproken genoeg is om de natuur aan
banden te leggen en te vertragen, en er geen gevaar is dat ze de krachten van de
geneesmiddelen afstompt, laat ze voorbijgaan; indien die gevaren wel bestaan, dan
moet de purgatie eerst toegediend worden en het gif nadien door alexifarmaca
bestreden worden. Men moet ook niet vrezen dat die purgativa van de periferie naar
het centrum zullen trekken, want ze treden alleen ledigend op en stellen het lichaam in
staat om de natuur vrijer naar de periferie uit te stoten. Zo kan de natuur gezwellen en
papulae* uitdrijven of is ze helemaal klaar om dit te doen.
Tegenover de gezaghebbende bronnen die een negatief standpunt innemen, stel ik
andere prominenten, niet enkel onder de beste jongere artsen maar ook onder
ongeveer al de ouderen. Ik zou er een hele reeks kunnen aanhalen, ware het niet dat ik
kort wil zijn en vrees verveling te wekken. In elk geval kan u hun naam gemakkelijk
leren van degenen die ambtshalve over die stelling redetwisten.
Wat de ervaring betreft, heb ik, naast de observaties van de auteurs, talrijke
persoonlijke gevallen, waar purgaties in de vroege aanvangsfase toegediend, zeer
voordelig waren, maar die verzwijg ik. U zal genoteerd hebben, denk ik, dat ik intussen
gezegd heb dat ons pestgif meestal zeer traag was, en dat het gebeurde dat sommigen
die zich ongeschonden zagen en die, op de derde en vierde dag geen pestgezwellen,
noch andere zware ziektetekens gewaar werden, dachten dat ze niet door de pest
aangedaan waren, en purgeerden met een afkooksel van senna of pillen tegen de pest
of zogenaamde Frankfortse pillen, waarna, in de eerste, tweede of volgende dagen,
gezwellen optraden, niet alleen bij de zieken, maar soms ook bij de andere
huisgenoten.
Ontlasting en braken helemaal in de aanvangsfase van onze pest waren meestal
heilzaam, terwijl ook tijdig alexifarmaca werden gegeven. Als de natuur zo handelt,
waarom zou een voorzichtige arts ze in de vroege aanvangsfase niet nadoen? Hebben
wij dat niet gezien in een lichaam door kwade en overvloedige humoren overbelast,
zelfs zonder dat er gezwellen aanwezig waren, noch pogingen van de natuur om iets
dergelijks te verwezenlijken? Wij hebben gezien, en onze meester Ruber, zo genaamd
wegens een rood teken door Judocus Walgrave, Brugs chirurgijn, ten tijde van de pest
ingesneden, kan getuigen dat verschillende patiënten die, in de aanvangsfase,
spontaan of kunstmatig braakten of purgeerden en een vlugge ontlasting hadden, met
een zeer licht alexifarmacum gemakkelijker en overvloediger transpireerden, minder
verward waren, de gezwellen beter uitdreven en dat de natuur het vergif sterker
bedwong.
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Het staat overigens vast dat talrijke patiënten, die door gezwellen gekweld waren,
dankzij braken en galachtige diarree gelukkig aan de ziekte ontsnapt zijn. Het
gebeurde met enkele patiënten dat ze, na doorbraak van de bubonen onder invloed
van een causticum, dagen aaneen volle kamerpotten slijmerige, viskeuze,
meerkleurige, op kikkerzaad gelijkende vochten uitbraakten en daarna genazen en
vandaag, terwijl ik hier schrijf, nog op straat rondwandelen.
Ook is het aangewezen – zelfs, zoals ik het gezegd heb, hoogstnodig -, in navolging
van de natuur, meester in de kunst, in de vroege aanvangsfase een licht purgeermiddel
toe te dienen, wanneer het cacochymisch lichaam, de maag en de bijzonderste wegen
met kwaadaardige humores volgepropt zijn, noch tumoren, noch petechiae, noch
papulae te bespeuren zijn, en de natuur nog geen pogingen aanwendt tot uitdrijving.
Er is niemand om te beweren dat onze pest alleen door contagium veroorzaakt werd
en zich rondom als een vuur verspreidde, noch dat een soort inwendig bederf op
zichzelf de pest deed losbreken en dat dientengevolge zij geen purgatie behoefde,
want onze late en trage pest heeft bij velen een humorachtige, putride pest
meegebracht, met name een pest die gepaard gaat met een humorachtige, putride
koorts. Men heeft talrijke gevallen vastgesteld die, door contagium* besmet, vier, zes,
acht, tien dagen en meer het gif verspreid hebben, vooraleer zich ziek te voelen.
Sommigen onder hen trachtten, hoewel zij ongemakken voelden, hun angst door
bijeenkomsten, pret en drank speels te vergeten.
Anderen, die minder gevoelig waren, omdat ze vochtiger en kouder van gestel waren,
en die zich aan dagelijkse overdaad overgaven en rijker waren aan humores
verdroegen het vergif langer, vooraleer de natuur haar aandacht vestigde op de
aanwezigheid van het pestgif en de humores aan het rotten gingen. Er bestaat geen
twijfel dat in zulke gevallen purgeren voordelig kon zijn, nuttig, zoniet onontbeerlijk.
Onze empirische geneesheren zouden gezond handelen, wanneer zij pestlijders
behandelen, indien ze hun gevallen goed zouden uitkiezen, en meerderen met een
purgeermiddel zouden ontlasten, vooraleer alexifarmaca te gebruiken. Maar ze
schoeien alle gevallen onverschillig op dezelfde leest. Diegenen die over enig
wetenschappelijk inzicht beschikken, durven hun patiënten geen ongewoon
medicament voor te schrijven, uit vrees de publieke opinie te storen en daar slecht
aangeschreven te zijn, en diegenen die geen inzicht hebben, verlaten de routine
evenmin, omdat ze nooit twijfelen.
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Er zijn er die, onvoorzichtig, alexifarmaca en sudorifera* met purgantia vermengen,
want zij sporen de natuur gelijktijdig tot tegenstrijdige daden aan. Ze hitsen stiekem op
en laten de rem los. Degenen die cardiotonica bij purgativa voegen, handelen
kortzichtig, doch niet verkeerd. Diegenen die alexifarmaca met cardiotonica laten
innemen, nadat het geneesmiddel aangepast is of de ader doorgesneden werd,
handelen volgens de kunst, omdat het hart intussen tegen het vergif beschermd is en
aan de verrotting kan weerstaan, tot er voldoende tijd voorbijgaat om het lichaam
ontvankelijk te maken voor een alexifarmacum en voor transpiratie.
BOEK III. HOOFDSTUK 6. De alexifarmaca tegen de pest.
Zoals de pest een ziekte is die wegens een verborgen kwaliteit onze lichamen aantast,
zo moeten wij geneesmiddelen zorgvuldig opsporen en onderscheiden, die eveneens
dankzij een verborgen kwaliteit het gif kunnen vernietigen. En zoals de natuur dagelijks
nieuwe vergiffen tot stand brengt, zo ook onthult ze nieuwe alexifarmaca aan de
onderzoeker. De barmhartige God, die de kwaal toelaat als straf voor de zonde, stelt
ook het geneesmiddel ter beschikking als vergiffenis van de zonden, zo zegt de Heilige
Augustinus in zijn “Monologen”.
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Er is geen twijfel dat een specifiek en doeltreffend medicament van de pest zou
bestaan, want er bestaat in de natuur geen kwaad dat zijn tegenstander niet heeft, zo
wij Plinius mogen geloven, en de ervaring leert ons ten overvloede dat er alexifarmaca
bestaan die, krachtens een verborgen kwaliteit het vergif vernietigen, verwijderen,
aantrekken en uitroeien. Zoals omzeggens enkele druppels welriekende plantenolie
een ganse kamer kunnen aromatiseren, zo ook kan een alexifarmacum het gif van een
plaats uitroeien en vernielen.
Zeker is dat bepaalde zaken, hoewel zij hun oorsprong hebben in de vermenging van
een aantal elementen, grotendeels van deze elementen zelf of van hun kwaliteiten
verschillen.
Al laat de scherpzinnigheid van onze redeneringen ons nauwelijks of niet toe te
begrijpen, toch leren wij uit de ervaring van de meesters dat het merendeel van de
zaken in de natuur ons op billijke, matige manier uitgedeeld wordt, maar dat de natuur
niet in alle dingen dezelfde is maar integendeel verscheiden is, en dat de uitwerkingen
van de dingen niet aan hun kwaliteiten, maar aan hun essentie te wijten zijn, dat er dus
in sommige zaken een alexiterische kracht schuilt, die wij niet kunnen afleiden, noch
begrijpen op grond van de manier waarop ze vermengd worden.
Het werkzaam, doeltreffend en onfeilbaar alexifarmacum van de pest (wij moeten het
eerlijk bekennen) hebben wij nog niet verworven, hetzij omdat God zich het geheim
toeeigent, hetzij omdat de pest niet altijd dezelfde is, of omdat de lichamen niet alle op
dezelfde wijze ontvankelijk zijn, of omdat slechts zelden, zoniet nooit, bekwame,
ervaren, van de hippocratische geest doordrongen, leergierige, scherpzinnige artsen
zich op de behandeling van pestlijders toeleggen, of omdat – en dit is zeker de minste
reden niet – tot onze ontsteltenis onze zonden zodanig ons inzicht, ons verstand en
ons oordeel verduisterd en beneveld hebben dat wij hetgeen ons klaar voor ogen wordt
gelegd, niet eens meer erkennen noch begrijpen.
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Niet om het even welk alexifarmacum overwint, verdrijft of vernietigt om het even welk
gif. Daarom moeten wij voorzichtig de gewoonte, de aard en de vooruitgang van het gif
volgen, vervolgens de natuur en de uitwerking van het alexifarmacum, naast de aard
van het lichaam, de tijd, de humores, de koorts en het gemoed, zodat het
geneesmiddel veiliger zou worden gekozen en aangeboden. De geneesheer mag
immers niet met één enkel, éénmaal gebruikt geneesmiddel genoegen nemen. Indien
hij vaststelt dat de natuur er niet door versterkt, noch verlicht wordt, en dat het gif niet
verminderd wordt, moet hij een ander uitkiezen en zo vaak herhalen of vervangen,
totdat hij bemerkt dat de natuur bevrijd is, want het pestgif weet zich te
vermenigvuldigen door zijn eigen spitsvondigheid, de afstomping van zijn uitwerking en
vermenging met verscheidene putride dingen.
Er zijn alexifarmaca die door geheel hun substantie, hun verborgen kracht en hun
substantiële vorm de krachten van het gif temmen, uitdrijven, uitdagen of vernietigen.
Sommige onder hen hebben een dubbele natuur, de ene, die op de onze gelijkt, die
erop gericht is onze substantie te bewaren en te verdedigen tegen de aanval van de
vergiffen, de andere, die tegengesteld is, en zich met alle pogingen tegen het gif
verzet.
Er zijn sommige alexifarmaca die tot natuurlijk transpireren prikkelen, en andere die
alleen uit hun formele geaardheid het vergif bevechten, aantrekken en vernietigen.
Hier worden de amuletten of periapta* en het zenecton* vermeld.
Amuletten zijn medicamenten (waarvan ik er veel als voorbehoedmiddel beschreven
heb in boek 2, hoofdstuk 8) die, uitwendig gebruikt of ingenomen, geen enkele
medische uitwerking hebben, maar krachtens een wonderbare, de mensen onbekende
eigenschap, als werkzaam bekend zijn.
Zenecton* is een geneesmiddel dat het specifieke gif doodt en vernielt, zowel in de
buitenlucht als in het lichaam, en dat niet kan worden besmet door het pestgif.
Ik heb het hier niet over plechtig, kunstmatig, uit pronkzucht samengestelde
medicamenten, maar over gemakkelijk herkenbare, goedkoop verkrijgbare, doch ten
zeerste geselecteerde simplicia* en andere door een lange ervaring zeer
gewaardeerde door de autoriteiten; en ook andere, zeer kostbare voor diegene wiens
geldbeurs meer gevuld is.
Men moet zich niet beperken tot één alexifarmacum, omdat deze of gene nuttig kunnen
zijn voor de ene of de andere, op dit of op een ander ogenblik enz., en daarom worden
ze soms de een door de ander vervangen.
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Onder de alexiteria* die de transpiratie bevorderen komen tot nu toe bezoarsteen,
eenhoorn, hertshoorn, rinoceroshoorn en kreeftsogen op de eerste plaats te staan.
De oosterse bezoarsteen bleek bij vele van mijn zieken uiterst goede resultaten te
geven. Het is een hartversterkend zweetbevorderend middel, een gesel voor het
pestgif, een alexifarmacum dat het vergif aanvalt, overwint, bedwingt en verdrijft, en de
putride humoren, waarvan het pestilentieel gif hardnekkig vastkleeft, door transpiratie
verzacht en reinigt. Men geve ervan 15 tot 40 greinen met water van ereprijs,
gezegend distelkruid, beemdkroon enz., met eenvoudige azijnsiroop, of siroop met
limoenensap of ook nog met pest- of triakelazijn.
Ofwel wordt hij tot een bolus verwerkt met 1 drachme bevrijdende confectio. Ofwel lost
men 30 greinen tot poeder gebrachte oosterse bezoarsteen op in alcohol in een glas
met citroen- of zuurbessensap, en met het zure zout van zwavel of van vitriool, waarbij
men 6, 7 of 8 ons gezegend distelkruidwater voegt met enkelvoudige azijnsiroop of met
citroensiroop zoveel als nodig. De pestlijder zal zich met enkele slokken ervan
beschermen en zal ervoor zorgen de transpiratie door rust en deksels te bevorderen.
Westerse bezoarsteen is minder te vertrouwen, omdat hij zeer dikwijls vervalst is. Ik
ben gewoon hem met hartversterkende antidota te mengen en hem niet als
alexifarmacum voor te schrijven.
Men heeft zich ooit afgevraagd of de eenhoorn bestaat. Men moet blijkbaar geloven dat
de aardse eenhoorn, die op een paard gelijkt, niet bestaat: wie is verondersteld zulk
een dier gezien te hebben? Nochtans heb ik een stuk in mijn bezit, dat mij als kostelijk
en uiterst zeldzaam gif gestuurd werd door de hoogedele baron N., en waarvan hij
schreef dat zijn vader het als dusdanig ontvangen had uit de verzameling van hare
hoogheid Isabella, gewezen hertogin van Brabant en gravin van Vlaanderen enz…
Maar volgens mij is die hoorn een deel van een zeedier dat nu in de hele Nederlanden
in overvloed te vinden is.
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Er zijn twee diersoorten zee-eenhoorn genoemd: de ene is schubbig, de andere is
overdekt met een zwartachtige, harde, ruwe huid. Zij zijn zo groot dat zij door matrozen
en vissers onder de walvissen gerangschikt worden. De eerste soort heeft een kop als
van een paard, maar veel groter, met een kroon op de kruin en vertoont, midden op het
voorhoofd, een ivoorwitte hoorn, meer dan negen voet lang, kringvormig ingekorven,
dat kunstig met een punt eindigt en waarvan het onderste deel, dicht bij het hoofd,
negen duim breed is. De andere soort heeft een kop als van een zeekalf van
Rondeletius, maar met rondere ogen en, op het bovenkaakbeen, ietwat boven de
bovenlip, een spiraalvormige hoorn die met een punt eindigt, zoals in de
eerstgenoemde soort. Het eerst dier werd gezien door Du Montel, in 1644, op het
Paddeneiland, in de buurt van het eiland Hispaniola of Sint-Dominicuseiland, het
andere in het noorden. Nicolas Tune, aanvoerder van het schip “Rosanobilis” bracht uit
de zee-engte van Davis aan zijn meesters, op een reis in 1658, 62 hoornen mee,
waarvan een achtste toekwam aan de heer Johannes de la Villette, die als inwoner van
onze stad Brugge onlangs overleden is. De overige hoornen kwamen in het bezit van
Lampsenius en zijn Zeelandse landgenoten. Wie meer wenst te vernemen over die
twee soorten zee-eenhoornen, leze Du Montel, die ze eerst zag en op zeer
eigenaardige wijze beschreef, of Karel Rochfort, die over de vooreilanden van Amerika
schreef.
Met deze zee-eenhoorn heb ik de pest verdreven. Aan hem ben ik mijn leven
verschuldigd en, zoals het best verliep met enkele arme lieden aan wie ik dosissen
toegediend heb, zo verliep het ook met mij, zoals u gehoord hebt, nadat ik het voordien
uit andere gevallen ervaren had.
Zowel uit mijn eigen ervaring als uit die van andere artsen blijkt dat de rinoceroshoorn
puike uitslagen geeft. De dosis is dezelfde als voor de oosterse bezoarsteen en hij
wordt met dezelfde vehikels gegeven.
Ik durf hertshoorn als alexifarmacum niet vertrouwen. Wel heb ik het verkoold en
verpulverd gebruikt, samen met hartversterkende mengsels, vooral wanneer ik vreesde
voor hypermotiliteit van de ingewanden.
R/
Verkoolde hertshoorn
Rinoceroshoorn
Zee-eenhoorn ana 1 ons
Sterke wijn 6 pond
Wijnazijn 5 ons
Laten trekken gedurende acht dagen, dan toevoegen:
Gifwortel ½ pond
Waterlook
Gezegend distelkruid Duizendblad ana 1 [M]
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Twee dagen laten trekken en dan in glazen recipiënten met herdistillatie in het
waterblad distilleren. Dit water, uit hoornen gewonnen, is op zichzelf een uiterst
werkzaam medicament en, met andere toegediend, verwekt het uitgesproken
transpiratie, valt het de pestilentiële hoedanigheid aan en drijft ze uit. Het spoelt het
rottende miasma weg. Dosis: van 2 tot 3 ons, voor kinderen en zwangere vrouwen.
Bijna alle hoornen en hoeven hebben de eigenschap de transpiratie aan te wakkeren,
maar men moet zich afvragen of ze tegelijkertijd een alexiterische eigenschap hebben
R/
Verkoold dassenbloed
Oosterse bezoarsteen
Gifwortel ana 1 scrupel
Saffraan 4 grein
Kandij suiker ½ drachme
Maak er een poeder van. Dien het in de aanvangfase van de pest toe met witte wijn en
herhaal dat twee- of driemaal. In geval van koorts voeg gezegend distelkruidwater of
iets dergelijks toe. 10 tot 20 greinen essentia en zout van menselijk bloed, in
aangepaste vehikels, zijn edele alexifarmaca.
Menselijke steen of graveel stond bij mijn vader in hoog aanzien als
transpiratieverwekkend middel en antidotum. Daarom noemde hij hem gewoonlijk
menselijk bezoar, en schreef hij hem vooral voor bij kwaadaardige koortsen, variolae*
en petechiae*.
R/
Menselijke steen of menselijk bezoar 2 scrupel
Wijnazijn 1 ons
Zoutspiritus 10 druppels
Oude triakel 1 drachme
Laat gedurende 12 uur macereren. Voeg 6 tot 8 ons gedestilleerd water van gezegend
distelkruid en wat suiker toe voor de goede smaak. Af en toe schreef mijn vader
ongeveer hetzelfde met veel succes aan pestlijders voor.
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Het wit poeder binnenin de schelpen na verbranding van mosselen heeft iets van de
bezoar, bevordert de transpiratie en, door zijn lichte samentrekkende eigenschap remt
het de ontlasting. Mijn vader kende het een niet geringe plaats als medicament toe, als
het goed verkoold en gezuiverd werd.
Het door het koken gereinigd en opgeklaard pekelwater, gewonnen uit gezouten vlees,
uit vis, vooral garus*, of uit ansjovis, in het Frans “anchois” genoemd, verwekt
transpiratie, legt de verrotting van de humoren* stil, weerstaat niet alleen aan het vergif,
maar vernietigt het. Het is een niet te versmaden geneesmiddel voor gewone,
landelijke en arme lui.
Een flinke slok oude urine van een gezonde man geniet eenzelfde faam. Ik zou nog
meerdere, voortreffelijke, uit dieren gewonnen medicamenten kunnen vernoemen,
maar ik behoud die voor het boek dat ik aan het voorbereiden ben en dat handelt over
de behandeling van de ziekten door middel van dieren.
Het geheim ven de pest, waardoor Hippocrates goddelijke eerbewijzen geoogst heeft,
berust denkelijk in adder- en slangenvlees.
Sommigen geven ½ tot 1 drachme addertrochisken.
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.
Het hart en het bloed van de ooievaar worden ook tot de alexifarmaca gerekend.
G. Magistrius deelt de ervaring mede die ik zelf heb aangaande de pad, en ik wil hier
niet aan voorbijgaan, omdat ik zeker weet dat dit tot nu toe door allen ongebruikt blijft.
Maar ik weet niet of het onbekend is. 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.
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Paracelsus bevestigt in zijn eerste traktaat over de pest dat de kikker, de pad, de zeelt,
de aal, de moeraal, de mus, de haan, de pauw, de kraai en de raaf het pestgif uit de
mens lokken en verwijderen. De aard van de spijsvertering van het dier maakt dat het
de giftigde zaken verteert tot ongiftige materie. Krachtens die aard is het dier, levend of
dood, bekwaam om de materie doorheen de ongeschonden huid van de mens te
verjagen en te verdrijven. U ziet dat de merel spinnen en giftige wormen kan verteren,
zoals trouwens ook de kip, de haan, een waterdier zoals de snoek, de ooievaar en tal
van andere dieren het ook kunnen doen. Waarom strekt ons dat niet tot voorbeeld en
bewijs van het feit dat die dieren het gif dat in de mens opgenomen is, kunnen
aantrekken en uitstoten?
Gifwortel die de vermenging met andere simplicia amper verdraagt, is volgens
sommigen een uitgelezen alexifarmacum tegen de pest. Hij heeft de dichtheid van
geurig kalmoes. Zijn schors is lichtrood. Hij is olieachtig, wordt moeilijk verbrijzeld en
heeft rode filamenten die van binnen wit zijn. Hij is licht opwarmend, bitter en bijtend op
de tong door zijn adstringerende eigenschap. Men geeft ervan 15 greinen tot 1 scrupel
en ½ drachme, na twaalf uur trekken in witte wijn of water van gezegend distelkruid,
schorseneer, beemdkroon of andere cardiotonica. Hij verdrijft het pestgif intensief van
het centrum naar de periferie, bevordert de transpiratie en versterkt het hart, de
hersenen en de maag door zijn adstringerende eigenschap. Bovendien worden 2, 3 en
4 en meer ons colatuur toegediend aan degenen die een flauwe contitutie hebben,
naar gelang van de symptomen die ze vertonen, en 1 tot 2 ons aan kinderen.
Op grond van een algemene observatie staat het vast dat het sap van de koningskaars
in lichte wijn uitgeperst ook door zijn geur alleen tegen de pest beschermt en ook
pestlijders van het gif verlost.
Sommigen pletten de stinkende gouwe, die zij bij volle maan geplukt hebben, en vullen
een distilleerkolf zoveel ze kunnen met sterke azijn of met wijn. Ze sluiten daarna het
recipiënt goed, koken het gedurende acht uur en dienen dan het geperste sap toe. Een
dosis van 2 ons met 1 drachme triakel vormt het meest doeltreffende antidotum dat de
pest verdrijft en overwint en hevige transpiratie veroorzaakt.
Het gezuiverde en in een fles opgeklaarde sap van de eenbes is een zeer goed
geneesmiddel tegen pest. Dosis: van 1 tot 3 ons in een gepast vehikel. De spiritus uit
dergelijk sap gedistilleerd geneest de pest: het zout van dit kruid bezit dezelfde
doeltreffendheid. Of
R/
Helder sap van de eenbes 1 ons
Spiritus van de eenbes ½ ons
Zout van hetzelfde 1 scrupel
Gezegend distelkruid 4 ons
Enkelvoudig azijnsiroop ½ ons. Meng.
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Het duizendblad bevat een geheim arcanum* tegen de pest. Wanneer de pestlijder
dagelijks een slok afkooksel ervan inneemt, wordt het pestgif met kracht naar de
emunctoria* gestuurd. Indien dit kruid in volle bloei staat, is het nog een krachtiger
geneesmiddel.
De wortel van het wildemanskruid heeft een bijzondere, wonderbare kracht tegen pest:
R/
Wildemanskruidwortel 2 drachm.
Water gedistilleerd van hetzelfde kruid 4 tot 6 ons
Pestazijn ½ ons
Een beetje suiker. Meng.
Dit verwijdert het pestgif in aanzienlijke mate, via de transpiratie.
Arme mensen vullen uitgeholde uien met triakel, koken ze onder de as, pletten ze met
zeer sterke azijn en persen het sap eruit.
Uit kliskruid gedistilleerd water, met zwavelspiritus en een beetje kamfer, is een
alexifarmacum tegen pest. Het kan ook als volgt samengesteld worden:
R/
Vers kliskruid
Vers engelbloemkruid
Binnenste bast van de essenwortel ana 2 pond
Geurige witte wijn
Wijnruitazijn ana 5 pond
Laat dit alles fijngesneden 24 uur trekken en distilleer daarna in het waterbad. Dompel
in elk pond gedistilleerd vocht een halve scrupel kamfer in een toegebonden zakje.
Voeg bij dit vocht genoeg zwavelspiritus tot aangenaam zure smaak. Dit geneesmiddel
bevordert maximaal de transpiratie, verdrijft de miasmata van het bederf, dempt de
kwaadaardigheid van de giftige humoren en spoelt het vergif, via de transpiratie, over
geheel de huid van het lichaam weg.
3 tot 6 ons gedistilleerd water, uit noten gewonnen, is een medicament tegen de pest.
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Extracten, essentiae, arcana, tincturen, oliën en zouten van gezegend distelkruid,
alsem, citroenkruid, wijnruit, marjolein, ereprijs, beemdkroon, duizendblad,
schorseneer, meesterwortel, stinkende gouwe, aristolochia, gifwortel, wildemanskruid,
driedistel die iets bijzonder verricht tegen deze kwaal en essenhout spelen een grote
rol in de uitroeiing van de pest. De armen, die deze extracten en zouten niet kennen,
zullen best deze kruiden en wortels verbranden en ½ tot 2 drachmen van de as
innemen met een passend vehikel, want deze as heeft iets bezoartisch tegen de pest.
Het zout van de as heeft voorwaar iets voortreffelijk en de spiritus van dit zout nog
meer. Indien u de spiritus vermengt met de vóór het verassen verkregen essentia, hebt
u een perfect geneesmiddel.
Het alantextract is een voortreffelijk geneesmiddel als het met zwavelbloem vermengd
is.
R/
Alantextract 1 drachme
Zwavelbloem van ½ tot 1 drachme. Meng. Maak een bolus. Daarop moet een
slok gezegend distelkruidwater, duizendbladafkooksel, notenwater of een ander
passend vocht gedronken worden.
De armen zullen volgend alexifarmacum gebruiken:
R/
Okkernoten 2
Vijg 1
Wijnruitbladeren 15
Wijnuitzaad 2 scrup.
Men moet ze pletten, met azijn vermengen, en dan stevig uitpersen: de colatuur moet
gedronken worden. Ofwel plet men samen look, wijnruit en stinkende gouwe. Daarna
vermengt men dit met witte wijn, perst het mengsel uit en drinkt het vocht met een
beetje wijnalcohol.
De echte oosterse Armeense klei bevat een ingeboren kracht tegen het pestgif, niet
zozeer uit zijn eigen geaardheid dan uit primaire en secundaire kwaliteiten die tegen
alle giffen gericht zijn. De klei die lof verdient, is bleek van kleur. Men geeft er twee
drachmen van, met wijn als er geen koorts is; is er wel koorts, dan geeft men dat in een
afkooksel van roborerende, transpiratieverwekkende waters. Sommigen geven dat met
kamfer en met amber die het hart steunt en een diaforetische kracht bezit. Deze klei
heeft naast zijn alexiterische kracht een kwaliteit die afhangt van zijn aardse
zweetremmende eigenschap die de verspreiding van het gif verhindert.
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Een patiënt die uit eigen beweging, tijdens onze pest, in vrij grote hoeveelheid triakel
met warme wijn ingenomen had, werd aangetast door een ondraaglijke dorst. Om die
te lessen dronk hij dermate dat hij buikloop kreeg. Ik schreef hem Armeense klei voor
die de diarree stopte, de transpiratie herstelde en de bubo te voorschijn deed komen,
en hij genas.
Bij gebrek aan echte Armeense klei gebruiken sommigen Lemnische aarde, door
anderen gezegelde aarde genoemd, die uiterst beroemd is om de pestbesmetting stop
te zetten en te genezen. Thucydides schreef dat al de Grieken die gezegelde aarde
gebruikten, aan de pest ontsnapt zijn.
Wegens zijn fijnheid en zijn penetratievermogen is kamfer een soort vehikel voor
andere geneesmiddelen en men hoeft er geen grote hoeveelheid van te gebruiken:
twee tot drie greinen volstaan. Vele medicamenten die de faam genieten zeer
werkzaam te zijn tegen pest, zijn het in feite niet, maar volgens Crato – en ik ben van
de zaak overtuigd – overtreft kamfer alle geneesmiddelen. Men zal hem echter niet
voorschrijven aan degenen die maag- of hoofdklachten hebben. Er zijn er die hem
vermengen met triakel en mithridatium, indien het bloed niet overvloedig is noch gloeit,
en zo er geen merkbare koorts is. Sennertus bevestigt dat kamfer een
alexifarmacumwerking heeft.
Kamferolie wordt door enkelen maximaal opgehemeld. Hartmann beveelt kamferolie
met klem bij Moëbius aan: “van hem verneem ik”, zegt hij, “dat hij aan een
Neurenberger ½ ons van die olie, ten tijde van de pest voor dertig guldens verkocht
had, dat deze het geneesmiddel dan bij velen beproefd had en dat hij op zijn eer
zweerde bereid te zijn zich te laten boeien en zelfs het leven te verliezen, indien een
pestlijder met vier of vijf druppeltjes van die olie niet zou genezen zijn.”
De krachten van kamfer tegen kwaadaardige en pestilentiële koortsen zijn
merkwaardig volgens Sala, en kamfer mag met vrucht, hetzij onder poedervorm, hetzij
in geschikte vloeistoffen opgelost, aan hartversterkende mengsels of alexifarmaca
toegevoegd worden. Ook Quercetanus waardeerde ten zeerste kamfer als alexicacus*
van de pest en voegde er verschillende preparaten bij. Hij moet in milde hoeveelheid bij
antipestmiddelen gevoegd worden.
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Ziehier een kamferpoeder dat een uiterst doeltreffend alexifarmacum is:
R/
Kamfer 1 drachme
In alcohol verpulverde zee-eenhoorn
Oosterse bezoarsteen
Hartbeen van een hert
Tormentilwortel
Gifwortel ana 2 scrupel
Zout van brunel 1 drachme
Zout van alsem
Zout van gezegend distelkruid ana 1 scrupel
Vermeng alles tot een poeder; de dosis schommelt van ½ tot 1 ½ drachme in een
geschikt vehikel. Het bevordert zeer goed de transpiratie, verjaagt en verdrijft het gif en
is nog doeltreffender als het met hoornwater vermengd is.
Platearius maakte een poeder samengesteld uit een deel kamfer, twee delen gember
en drie delen kandijsuiker, en gaf daarvan een drachme met een of ander geschikt
vocht.
Zwavel staat bij de talrijke, zeer ernstige practici zo hoog aangeschreven in de
preventie en de behandeling van de pest dat zij denken dat wij alle andere remedies
kunnen missen om de pest uit te roeien en de lucht te zuiveren.
Men geeft 1 scrupel tot ½ drachme zeer fijne zwavel met witte wijn, wijnazijn of
azijnhoning: het prikkelt vrij sterk de transpiratie en is een allerbest geneesmiddel ter
beschikking van arme lui. Hier volgt het poeder van Crato:
R/
Gele zwavel, goed fijngewreven in water en azijn 6 ons
Saffraan
Kamfer ana 1 drachme
Iriswortel ½ ons
Rode sandel 2 drachmen
Suiker 1 ½ ons. Meng.
Men neemt 1 drachme met gezegend distelkruidwater.
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Zwavelbloemen in zeer fijn poeder zijn ten zeerste aan te bevelen en men schrijft ½ tot
1 drachme voor. Men lette op het feit dat dit de menses verwekt en dus, wegens het
gevaar voor abortus, aan zwangere vrouwen niet voorgeschreven mag worden.
Volgens Crollius zijn zwavelbloemen een preventief en curatief middel van de hoogste
waarde in geval van pest, die aan de inprenting weerstaan en tegen de rotting
beschermen.
Samen met alantextract werkt het miraculeus ten tijde van besmetting.
Hier voeg ik het recept van Sennertus op basis van vermengde zwavelbloemen bij:
R/
Zwavel 1 pond
Vitriool
Zout ana 5 ons
Aloë
Wierook
Mirre ana 4 ons
Sublimeer de bloemen volgens de regels der kunst.
R/
Gesublimeerde bloemen 1 pond
Vitriool
Mirre
Wierook
Aloë ana 4 ons. Sublimeer. Herhaal dit vijfmaal.
En om te eindigen:
R/
Van deze bloemen 10 ons
Mirre
Saffraan ana ½ ons
Aloë 1 ons
Maak een poeder dat, volgens de huidige scheikundigen, de mens 24 uur lang
beschermt tegen alle pestilentiële ziekten.
Crollius bereidt een elixir uit zwavelbloemen volgens de spagyrische* methode tegen
de pest. Dosis: 1 tot 2 scrupel in wijn, wijnruitazijn of een ander geschikt vocht. Dat het
gewoonlijk mirakels verwekt als het vroegtijdig aan pestlijders gegeven wordt, is het
geheim van Gods barmhartigheid.
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Helmont schrijft dat olie van een verbrande zwavel een antidotum is tegen pest.
Hetzelfde geldt voor de zwavelwijn.
Het elixir van Fioravanti, van Paracelsus, en ook zijn spiritus, het triakelwater van
Banderonius, het hemels water van Bartapalia, het zwavelwater van Ruland, het
bezoartisch water van Langius, de medicinale wijn van Bodestemius en tal van andere
gelijkaardige geneesmiddelen door de gezagvolle auteurs aangeraden – en die ik hier
niet wens op te sommen – zullen met vrucht voorgeschreven worden.
Bij de beste en kostbaarste alexifarmaca tegen de pest behoren drinkbaar goud,
knalgoud, zonnenbezoardicum, Diasol van Sala, waarvan 10 tot 25 greinen gegeven
worden met twee drachmen gerectifieerde wijnalcohol en 1 ons kweepeer- of
citroensiroop. Zo nodig mag dit met een geschikt water worden verdund. Het zal de
patiënt erg doen transpireren. Mineraal bezoardicum is ook bijzonder werkzaam. Een
panacea, uit zwavel en antimoon gewonnen, vindt hier haar plaats. Jupiterbezoardicum
is als diaforeticum verbluffend, in een dosis van 4 tot 6 greinen met geschikte vehikels.
Voor het overige raadpleeg de chemici.
Smaragd geneest de pest. Manardus schrijft tot 8 greinen voor met rozenwater en een
beetje sterke wijn.
Koraal, zegt onze edele Anselmus Boëtius de Boot, herstelt en versterkt het hart. Het
bestrijdt de pest en beschermt de borst tegen de pest en alle giffen. Zijn zout met
rijnwijn of, in geval van koorts met zuringwater, oogst miraculeuze uitslagen.
Samengestelde galenische geneesmiddelen, die door antonomase* alexifarmaca
genoemd worden, zijn triakel en mithridatium, waarvan door sommigen 2 tot 3, 4
drachmen voorgeschreven worden.
Triakel van Androchamus of
Mithridatium van Damokrates 2 of 3 drachmen
Gezegend distelkruid- of ander water 6 ons
Enkelvoudige azijnsiroop 1 ons
Zout van brunel 1 scrupel. Meng. Indien de patiënt koortsvrij is, mag hij dit
innemen, terwijl hij rondloopt in een gesloten kamer bij een goed vuur, of in bed, maar
men moet hem beletten te slapen.
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Van likkepot van eieren wordt a rato van 2 drachmen tot ½ ons gegeven, met geschikte
vehikels. Dezelfde dosis geldt voor Fracastors diascordium en edelsteenelecturarium
met beemdkroon-, zuring- gezegend distelkruidwater, eenvoudig citroensiroop met
vitrioolspiritus. Hetzelfde geldt ook voor het antidotum van Matthiolus. Voor wat betreft
het antidotum van Moibanus en het poeder van Ferdinand, koning van Beieren, geeft
men tot 1 drachme.
Van het door Manardus beschreven bloedelectuarium geeft men hetzelfde als hoger
voorgeschreven. Van al die samenstellingen kunnen verscheidene vormen
geneesmiddelen vervaardigd worden naar gelang van het oordeel van de arts en de
smaak van de patiënt.
Een zeer werkzaam mengsel is het volgende:
R/
Tormentilwortel
Bevernel
Gentiaan
Dictamnus van Kreta ana 2 1/2 drachmen
Waterlookbladeren
Duizendblad ana 2 [P.]
Zaden van citroen
Zaden van veldzuring ana 2 drachmen
Gewassen en toebereide Armeense klei
Kaneel
Bazielkruidzaad
Alle soorten sandels anna 1 ½ drachme
Ivoorschaafsel
Hartbeen van het hert
Parels
Saffier ana 1 drachme
Engelwortel
Wilde gember ana 1 drachme
Eenhoorn
Westerse bezoarsteen ana 1 /2 drahme
De componenten moeten één voor één zeer fijn in alcohol verpulverd worden en
vermengd. De dosis schommelt van 1 tot 2 drachmen en meer, volgens de leeftijd, het
geslacht en de krachten, met aangepaste waters, conserven en siropen of, ’s winters
en in geval van koude constitutie, met wijn. De patiënt transpireert gedurende twee uur.
Daarna wordt hij lichtjes gevoed. Hij moet dan dit geneesmiddel tweemaal per dag
gebruiken, en indien het hem helemaal in de vroege aanvangfase werd aangeboden,
geneest hij vast en zeker van de pest.
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Dit orvietaans water is uitstekend niet alleen om te voorkomen, doch ook om te
genezen.
R/
Orvietolikkepot 5 ons
Wortel van groot hoefblad
Engelbloemwortel ana 4 ons
Gifwortel 1 ons
Citroenschil 2 ons
Jeneverbessen 1 pond
Wijnruit
Waterlook ana 1 ½ [M.]
Men verbrijzelt dit en giet erbij:
Sap van onrijpe okkernoten 1 pond
Sap van gezegend distelkruid
Van stinkende gouwe
Van beemdkroon
Van Schorseneer
Van veldzuring ana 1 ½ pond
Sterke wijn 4 pond
Rozenazijn
Goudsbloemazijn
Vlierazijn
Limoenensap ana ½ pond
Rozenhout 1 ½ drachme
Laten trekken in een kolf gedurende twee dagen, en vaak roeren. Daarna distilleren
volgens de regels der kunst in het waterbad. In de helft van het gedistilleerde water een
zakje hangen met 1 drachme kamfer erin. Het andere deel wordt zonder dit toevoegsel
gegeven aan degenen die de geur van kamfer niet verdragen. De dosis schommelt
tussen 1 ½ en 3 ons, alleen of met andere alexifarmaca.
Och! Ik was bijna de azijn vergeten, die, wat betreft de preventie en de uitroeiing van
de pest van zo groot belang is dat ik mij afvraag of het niet het eerste, laat staan het
enige, alexifarmacum is dat in staat is om de pest te extirperen en te vernietigen? Eén
zaak is in elk geval zeker: azijn bestrijdt de giffen, weert de besmetting van het
pestilentieel venijn af, drijft de ongezonde lucht uiteen en, indien het in het lichaam
genomen wordt, belet het de besmetting en het bederf van de humoren. Hij versterkt,
verscherpt, wekt de gedoofde aangeboren warmte op en Lemnius getuigt dat hij, zijn
taak vervullend, de inwendige warmte aangepast houdt.

118

Tenslotte prikkelt azijn de honger, en, als hij met de spijzen vermengd is, valt hij door
middel van zijn aangename zuurheid, de slijmerige en dichte aan de wanden van de
maag klevende sappen aan en reinigt ze.
“Azijn is voordelig als drank en prikkelt de maag”.(Servius).
Hij is in doordringend, valt aan, tempert, dringt binnen, reinigt, is adstringerend,
weerstaat de rotting, prikkelt de transpiratie. Door zijn tussenkomst maakt hij de
humores vloeibaar en opent de openingen en poriën. Door zijn matigende werking
wakkert hij die aan en maakt hij ze meer geschikt tot transpireren. Door het
binnendringen, prikkelt hij de bedwelmde natuur. Door zijn reinigende invloed maakt hij
de wegen vrij. Door zijn adstringerende werking versterkt hij de krachten en bundelt ze
samen. Door de weerstand die hij tegen de rotting biedt, weert hij alle gevaarlijke
symptomen af, en door de vloed van de transpiratie verjaagt en vernielt hij het gif.
Men zegt dat azijn tegenstrijdige eigenschappen heeft: sommigen zeggen dat hij koud,
anderen dat hij warm, anderen nog dat hij zelfs warmer is dan wijn. Degenen die
zeggen dat hij koud is, menen dit om reden van het vervluchtigen van de spiritus of
tenminste om reden van de afwezigheid van de lichtere spiritus. Anderen steunen op
de afwezigheid van vitale warmte. Degenen die hem als warm beschouwen, schrijven
dit toe aan de aanwezigheid van zoutspiritus of van elementaire warmte. Sommigen
zeggen dat hij vochtig, anderen dat hij droog is. Ik zal me niet inmengen in deze zo
omstreden vraag die zo lang voor ons onbeslist was en waarvan
“ de betwisting nog steeds bij de rechter berust”.
De alchimisten die als scheidsrechters meenden de discussie op te lossen, hebben de
zaak dermate in de war gebracht dat er een verwarring ontstond, nog groter dan
voorheen. Ik zou hen gerust toelaten het geding uit te pluizen, mocht ik zeggen dat de
kwaliteiten van azijn even goed samenwerken als de noten die, in de muziek, tot de
dankbaarste harmonie bijdragen en waarvan de ene de andere niet overtreft. De
warmte wijkt matig en voorzichtig voor de koude en de vochtigheid voor de droogte,
zodat er iets smaakvol en gezond uit spruit dat als specerij kan dienen voor nagenoeg
alle spijzen en de meeste geneesmiddelen: door zijn zachte en smakelijke wrangheid
treft hij op matige wijze het gehemelte, prikkelt de maag en wakkert die aan, zodat
nauwelijks iets anders nodig blijkt.
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Hoe nuttig en nodig azijn is, kan men gemakkelijk afleiden uit de brief door keizer
Julianus gestuurd aan zijn meester in de welsprekendheid en quaestor in Lybië, waarin
hij relaas uitbracht over zijn Perzische expeditie, en waarin hij tot slot schreef dat hij
zijn schepen met koren, gebakken brood en azijn gevuld had, en waarin hij stelde dat
de soldaat niets anders nodig heeft dan brood en azijn. Azijn komt inderdaad bij
zeevaarders van pas, niet alleen om de spijzen te kruiden maar als alexifarmacum
tegen pestilentiële ziekte, zowel langs de mond ingenomen (vermits zeelui over het
algemeen niet over geneesmiddelen beschikken) als overal in alle delen van het schip
besprenkeld tot reiniging van de lucht en uitroeiing en vernieling van het gif.
Plautus toont voorzichtig het grote nut van azijn aan, wanneer de visser Griphus zegt:
“deze koning gebruikt azijn en zout als specerijen alsof de pracht en het nut van de
weelde in azijn en zout bestonden”. Vandaar dat Philonides, wanneer hij de waarde
van een eetmaal schat, zegt dat spijzen azijn tekort hebben.
Maar laat ons tot ons onderwerp terugkeren: zodra enig teken van pest zichtbaar is, zal
de patiënt zuiver of met een beetje suiker gemengd oxycratum* a rato van ongeveer
zes ons gebruiken, volgens zijn individuele tolerantie, en hij zal, matig bedekt, in bed
transpireren.
Werkzamer nog zijn pestazijn en triakelazijn, beschreven in boek 2, hfdst. 7: neem 2
ons van elk met 5 tot 6 ons water van gezegend distelkruit of van veldzuring en voeg
wat suiker toe. Daarna legt men zich te bed om te transpireren.
BOEK III. HOOFDSTUK 7. Over het bevorderen van de transpiratie bij pest.
Zodra men op grond van bepaalde ziektetekens vaststelt dat iemand besmet is,
dringen zich passende maatregelen op. Het vergif moet vernield en uitgestoten, en het
hart en de levensvermogens ondersteund worden. Dit laatste dankzij medicamenten
die versterken wegens de gelijkenis van hun substantie, terwijl het eerste doelwit
berust op de antipathetische kwaliteit van de antidota, de vernielende werking van
bezoar, de uitstotende kracht van alexifarmaca, het naar buiten brengend vermogen
van magnetisme en amuletten, en het vernietigende effect van zenecton.
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De beste evacuatie die zich eerst van al aan de medicus aanbiedt, is zonder twijfel de
transpiratie. Die is van tweeërlei aard: er is een natuurlijke transpiratie, die afhangt van
een kracht die uit de natuur spruit, en een geforceerde, die door de kracht van het
diaforetisch geneesmiddel ontstaat.
Daar de natuur het geweld slechts schadeloos verdraagt als zij voorbereid is geweest,
is het aangewezen de door de aanwezigheid van een uiterst vijandelijke gast gestoorde
natuur te herstellen, te ondersteunen door een hartversterkend antidotum dat de
krachten van het gif knakt of remt, en de natuur aan te wakkeren tot natuurlijke of zo
natuurlijk mogelijke transpiratie, die haar minder vermoeit, de poriën ontsluit en de
humoren doet verminderen. Zodoende bereidt de natuur zich voor, wordt ze gewapend,
bundelt ze haar middelen en eigen krachten samen, vooraleer het tweegevecht
aangegaan wordt en het transpiratieverwekkend alexifarmacum wordt toegereikt. Aldus
komt de natuur immers moediger in opstand, weerstaat ze sterker, stoot ze veiliger uit,
activeert ze beter de werking van het medicament, ontrukt ze zich slagvaardiger, en
wordt ze minder verzwakt.
Transpiratie is dus hier van het grootste nut, zelfs broodnodig. Want terwijl de
alexifarmaca niet bij machte zijn door hun antipathetische* eigenschap het pestgif te
vernielen en uit te roeien, noch door een magnetische of amuletachtige kwaliteit naar
buiten te brengen, noch door een zenectotische kwaliteit te vernietigen, kan de natuur,
met de hulp van diaforetische en transpiratieverwekkende middelen, het gif met zijn
vehikel tot de wortel toe, verdrijven, wegstoten en op de vlucht jagen. Vandaar –wat
velen wellicht niet geobserveerd hebben - dat het ten zeerste aangewezen is, zo niet
noodzakelijk, de alexifarmaca (indien ze niet uit zichzelf de transpiratie bevorderen)
aan diaforetica te koppelen. Wij hebben namelijk vastgesteld dat geen van beide
afzonderlijk enige uitwerking had, maar dat zij samen uiterst doeltreffend waren.
De gezonde die een matige constitutie heeft en slechts sinds korte uren besmet is, kan
van de kwaal verlost worden door een antidotum of een alexifarmacum alleen.
Wanneer hij het vergif echter reeds meerdere dagen (rond)draagt en er dan gevaar is
van putride en abnormale humoren moeten (zoals uit het vorige blijkt) alexifarmaca
door andere geneesmiddelen voorafgegaan worden. Hetzelfde is waar in geval van
plethora* of cacochymie*. In geval van koorts zijn remedies nodig die matiger ingrijpen
dan als er geen koorts is. De indicaties zijn niet dezelfde ’s winters als ’s zomers. Een
man verdraagt meer dan een vrouw, en deze meer dan een zwangere vrouw, enz.
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Het is eveneens evident dat de pest die door inademing veroorzaakt is, een andere
behandeling nodig heeft en verdraagt dan die het gevolg is van een inwendig bederf of
een substantiële corruptie van de bestaande humoren. Want in het laatste geval is er
gevaar dat, onder invloed van warme geneesmiddelen de putrefactie zou verergeren,
de warmte bovenmatig zou toenemen, de rotting de edele delen zou aantasten en
cardialgieën, syncopes, lethargie en andere gevaarlijke kwalen verwekt zouden
worden. Dezelfde beschouwingen komen in aanmerking wanneer het gaat om
medicamenten of alexifarmaca die als pleister gebruikt worden, of die kleverig zijn, van
aardse oorsprong of adstringerend zijn, en die in aanmerking komen wanneer de
wegen dienen geopend te worden en de humoren vloeibaarder gemaakt worden.
Er zijn er die, zodra ze bij een besmette ontboden worden, onverschillig hun toevlucht
nemen tot triakel of andere warme medicamenten, zonder na te gaan of de patiënt
sinds lange of korte tijd het gif zal rondgedragen hebben, of de oorzaak inwendig of
uitwendig is, of er repletie of cacochymie mee gemoeid is, of de constitutie matig is, of
koortsen of andere gevaarlijke symptomen voorhanden zijn, of men in de winter of in
de zomer is, of het gaat om een man, een vrouw, een zwangere vrouw, een meisje of
een jonge dochter, want de alexifarmaca verschillen voor die verschillende gevallen en
naar gelang van de tijd.
Toegegeven dat dergelijke medicamenten in zulke lichamen niet nadelig zijn, wanneer
de pest nog in de aanvangfase is, te weten vóór het einde van de eerste dag, er nog
geen ontsteking noch koortsige warmte, enz. bestaan of wanneer het gevaar uitgesteld
is, of dat er geen betere geneesmiddelen ter beschikking staan, het staat niettemin
buiten kijf dat de pest door warme of gelijkaardige medicamenten noch verjaagd noch
verdreven wordt, maar integendeel verergerd, vooral indien de remedies in hoge dosis
ingenomen werden. Zij kunnen zelfs letaal zijn, indien ze herhaaldelijk ingenomen
worden. Meestal zal geen klamheid noch transpiratie op het gelaat en de borst uitgelokt
worden. Zelfs in de veronderstelling dat er enige transpiratie te voorschijn zou komen,
gebeurt dit onder dwang, zodat meer nadeel als gevolg van de beweging en de
bedrukte warmte te verwachten is, dan voordeel van de transpiratie die met geweld en
zonder medewerking van de natuur verkregen werd. Daarom heb ik willen aanmanen
dat, zo men warme (geneesmiddelen) moet gebruiken, zij in elk geval met temperende
vehikels vermengd moeten worden.
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Er zijn er anderen die, wanneer zij vaststellen dat de pestlijder op de borst, het
voorhoofd en het gezicht transpireert, zich beroepen op een misleidend opschrift of een
verkeerd begrepen of onjuist geïnterpreteerd aforisme van Hippocrates, luidens wat
men de natuur moet leiden naar waar ze spontaan neigt, om te argumenteren en het
volk wijs te maken dat “hij transpireert, dus moet zijn transpiratie aangewakkerd
worden”. Zij vragen zich niet af of de transpiratie samengaat met een overwinning van
de natuur, of, integendeel, de natuur bedrukt is en klaagt onder de last van plethora*,
cacochymie*, of verrotting. Wanneer zij dan de transpiratie bevorderen, verzwakken ze
de natuur en putten haar uit. Ze doen het bederf stijgen, verergeren de warmte,
veroorzaken uiterst ernstige en daardoor letale symptomen, delirium,
geestesafwijkingen, comateuze toestanden, aften, enz., die een veel groter en
dringender gevaar betekenen dan het pestgif zelf. Een gelijkaardige vergissing begaan
talrijke practici, wanneer ze even onvoorzichtig handelen bij de behandeling van niet
pestilentiële putride koortsen.
Ik kan niet nalaten in het voorbijgaan een woord te zeggen over het onvoorzichtig en
ongelegen
voorschrijven
door
sommigen
van
antidota,
triakel
en
transpiratieverwekkende middelen in geval van eenvoudige putride koortsen. In die
gevallen volstaat meestal de opening van vaten en poriën, het temperen van de
humoren en de verkwikking van de vitale organen (gegeven dat er kwaadaardige
gevallen kunnen bestaan waarbij meestal alleen transpiratie zonder merkbaar zweet de
weg naar de gezondheid kan banen). Degenen die niet goed in de praktijk opgeleid
zijn, of minder in theorie belezen zijn, die bedeesd of overdreven kieskeurig zijn, die,
om de patiënten te behagen, er meer op gesteld zijn die na te spreken dan te
verzorgen, verwaarlozen, uit onwetendheid of angstvallige onvoorzichtigheid,
voldoende flebotomieën (om niet te spreken van de bloedzuiger) of wegens
cacochymie noodzakelijke purgaties of hun vervangingsmethodes toe te passen bij
overvloedig gevulde constituties die evacuaties vereisen. Zij dringen enkel op de
transpiratie aan. Daardoor maken ze de zieke enkel nog meer angstig, verward,
slapeloos en onrustig. De symptomen verergeren en die artsen denken dat ze sterkere,
langer doorgedreven bezoartische, milderende en transpiratieverwekkende middelen
moeten gebruiken. Het gevolg daarvan is dat ze de natuur verzwakken, de spiritussen
verkwisten, de humoren storen en scherper, met een woord de natuur van de vertering
doen afwijken, de humoren te sterk verdunnen, de bloedvezels* vernietigen, wat licht
en vochtig is doen verdampen, wat droog is volledig opdrogen, verschroeien en fixeren,
onbeweeglijk en onverteerbaar maken. Daardoor verwekken ze nieuwe, ergere en
meer letale ziekten. En, om hun daden goed te praten, klagen ze de zwakheid van de
natuur aan, en vergeten ze dat die door hun ononderbroken toediening van diaforetica
vermoeid en uitgeput geraakt is. Ze beschuldigen nieuwe, onverwacht opdagende
ziekten, maar verzwijgen hun eigen onvoorzichtigheid en kortzichtigheid.
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Om niet verder van mijn onderwerp af te wijken, keer ik naar de zaak terug. Zoals de
pest door een occulte kwaliteit hindernissen opstapelt voor ons hart en ons leven, zo
ook moeten wij ons verweren dankzij de occulte kwaliteit van bezoardica, antidota,
alexifarmaca en sudorifera*. Maar wij moeten die niet gebruiken als zij warm zijn, noch
zolang de wegen verstopt of opgevuld zijn, noch zolang het gevaar meer van de
verstopping, de onreinheid en de rotting van de humoren komt dan van het pestgif zelf.
Want zolang die condities aanwezig zijn, zal het gif meer geneigd zijn om
kwaadaardiger te worden en zich meer en meer te vermenigvuldigen dan om
verdreven en uitgestoten te worden door de medicamenten die uitmunten door hun
vermogen om het gif te bestrijden, te vernielen en uit te stoten, en door het feit dat ze
de krachten verkwikken. Wij hebben genoeg gepraat over corroborantia,* vernielende
en antipathetische* geneesmiddelen. Nu hebben wij het over de uitdrijving, beter
gezegd over het zweet dat het pestgif naar de periferie stuurt en verwijdert. De
onzichtbare perspiratio insensibilis,* al is ze voordelig, volstaat zelden. Echt zweet is
nodig opdat het gif samen met zijn vehikel uitgedreven zou worden.
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Men moet voorzichtig en kieskeurig met transpiratieverwekkende middelen omgaan, wil
men vermijden dat door overmatig zweet, de te veel verdunde humoren niet ingedikt
worden, en niet door accumulatie naar de emunctoria* gestuurd worden. Daarom
moeten inmiddels bepaalde stoffen gegeven worden ( naast het feit dat de krachten
door vochten, corroborantia* en antidota versterkt worden) die de spiritussen
bijeenhouden door een lichte adstringerende werking die geen verstopping en
obstructie geeft, maar zoals ik zou zeggen die verbindend of eenmakend is. Deze lichte
adstringerende kracht brengt enigszins de onstuimigheid van de spiritus tot stilstand,
zodat die, dankzij de samenbundeling van de krachten, veiliger en gemakkelijker hun
taak kunnen vervullen. De krachten zijn immers machtiger als ze verenigd zijn dan
wanneer zij verstrooid optreden.
Tenslotte moet men erop letten dat de natuur onder invloed van sterke of vaak
herhaalde medicamenten niet te zeer geprikkeld of vermoeid zou worden. Zorg er ook
voor dat de geïnfecteerde niet onder teveel dekens ligt, noch door een blakend vuur
verschroeid wordt. Want feit is dat degenen die humoren, zowel van de pestlijders als
die van de patiënten met [putride] koortsen te vroeg en te lang willen temperen, zich
schromelijk vergissen.
Om de transpiratie te bevorderen zijn vochtig remedies beter geschikt dan droge en
warme dan koude. Wanneer men droge medicamenten voorschrijft, is het steeds
aangewezen er een slok vocht op te drinken.
Alexifarmaca zullen tweemaal daags of alle tien, zo nodig alle acht uur toegediend
worden. Dit gedurende drie dagen of meer, indien een voorzichtige arts bijgeroepen
geweest is. Ik zeg drie dagen, want zelfs als de ziekte beter lijkt, moet men drie
opeenvolgende dagen alexifarmaca en sudorifera* toedienen, echter de laatste keren
niet met dezelfde kracht. Het gebeurt dat die geneesmiddelen geschikt zijn tot de vijfde
en de zevende dag. Ondertussen moet men de andere medicaties niet verzuimen die
het hart ondersteunen en de verrotting van de humoren beletten of verdrijven. Het is
toegelaten gedurende de eerste dagen sterkere alexifarmaca en sudorifera te
gebruiken, de dagen daarna minder sterke, en men moet zich verre houden van warme
middelen, die in het begin soms waren toegelaten.
Sommigen activeren de transpiratie door de zieke in de huid van een pas geslacht dier
te naaien, hetzij in de huid van de buik, hetzij van de rug van een koe, of ze maken
hem vast in de warme huid van een pas geslacht paard: maar het kost hun veel
moeite, is zonder resultaat en heeft schadelijke gevolgen.
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Het is onverantwoord wat anderen aanraden: nl. de zieke in een verwarmingsruimte te
leggen, hoewel men zijn best doet de warmte heel zorgvuldig te matigen en aan te
passen door geurige en afkoelende kruiden en bloemen op de vloer uit te strooien enz.,
want na een lang verblijf daarin ontbindt het lichaam zich in grote mate: de
levensgeesten verdwijnen, de krachten worden gesloopt en het hart wordt niet meer
door een aangepaste en noodzakelijke ademhaling tot leven gebracht.
Zelfs die opschepperige en opvallende manier om de transpiratie te activeren moet
men geringschatten. Sommigen vinden ze goed: ze naaien de zieke in een donkerrode
en in een in witte wijn gekookte stof en in wijngeest samen met de kruiden: Pestkruid
(Scabiosa), Knoflookblad (Scordio), Ereprijs (Veronica), Rotszeepkruid (Saponaria),
Sterrenkruid /Blauwe madelieven (Astere Attico), Sporkehout (Bardana), Boswederik
(Lisimachia).
De pestgenezers begaan een grote vergissing, als zij niet opmerken dat, wanneer de
natuur begint aan te sturen tot neus-snuiten, niet nog meer transpiratiemiddelen mogen
worden gebruikt: want ze onderbreken de natuur in haar proces en beletten locale
congestie.
Men mag niet denken dat transpiratie volstaat, wanneer zij heftig overvloedig en
langdurig is, maar wel als ze de symptomen vermindert en verzacht.
Men moet nauwkeurig in acht nemen dat, als bij het neus-snuiten er niets te voorschijn
komt, hoewel de transpiratie nu enige tijd niet werd onderbroken, men het stimuleren
van transpiratie niet mag voortzetten met groot geweld, met het gevolg dat de
levensgeesten zouden worden verstrooid, of de natuur afgehouden van haar
inspanning enz., maar ze moet eerder met tegengif en alexifarmaca (afweermedicijnen)
dan met sudorifera (transpiratiemiddelen) worden beëindigd.
Tijdens de transpiratieperiode mag/moet men een weinig drinken, maar nogal lauw,
behalve als de zieke moet braken. Hij moet op krachten komen door konserf/brei van
rozenwortels (Conservâ rosat.), vruchtensap van aalbessen, ingedikt tot
honingconsistentie (Rob de Ribesiis), sap van zuurbessen (Berberis), enz., door de
siroop van citroenazijn (syrupo de Citri acetositate), de granaatappel (Granato),
aangebracht door de hand van Christus. Bij het transpireren moet de zieke worden
verfrist door reukwerken.
Tijdens de transpiratie mag de pestlijder niet slapen, behalve na de gunstige afloop van
de transpiratie.
Ze mag in het begin maar drie uur duren.
Het zweet van de zieke moet met warme doeken worden afgedroogd. Deze moeten
voorzichtig en met overleg worden vervangen, nat van zweet uit de kamer verwijderd
en in koud water gedompeld. En als het gemakkelijk is, moet men van kamer en bed
veranderen. Maar zorg ervoor dat het lichaam niet afkoelt.
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Ik zei dat de bezwete, natte doeken moet worden vervangen. Maar ik bedoelde niet dat
ze hagelwit moeten zijn en nog onlangs met zeep gewassen, maar ik bedoelde ofwel
het doek waarin hij nu en dan als een gezonde heeft gelegen, ofwel het mouwloze
hemd dat hij geregeld heeft gedragen, en wat ik nog meer verkies: de linnen
kledingstukken die gedragen moeten worden, moeten opnieuw worden gewassen, en
wel heel wit in zuiver water. Ze moeten gedroogd worden bij het vuur en besprenkeld
met het vermelde geneeskrachtige water. Bij het drogen moeten ze dikwijls geplooid,
herplooid, uitgewrongen en afgewreven worden. Dit wegens het gevaar (misschien
hebben sommigen het opgemerkt) menstruaties en aambeien te verergeren,
tengevolge van de zeepkwaliteit waarvan soms resten in de witte linnen doeken
achterblijven: deze afgescheiden resten kunnen soms een heel grote hinder zijn.
Als het zweet is afgeveegd, moet men de zieke voeden met gerstenbrei (gruwel),
schapen- of kippenjus, afgewisseld met citroenazijn, ofwel met een kleine dronk licht
bier, of zwaar bier, of opwekkende wijn die tweemaal is gekookt in licht bier, of lichte
wijn met harssmaak, wat sommigen verkiezen of een ander versterkend middel. Merk
op dat bouillon minstens driemaal per 24 uur moet aangeboden worden.
Indien de tong na overvloedige transpiratie en verettering van bubonen of antraxen,
vochtig is en normaal van kleur, is het een goed teken: het betekent dat het geweld van
de kwaadaardigheid aan het luwen is.
Indien de symptomen niet verbeteren na een flinke transpiratie, moet de patiënt met
allerlei sappen en hartversterkende stoffen opgekikkerd worden vooraleer opnieuw de
toediening van alexifarmaca te herhalen.
Indien het zweet niet gemakkelijk uitbreekt, zal men het opwekken met behulp van een
tinnen of bronzen kruik vol warm water of een warme steen, in een doek gewikkeld.
Men kan ook een vers, warm, middendoorgesneden brood op de flanken van de zieke
plaatsen.
Sommigen halen, als de zieke zweet, een warm middendoorgesneden brood uit de
oven, hollen het gedeeltelijk uit, vullen het op met twee drachmen triakel en plaatsen
het op de navel.
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Anderen snijden een radijs in ronde schijven, en leggen die op de oksel en op andere
emunctoria* en op de voetzolen.
Anderen nog leggen broodkruim in azijn geweekt op het hart of gebruiken
hartversterkende papkompressen.
R/
Rozenwater ½ pond
Citroenmelissewater
Bernagiewater
Beemdkroonwater ana 3 ons
Sterke wijn
Wijnazijn 2 ons
Diamargaritumpoeder van koude natuur 1 ½ drachme
Citroenschil
Aloëhout
Rode sandel ana ½ drachme
Kamfer
Saffraan ana ½ scrupel
Meng om er een epithema* voor het hart van te maken dat ook op de polsen kan
gelegd worden. Voor mannen die het begeren kan men enkele greinen muskus
toevoegen. Men kan die weglaten voor degenen die de geur van kamfer niet
verdragen.
Anderen verkiezen voor uitwendig gebruik een mengsel van schorpioenolie en triakel,
waarmee de voetzolen, de polsen, de hals, de hartstreek en de slapen ingewreven
worden.
R/
Triakel van de beste kwaliteit ½ drachme
Alkermes confectio ½ drachme
Droge, verpulverde waterlook 1 scrupel
Kamfer
Saffraan ana ½ scrupel
Citroensap
Rozenazijn ana 3 drachmen
Meng. Met het mengsel wrijft men de hartstreek, de polsen en de hals in. Voor wie het
wenst, voegt men wat muskus toe. De personen die over dit mengsel niet beschikken,
lossen triakel, mithridatium of orvietan op in wat rozengoudsbloemazijn, of in wijn of in
citroensap.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 1. Over het dieet van de pestlijders.
Hier moet wat hoger over de zes niet natuurlijke zaken gezegd werd, in herinnering
gebracht worden. Wat daarbij nog over de uitroeiing en de behandeling van de pest
geobserveerd moet worden, zal nu hier besproken worden.
De kamers mogen niet helder verlicht zijn. Men bedekke de glazen vensters met een
linnen of houten bekleding.
De haard zal niet gemaakt worden met dun hout, noch glinsteren met vele vlammen.
De glans van talrijke kaarsen zal slaapkamer en bed niet vullen, want dit tast de
levendigheid van de zieke aan. Een stralend licht roept op en vernielt de spiritus(sen).
Maar de haard zal dag en nacht onderhouden worden en uit dik hout gemaakt worden,
zonder merkbaar schitterende vlammen.
De lucht zal zoveel mogelijk in de kamer vernieuwd worden door deuren of vensters
open te doen. Men lette er echter op dat geen koude lucht de patiënt kan treffen, de
poriën samentrekken en het transpireren beletten. Die maatregel prijs ik om twee
redenen aan: ten eerste wegens het voordeel voor de zieke aan wie het inademen van
verse en reine lucht ten goede komt, ten tweede ten bate van de omstanders, opdat de
kamerlucht niet zou besmet worden. Anders zouden ze onvermijdelijk ook aangetast
worden.
De drie eerste dagen volstaan driemaal per 24 uur een paar lepels schapen- of
kippenbouillon, of een brij gemaakt uit zure druiven, water, een eidooier, suiker en een
beetje wit brood, of, wat sommigen lusten, zogenaamd bierenbrood, dit wil zeggen licht
bier, suiker en brood, met of zonder eidooiers. Indien er echter sprake is van een grote,
overvloedige en langdurige transpiratie, zal de zieke rijkelijker gevoed worden en zelfs,
indien hij zou weigeren, moet hij ertoe aangezet en aangespoord worden.
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Na drie dagen, wanneer het gif merendeels verminderd is, mag het dieet wat
vrijgeviger, opbeurender, voedzamer en euchym(isch)* zijn. Men voede de patiënt met
wat brood, eieren, sterkere bouillon, vleesgelatine, consommé, gemalen vlees, rode
bouillon, beschuiten uit meel, eieren en suiker vervaardigd, en tenslotte met kippen-,
kalfs-, lams-, schapen- en patrijsvlees en dergelijke. Kortom, een dieet dat bij acute
koorts gebruikelijk is.
Ziehier hoe u ex tempore een consommé moet voorbereiden. Snij schijven mager
schapenvlees uit, een pink dik en een hand groot. Breng er talrijke rechte, dwarse en
schuine insnijdingen in, vier of vijf in het geheel. Leg ze op een tinnen pan en leg er
een andere van ongeveer dezelfde omtrek omgekeerd op, en leg op de oppervlakte
een stuk boter ter grootte van een hazelnoot. Leg beide, zoals gezegd bij elkaar
gevoegde pannen op brandende kolen. Wanneer het stukje boter onder de invloed van
de warmte gesmolten zal zijn, is dat een teken dat het vlees, dat tussen beide pannen
gevat is, zijn jus afgeworpen heeft. Haal dan onmiddellijk de pannen van het vuur. Laat
het sap eruit vloeien en pers het vlees uit. Keer dan de stukken om en herhaal het
procédé, zoals hoger beschreven. Zo zult u een voedzame bouillon, een soort
consommé bekomen dat door middel van specerijen het gehemelte van de zieke
aangenaam zal strelen.
Rood sap van gebraden vlees bereidt u als volgt voor: neem 5 tot 6 pond dijvlees van
schapen. Laat het goed braden. Steek het herhaaldelijk door met een mes om het
roodachtige sap te laten uitvloeien. Als het van binnen goed doorbakken is, pers het
uit. Let er echter op dat het uitvloeiende sap onder het braden niet in de pan verbrandt
of te gezouten wordt tijdens het koken. Daarom is het handig ofwel het sap vaak uit te
gieten of een vaas of een of ander vat bij de hand te hebben, waarin het kan
opgenomen worden zonder gevaar van verbranding of zoutheid.
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Men zal deze sappen of om het even welke spijzen smakelijk maken met behulp van
het sap van citroenen, appelsienen, granaatappels, kweeperen, zuurbessen, rode
aalbessen, met het sap van zure druiven of met gewone wijnazijn of goudsbloem-,
vlier-, rozenazijn of iets dergelijks. Zuren zijn hier zeer nuttig. Ze beteugelen de rotting
van de humoren en prikkelen de eetlust. Spijzen kunnen gewijzigd worden door
bernagie, zuring, citroen, melisse, schorseneren, enz.
Als er koorts is, moet het dieet enigszins het bevochtigen en het afkoelen beogen, en
moet men de koorts eerbiedigen, indien men denkt dat die moet stijgen. Met andere
woorden moet de kwaliteit van het dieet meer tegen de kwaadaardigheid van de pest
gericht worden dan tegen die van de koorts, want gene is dringender en deze zal
gemakkelijk genezen, zodra het gif verwijderd is.
Men zal bij spijzen en drank corroborantia* toevoegen en stoffen die weerstand bieden
tegen de kwaadaardigheid van de pest (tenminste indien de smaak van de patiënt het
toelaat).
Als drank gebruike men zuiver, klaar, licht, goed gedecanteerd bier van middelmatige
ouderdom of een afkooksel van limoenen van Lissabon of van schorseneren of
R/
Wit brood 1 ons
Stukgesneden geschilde citroen 1
Gewoon water 4 pond
Suiker 1 ons
Lang en hevig schudden in een beker met dunne opening en halfvol, tot de inhoud wit
wordt. Ofwel dit vocht in een groot en wijd recipiënt kloppen, zoals suikerbakkers het
plegen te doen met beschuitendeeg. Laten bezinken. De colatuur, door overhellen van
het bezinksel gescheiden, zal als drank of geneesmiddel geschonken worden.
Wie een geneeskrachtiger vocht verlangt, gebruikt:
Bernagiewater
Schorseneer
Gezegend distelkruid
Klaverzuring ana 1 pond
Zelfde bereiding als al gezegd. Aromatiseren met citroenschil, rozenwater of ander
water of R/
Schaafsel of vijlsel van hertshoorn 2 ons
Gewoon water 4 pond
Laat koken op zeer zacht vuur in een gesloten tweebuikig vat tot ongeveer een derde
van de inhoud verdampt is. Voeg dan 1 ons droge, zwarte, zure kersen toe, na de
pitten verwijderd te hebben. Voeg 1 ½ ons sneeuwwitte suiker toe. Laat alles lichtjes
koken. Na bezinken, coleer door een handdoek tot het verkrijgen van een drank,
waarbij enkele druppels zwavel- of vitrioolspiritus gevoegd worden, indien het gebruik
het vereist.
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De patiënt kan ook intussen een julep gebruiken van gezegend distelkruid,
beemdkroon, schorseneer, klaverzuring, bernagie of gelijkaardige producten samen
met een weinig citroensapsiroop, zure siroop met sap van bessen, zure granaatappels,
met of zonder zwavel-, vitriool-, salpeter-, of zoutspiritus, enz.
Bij het transpireren zal men zelden drinken. Zo het toch nodig is, gebruikt de patiënt
lauwe drank. Hij zal niet schrokken zoals een slokop maar traag drinken, alsof hij zou
kauwen of een kranenhals hebben.
Indien de patiënt verzwakt is en zijn krachten verliest, reikt men hem lichte of met
geschikte waters of decocten verdunde wijn toe.
Wanneer een hevige gloed, een kwade inwendige brand, door het pestgif veroorzaakt,
de patiënt foltert, zijn er die hem uitdoven met een lepel kamfer in azijn of
R/
In dunne schijfjes gesneden citroenvruchten
van Lissabon 2
Gewoon water 6 pond
Laat inkoken tot op een derde en voeg op het einde naar believen suiker toe. Geef de
colatuur te drinken. Voor de kieskeurigen maakt men het zonder de schillen klaar, en
voor wie het lust, voegt men wat wijn toe.
Tegen bepaalde symptomen, nausea, braken, delirium enz. geven sommige gezouten,
hete, niet te lauwe wijn om de braaklust tegen te werken. Anderen voegen wat zwavel
toe om de pest te verslaan door de geur, omdat het zout reinigt en voor rotting vrijwaart
en zwavel het vergif in bedwang houdt.
Gelei van renetappels( bij ons “renetten” genoemd) lest de dorst op wonderbare wijze
en dooft de inwendige brand:
R/
Renetappels in vier gedeeld, na verwijdering van de
Klokhuizen 25
Gewoon water 3 glazen
Laat gedurende twee uur koken. Pers door een linnen doek. Het uitgeperste vocht
laten koken met ¾ pond sneeuwwitte suiker om er gelei van te maken.
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In het begin van de ziekte zal men de patiënt niet lang laten slapen. Hij mag zeker niet
slapen vóór de toediening van het tweede alexifarmacum. Al legt de slaap de
transpiratie niet stil, toch remt hij de spiritus(sen) en de poging van de natuur om het
pestilentieel vergif te verjagen. Hij maakt de patiënt zwaarmoedig, angstig en ongerust.
Deze twee uren, tijdens dewelke ik, na de eerste transpiratie, gerust heb, hebben mij
zo ongerust gemaakt dat ik er, nu nog, terwijl ik schrijf, van geschrokken ben. Geloof
mijn ervaring; laat de slaap niet toe vóór het tweede alexifarmacum, of slechts zeer
zelden en met de meeste omzichtigheid.
Over de ontlasting moeten wij ons geen zorgen maken, tenzij, zoals ik het vroeger
gezegd heb, in de vroege aanvang(fase). Wat de overige, volgende dagen betreft,
laten wij
de zaak aan de natuur over tot het vergif totaal verslagen en verdreven is.
Een vloeibare ontlasting in de aanvang(fase) is een slecht voorteken. Onder de
alexifarmaca verkieze men Armeense klei en gezegelde aarde, alleen of met andere
stoffen vermengd, bijvoorbeeld hertshoornbereiding, kweeperengelei, oude rode
rozenconserf of een beetje kweepeerwijn is toegelaten.
Wat betreft de gemoedsbewegingen, zal men ze best alle vermijden. Men mag amper
beroep doen op het gemoed van de mens en men dele de patiënt noch goed noch
kwaad nieuws mede. Hij moet voor zichzelf leven, opgebeurd worden en hoop op leven
ingeblazen zijn.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 2. Over de pestbubonen.
De pest heeft de gewoonte zich te uiten door het opkomen van apostemata*,
parotiden*, bubonen*, carbunculi*, exanthemata*(exanthemen), petechiae*, papulae*
en maculae*. Vandaar dat sommigen met de Arabieren en in het algemeen een bubo
en antraxen pest noemen en zich daarin vergissen, want het zijn slechts symptomen
van pest. Tijdens onze Brugse pest klaagden talrijke patiënten over gezwellen,
vooraleer zij geloofden dat ze door de pest besmet waren wegens de zwakte van het
gif, zijn trage uitzaaiing en de overvloed aan humoren waaraan het (pestgif) vastzit. Zo
kwam het dat ze een bubo* pest noemden en niet als een teken ervan.
Wanneer het pestvergif tersluiks het menselijk lichaam binnengedrongen is, of het nu
beschikt over een zeer subtiel en luchtig, en ook indringend vehikel, of het een
overvloedig en kwaadaardig gif is, richt zich in allerijl naar het hart. Indien dit vehikel
echter dicht en viskeus is, dan gaat het gif langzaam en trager vooruit, blijft in de
wegen hangen, vermenigvuldigt zich, verspreidt in het lang en het breed de stralen van
zijn kwaadaardigheid en dringt door tot het op korte tijd bijna alle delen van het lichaam
(het is niet nodig dat het vergif doorheen de aders of de slagaders gevoerd wordt; dit
kan ook gebeuren doorheen de poriën en ons vroeger onbekende kanalen, die nu
onthuld zijn door Bilsius, de eerste onder anatomen uit België, zo niet Europa). Het gif
bezoedelt eerst de spiritussen, daarna de humoren en het bloed en stelt ze geleidelijk
aan rotting bloot. Intussen wordt het hart en de verderfelijkheid en de kwaadaardigheid
van het gif gewaar en bereidt het zich op het gevecht voor. Het zondert de humoren af
die van het pestgif doordrenkt zijn, perst er het vergif samen en drijft het door de
gemakkelijkste en dichtstgelegen weg naar de emunctoria af. Wanneer het gif nu
gedeeltelijk afgezonderd en uitgedreven is, vormt zich een bubo rond de nek indien de
hersenen, in de oksels indien het hart, of in de liezen indien de lever aangetast werd.
Het hart valt dan aan wat van het gif overblijft in het voordeel van de krachten, en spant
zich in om het langs het zweet uit te drijven, uiteen te slaan, uit te roeien en te
vernietigen.
Een pestbubo is een tegennatuurlijk gezwel in of in de buurt van de emunctoria, dat
gepaard gaat met hardheid en pijn. Wanneer hij door ontsteking tot ettering neigt,
vertoont hij noch vesiculae* noch een andere kleur dan de omringde huid, en wordt hij
bedoezeld door de materie van het aangedikt met pestgif besmet bloed, en door de
krachten van de edele organen uitgestoten.

134

In het begin wordt een bubo aangevoeld als een klier, maar geleidelijk, wanneer hij
groeit of geopend wordt, wordt hij vast en onbeweeglijk. Van consistentie is hij meestal
hard, elastisch, mollig en niet erg gespannen door de vingers aangevoeld.
Intussen wordt de bubo plots zeer groot, niet door de aanvoer van een grote
hoeveelheid humoren maar omdat een kleine goedaardige hoeveelheid humor door
een sterke en milde natuur inmiddels plots aan het gisten gaat en verdunt. Daardoor
komt het dat hij op korte tijd verdwijnt en wegtrekt en dat het vergif vernield wordt,
zodat er geen spoor van overblijft, hetgeen, zoals u gehoord hebt, ook met mij het
geval geweest is.
BOEK IV. HOOFDSTUK 3. Oorzaken van de bubonen.
De effectieve oorzaak is de kracht en de levendigheid van het hart en van het
uitdrijvende vermogen van de organen die zich in de emunctoria plegen uit te storten.
De materiële oorzaak is het vuil deel van het gerotte en aangetast bloed dat bezoedeld
is door het pestvergif, en dat de organen beschadigt en tot uitdrijving stimuleert.
Sommigen verwonderen zich erover dat het gif in de bubonen het weefsel niet
verbrandt, verkoolt of cauteriseert, zoals het gebeurt in de carbunculi. Dit is te wijten
aan het fris en vochtig temperament van het weefsel, aan het waterachtig, weiachtige
of muceuze humor die in het weefsel en in de klieren aanwezig is, alsook, tenslotte aan
de zachtere natuur van de humor die de bubo veroorzaakt. Al die oorzaken samen
remmen de kwaadaardigheid en de virulentie van het pestvergif, en temperen,
vertragen en verdoven zijn vernielend vermogen. Daarenboven verzweert het
pestvergif als zodanig uit zichzelf niet of slechts zeer zelden. Het doet het weefsel
waarlangs het in het organisme binnentreedt, zelfs niet verzweren, tenzij dit door
middel van een rottende, bijtende stof, met de huid of een ander lichaamsdeel in
contact is geweest.
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Sommigen twijfelen aan de manier en de weg volgens welke het vergif naar de
hersenen wordt gestuurd en zoveel symptomen verwekt. Dit gebeurt gedeeltelijk via de
inwendige poriën en blinde wegen. Zo wordt een zuiver gif met een delicaat vehikel
vervoerd, en stoort en verplaatst het de spiritus* animales, vandaar licht delirium,
ziekelijke verbeeldingen en allerhande hersenschimmen. Dit gebeurt ook gedeeltelijk
via de carotiden met als gevolg: zwaar delirium, waanzin en slapeloosheid, gedeeltelijk
via de aders, hetgeen slaperigheid, lethargie, pijnen en spanningen verwekt,
gedeeltelijk via de zenuwen, die in verbinding staan met het hart en zijn omgeving,
hetgeen ongecoördineerde bewegingen, zenuwtrekkingen, convulsies en spasmen
veroorzaakt. Tijdens de Brugse pest zijn er velen die alle mogelijke tekens vertoonden
van zenuwachtigheid, angst, bibberen, trekkingen en waggelende gang, maar die
meestal gevolgd werden door delirium, slapeloosheid en ernstige geestesafwijkingen.
BOEK IV. HOOFDSTUK 4. Verschillende soorten bubonen.
De pestbubonen zijn rond, ovaal, wigvormig of langwerpig.
Sommigen bevinden zich op de uitscheidingsorganen of wat hoger of lager, anderen
midden in de dijen of armen, anderen nog onder de kin, hetgeen bij sommige van onze
gevallen te zien was. Mijn oorgezwel begon onder het oor maar strekte zich uit tot de
kin.
Sommige bubonen hebben de vorm van een snoer of van een staart met een lange,
rode, voel- en zichtbare streng op de arm tot aan de hand of op de dij tot aan de knie
en de kuit. (Noot: Hier verwisselt Montanus blijkbaar bubo en lymphangitis). Andere
nog zijn verzworen ttz vertonen karbonkels zoals wij er enkele gezien hebben bij ons;
alle verliepen fataal.
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Er is ook een ander soort gezwellen, pijlen of "schichten" genoemd, die armen, dijen en
onderbenen treffen of vanuit de borst naar de buik zinken, die noch staarten noch
strengen genoemd worden, breder zijn dan een vinger of een duim, en die bij sommige
patiënten overgingen, bij andere op bepaalde plaatsen veretterden; van die zijn er
meerdere die genazen. Er zijn ook andere soorten gezwellen geweest die borst en rug,
billen en dijen troffen en die, wanneer zij met roeden en twijgen geslagen werden
wanneer er talrijke puisten op een zelfde plaats verzameld waren, meestal tot
gangreen aanleiding gaven.
Sommige bubonen etteren gemakkelijk, andere moeilijk, andere nog verdwijnen gelijk
zij opgekomen zijn: dat was met mij het geval. Bij anderen was het verloop fataal
wanneer de natuur afgeleid werd van haar verplichte werkzaamheden, hetzij wegens
een misgreep tegen bepaalde uitwendige regels, hetzij om overvloedige en verrotte
humoren, een rijkelijk aanwezig en kwaadaardig venijn of een ongunstige plethorische
of cacochymische constitutie.
Er zijn zieken die harde, kleine bubonen vertoond hebben, haast zonder koorts noch
pijn in de eerste dagen noch warmte noch ontsteking en die enkel dankzij een vlijtige
en lange verzorging tot verettering werden gebracht; degene die dit vertoonden liepen
gelijk gezonde personen in de huizen rond en het merendeel genas.
Bij bepaalde patiënten luwden kleine bubonen in de liezen; bij die nam de koorts toe; zij
spraken wartaal dagen lang en daarop deed zich hevig braken voor en uitwerpen van
een doorlopen flegmatisch vocht of kleverige humor, gelijkend op kikkerzaad, die men
met een staaf over een groot gebied zou kunnen verspreiden en uitstrekken en die
hard wordt; na verschillende dagen genezen nog zulke patiënten. Die kan ik als
levende getuigen voorbrengen en daar was onze pestmeester ooggetuige van.
Bij anderen veretterden niet alleen de bubonen maar er vielen stukken weefsel uit,
onder en rondom de bubonen, vaak zo groot als een muis, en met een zo stinkende en
rottende geur dat de chirurg ze niet kon verwijderen; nochtans genazen de meesten,
zowel kinderen en vrouwen als mannen.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 5. Tekens van de bubonen.
De tekens van de toekomstige gezwellen werden hoger beschreven in het tiende
hoofdstuk van het eerste boek Zij zijn voor de toeschouwers gemakkelijk te
demonstreren en te begrijpen door middel van het gezicht en het delicaat betasten. Die
tekens zijn: spanning, elasticiteit, pijn, warmte, verscheurende pijn, klopping in de
klieren en koorts.
Indien het bloed overheerst in de uitgestoten humoren zal de bubo roodachtig zijn en
groeit hij uit tot een flegmone. Is het de gal, dan krijgt men een erysipeelachtig
flegmone met citroenkleur. Zijn er aardse humoren* mee vermengd, dan is de bubo
donkerbruin of zwartachtig. Overheerst de aduste* gal, dan bekomt men
karbonkelachtige bubo.
Pijn, warmte en stekingen in de apostemata* zijn tekens van aangroei.
U zal ervaren dat de gezwellen rijp zijn, wanneer de pijn matig is, de warmte niet te
geweldig, de prikkelingen niet te stekend en het apostema zijn hoogtepunt bereikt
heeft.
De pest die niet van buitenuit maar van binnenin ontstaat, doet zich voor in de oksel of
in de lies, zelden onder de oren.
In onze Brugse pest waren de bubonen frequenter dan de karbonkels.
Wanneer er tekens zijn van bubo in de lies, moet de pest vermoed worden, indien er
erysipelas* op de onderste lichaamsdelen volgt.
Goede Voortekens
Hoe sneller de bubonen zich voordoen, hoe beter. Het is beter dat ze zich in de loop
van de eerste dag van de invasie ontwikkelen dan later, want dan zijn de krachten nog
niet aangetast, noch vermoeid en men kan de patiënt de nodige geneesmiddelen
toedienen.
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Hoe meer de bubonen uitsteken, zich verheffen en zichtbaar worden, en hoe puntiger
zij worden, hoe beter: zo kondigen ze de genezing aan, want dat betekent dat de
krachten die het gif naar buiten stoten, groot zijn.
De bubonen die de uitwendige kleur van de huid niet wijzigen en zonder koorts
verlopen, zijn minder of zelfs helemaal niet gevaarlijk.
De bubonen die ver van het hart gelegen zijn, zijn goedaardig, indien zij een krachtige
kleur hebben, of zij nu in een gering dan wel een groter aantal aanwezig zijn.
Bubonen die in beide liezen opkomen, zijn veiliger dan de eenzijdige.
Dragers van bubonen die gedurende zeven dagen niet ijlen, mogen hopen op herstel.
Indien na het aanleggen van een trekpleister op of in de nabijheid van een bubo, er
veel water vloeit en een flinke hoeveelheid etter aan de pleister blijft kleven, is dat een
zeer goed teken: het merendeel van zulke patiënten ontsnapt aan de dood.
Bubonen zijn minder gevaarlijk dan carbunculi en carbunculi minder dan petechiae.
Bubonen die verweken of snel rijpen, wijzigen de weg naar het herstel aan.
Een tong die, na een overvloedige transpiratie en na verettering van de bubonen of de
antraxen, vochtig en normaal gekleurd blijft, is een goed teken: dat betekent immers
dat het geweld van de kwaadaardigheid luwt.
Kwade Voortekens
De bubonen die zich vermenigvuldigen rond de hals, onder de oren en onder de kin
zijn uiterst gevaarlijk. Amper minder erg zijn ook de bubonen in de oksels, rond de
gewrichten en op de zenuwen: deze laatste zijn veruit de pijnlijkste. De minst
gevaarlijke zijn die van de liezen, die meestal een gunstig verloop hebben.
Het groot aantal bubonen versnippert en vermindert de krachten.
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Bubonen die op andere plaatsen dan de hals, de oksels en de liezen ontstaan, zijn
meestal zeer kwaadaardig, daar zij duidelijk te kennen geven dat het levensprincipe
bovenmatig lijdt. Bij diegenen die tijdens onze Brugse pest bubonen kregen midden op
de dijen of de armen, of tussen ulna en humerus (de bubonen verschenen steeds op
de bovenarm), evolueerde de toestand gunstig.
Bubonen die links in de hartstreek beginnen, zijn bijna steeds gevaarlijker dan degene
die rechts beginnen.
Indien de gezwellen plots verdwijnen of sneller dan het moet, of indien ze opnieuw
verschijnen en luwen, bewijzen zij dat de zieke in groot gevaar verkeert, want zij
besmetten dadelijk, vooral wanneer de aanpalende gebieden er verweekt uitzien, de
patiënt zeer angstig is, en men andere kwade tekens vaststelt.
Blauwachtige, loodkleurige, vaalgrijs of zwarte, of talrijke kleine bubonen zijn een slecht
voorteken, daar de hoeveelheid bubonen de krachten van de patiënten aantast en
vermindert.
Degenen die bubonen vertonen, en zwaarmoedig, beklemd of slaperig zijn of worden,
zijn ten dode opgeschreven.
Bij de dragers van bubonen die kortademig zijn, een onwelriekende adem hebben,
zwart gekleurde of met slijm bedekte tanden vertonen, staat de dood voor de deur.
Een dodelijk voorteken is het ook, wanneer iemand die bubonen heeft, bibbert,
klappertandt, braakneigingen heeft of syncopaal wordt.
Indien de zieke stamelt en tegelijk ijlt, zal hij snel sterven.
Degenen die door bubonen getroffen zijn die ten dele op carbunculi gelijken, en die
ulcereren zijn zeker meestal niet vrij van gevaar.
Wanneer een ingesneden bubo er inwendig vaalgrijs uitziet en er geen etter noch
sanies uitvloeit, doch enkel schuimachtig vocht, is het geval zeer erg.
Wanneer dragers van bubonen bloed uit de neusgaten verliezen, genezen ze zelden.
Harde bubonen veretteren moeilijk zonder een grote en kwaadaardige ulceratie.
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Degenen die rondom de bubonen allerhande kleuren of de kleuren van de regenboog
vertonen, ontsnappen zeer zelden aan de dood.
BOEK IV. HOOFDSTUK 6. Behandeling van de pestbubonen.
Tijdens onze Brugse pest traden de bubonen vaak de eerste of tweede dag na de dag
van de belangrijkste klacht op, vaker nog op de vijfde, zesde of zevende dag na de
besmetting.
De pestbubonen moeten als volgt behandeld worden: het vergif wordt door de
gezwellen aangetrokken en er gefixeerd, en dan worden zij rijp en als het ulcus
gereinigd en zeer lang open gehouden wordt, wordt het geheeld.
Indien, zoals de prodromen het laten vermoeden, gezwellen zich rond de emunctoria
aan het vormen zijn of reeds aanwezig zijn, moet men zich haasten om, gelijk in het
geval van geïnfecteerde wonden, op de pijnlijke aangedane plek geen beveiligende en
afwerende middelen maar geneesmiddelen te leggen die het gif uittrekken en doen
uitkomen, samen met versterkingsmiddelen en alexiteria* die de hevigheid van het
vergif onderdrukken en de kwaadaardigheid beteugelen.
Maar, vooraleer op farmaca beroep te doen, wanneer de bubo aanwezig is of opkomt,
zou flebotomie* niet aangewezen zijn? Zeker, daar heb ik hoger positief op
geantwoord, zoals u vroeger gezien hebt, en de ervaring heeft mijn keuze bevestigd. Ik
mag getuigen dat ik de ader opengesneden heb bij een groot aantal patiënten die
anders begraven zouden zijn, die van pest verdacht waren en over prikkelende en
verscheurende pijnen klaagden, en dat ik ze met een of twee toedieningen van een
antidotum* of een alexifarmacum, en door het zweet te bevorderen genezen heb en uit
de klauwen van de pest gered heb.
Welke ader moet men insnijden, wanneer gezwellen zich rondom op het hoofd, de hals
of de oren voordoen? De homolaterale vena cephalica*. Zo de gezwellen zich in de
oksels bevinden, kiest men de vena basilica*. Indien de liezen aangetast zijn snijdt men
de aders van de binnenenkel door.
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Maar als er geen gezwel, doch slechts de voortekens ervan vaststelbaar zijn, wat dan?
Men snijdt dan de dichtst gelegen ader aan dezelfde kant in, in geval de voornoemde
voorwaarden aanwezig zijn.
Stel nu dat de humeurigheid van de patiënt of het feit dat de gewenste tijd en het begin
van de aandoening voorbij zijn, tegen de aderlating pleiten, wat doet men in geval van
plethorisch lichaam? Breng laatkoppen met diepe scarificaties aan in de nabijheid van
de eerst getroffen plaats. Indien de omstandigheden het toelaten, tap een nog
aanzienlijke hoeveelheid bloed af. Men vertelt dat Petrus Bayrus bij een vrouw die een
bubo achter de oren vertoonde, er een laatkop op aanbracht en een eerste maal een
pond bloed aftapte en die lating nadien herhaalde. U kan ook bloedzuigers gebruiken,
tenminste zo ze zich vastkleven.
Bij degenen bij wie de tijd van de venaesectio voorbij is, brengt men diepe scarificaties
aan en laat het gif samen met het bloed uitvloeien, of plaats drie of vier laatkoppen
rondom de bubo of een beetje eronder, zodat de zuiging en de aantrekking op de
beginnende bubo gemakkelijker zouden geschieden.
Indien de bubo amper uitsteekt en niet groeit en indien de ziekte snel evolueert en de
patiënt in gevaar verkeert, plaats vesicatoria* onder een emunctorium.
Maak malagmata* met gist, zwarte zeep, mosterdzaad, ongebluste kalk, droge vijgen,
vertrapte oude noten en zeer fijn irispoeder.
Of leg vesicatoria aan, samengesteld uit oude gist, canthariden, blaartrekkende
boterbloem, wolfsmelk, waterpeper, heggerank enz. en, indien de patiënt het verdraagt,
leg hete olie, kokend water, brandende kaarsen of kolen, niet, zoals sommigen het
voorschrijven, op de armen in geval van halsbubo, midden op de armen, tussen ulna
en humerus, zo de bubo zich onder de oksel bevindt, midden op de dij, zo hij in de
liezen zit, maar onmiddellijk onder het gezwel of de bubo.
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Er was eens een man die dacht dat hij door de pest besmet was, en die op zichzelf
vesicae verwekte met de blaartrekkende boterbloem, en die te bed warme
schapenbouillon dronk, samen met een paar lepels wijnazijn. Hij begon dan
overvloedig te zweten, ervoer zware, acute, verscheurende pijnen in de liezen, en die
blaartrekkende middelen onttrokken overvloedige, eerst weiachtige, later slijmerige
vochten. Geleidelijk verdwenen pijn en spanningen en het geval evalueerde gunstig.
Zorg ervoor dat, als de ader ingesneden wordt, iets ontspannend en aantrekkend op
het gezwel geplaatst wordt. Persoonlijk heb ik op mijn gezwel een doek van vette wol
geplaatst, gedrenkt in zoete amandelolie en witte lelieolie, of triakel vermengd met witte
lelieolie, of een laatkop met meerdere vlammen op het gezwel geplaatst, of een
blaartrekkende pleister.
Ik ben niet gehaast om purgativa toe te dienen, want de tijd ontbreekt meestal of de
gelegenheid: de vroege aanvang(fase) van de pest is immers voorbij, tenzij lichte
braakmiddelen of lavementen voorgeschreven worden om de grote uitlaatorganen te
ontlasten. Op de tweede dag vanaf de aanvang echter moet u niet aarzelen, in geval
van overvloed aan kwade vochten, om te purgeren, zij het voorzichtig.
Wanneer het begin van een bubo zichtbaar wordt, gebruik onmiddellijk, zonder dralen,
geneesmiddelen die het gif naar buiten trekken. Hol uien uit, vul ze met triakel op.
Anderen voegen blauwe zeep toe. Kook dat onder de as. Verbrijzel het goedje als het
gekookt is, en leg het op de bubonen om de afscheiding te bevorderen. Anderen
vermengen dat met mithridatium, Matthiolus’ schorpioenolie, sint-janskruidolie. Er zijn
er die mosterdmeel of in azijn opgeloste galbanumhars of opoponax bijvoegen.
Anderen voegen “groot” diachylonpleister toe, ook versterkt met teer, dictamnus,
thapsia, waterkerszaad, mosterd, bertram en dergelijke, zelfs canthariden, vooral in de
toename(fase) met het doel de bubonen sneller te doen doorbreken.
Afbindingen en pijnverwekkende massages van de onderste ledematen worden ook
gebruikt om de bubo naar de onderste ledematen te lokken: zodra de bubo uitpuilt,
plaats er dadelijk laatkoppen op, eerst grotere, daarna van langs om kleinere om hem
puntig te doen worden.
Voordelig is ook een blad van de onderste ledematen tot aan de knieën met witte wijn,
zwavel, salpeter, waterpeper, guichelheil, wederik, zelfs nieswortel.
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Er zijn er die fomentationes* en embrocationes* gebruiken op de plaatsen waar de
gezwellen verschijnen. Persoonlijk keur ik dat af, wegens het gevaar voor afkoeling, dat
zich toevallig kan voordoen, en voor bevochtiging hoewel die methodes van nature
warm zijn. In elk geval moet de behandelende arts uiterst waakzaam en voorzichtig
zijn.
Radijs bezit een grote aantrekkingskracht voor de kwaadaardige materie. Haar raspsel
wordt op de voeten gelegd, die eerst al met zout en azijn zijn ingewreven. Tevens legt
men ze lauw in schijfjes op de bubonen, in de hoop op grote beternis. Men kan ook
verpulverde wijnruit gebruiken.
Indien een bubo tevoorschijn komt op een emunctorium, werk de natuur niet tegen.
Verzuim niet trekmiddelen op andere emunctoria te leggen. Laat vooral niet na de
transpiratie achteraf te bevorderen. Weerhoud de natuur niet in haar pogingen.
Dwarsboom de accumulatie en de op(een)hoping niet door de humoren te hevig te
verdunnen.
Wanneer de natuur na hevige transpiratie een bubo verwekt, handelen zij niet
lichtzinnig, die met hun hartversterkende tegengiffen bepaalde zelfstandigheden
vermengen die enigszins adstringeren en aandikken, de agitatie (van de humoren)
tegenwerken, de daaropvolgende verdunning en vermindering van de humoren en de
onstuimige spiritus(sen) tot stilstand brengen en omzeggens samenwerken om alle
geneesmiddelen naar het hart te sturen. Aldus zal het hart alle spiritus(sen) en
krachten rondom zich samenbundelen, beter aan het gif weerstaan, het vergif verder
naar de emunctoria sturen en doen stollen. Zien wij niet dat lichte adstringerende
uitwerkingen, bij degene die zijn hand met sneeuw wast, de warmte uit de hand naar
het hart stuurt? En dat het hart dadelijk die warmte nog milder en overvloediger
terugstuurt? Daarom moeten wij diegenen niet afkeuren die, op korte tijd, op een
beginnende of zelfs groeiende bubo een licht adstringerend middel gebruiken,
bijvoorbeeld een afkooksel van zure granaatappels, want als bij wonder ziet men dan
de bubo plots groeien.
Om het gif naar de emunctoria te leiden, zal men met voordeel een cataplasma
gebruiken, samengesteld uit wortels en bladeren van duizendblad met zout vermengd,
om de bubo sneller te doen rijpen.
Een pleister met arsenikale magneetsteen trekt het pestgif zeer goed aan en doet
apostemata en carbunculi rijpen en doorbreken.
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Indien een of ander symptoom van de pest of een gezwel zich vertoond heeft, gebruik
dan volgend pleister:
R/
In azijn opgeloste ammoniakgom 1 1/2 ons
Witte lelieolie
Was ana q.s. Meng.
Uit te spreiden op zacht leder en aanbrengen.
Dankzij een specifieke en magnetische kracht trekken uitwendig opgelegde
kompressen en pleisters van vijgen, jodenkersen, triakel, uien, adders, padden of hun
verpulverde koppen, in pleisters verwerkt, het pestgif en verdrijven het uit het lichaam,
wanneer zij op de bubonen gelegd werden.
Gedroogde padden met doorboorde kop op pestgezwellen gelegd, met gaaf bewaarde
huid, trekken het gif in zich op, zodat ze zodanig zwellen dat ze barsten, zelfs als ze
heel droog zijn en met de hamer platgemaakt werden (na vooraf in azijn gedompeld of
in een vochtige plaats gelaten te zijn). Zo vertelt Paracelsus. Van Helmont bereidt de
pad als volgt:
Hang een grote, in juni na de middag gevangen pad met de poten boven een haard en
plaats er een schotel uit gele was onder. Na drie dagen aldus opgehangen te zijn, moet
de pad aarde en een aantal besmette vliegen met schitterende, lichtgroene, als het
ware vergulde vleugels uitbraken. Al het braaksel, samen met het uitgedroogde lijk van
de pad, wordt afzonderlijk tot poeder geplet en met tragacant tot trochisken gevormd,
die men naar believen, als voorbehoed- of geneesmiddel kan gebruiken. Neem in juli,
wanneer de maan afneemt, oude padden, waarvan de ogen krioelen van witte wormen,
met vooruitspringende zwarte koppen. Hang ze op om ze te doen braken en u zult zeer
goede zenecton* verkrijgen. Wanneer men die trochisken* op de linkerborst draagt,
verhinderen ze de besmetting. Wanneer men ze op de zieke plaats legt, trekken zij
dadelijk het gif uit. Trochisken die al een paar keren gebruikt werden, werken sneller en
beter dan nieuwe (Van Helmont).
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Zo kunnen verenigde en gemengde vergiffen door een tegenstrijdige eigenschap tot
behandeling strekken, niet tot ondergang. Zo zijn er geweest die uitgesneden en
gedroogde bubonen verpulverd hebben, precies op dezelfde manier waarop
schorpioenolie tegen schorpioengif toegediend wordt en aldus een vergif de uitroeiing
veroorzaakt van het gif van een soortgenoot. Crollius heeft dit ondertekend.
Leg de van zijn veren beroofde aars (die u met zout inwrijft om hem wijder te doen
opengaan en meer te doen uitpuilen) van een grote hen, die eieren legt, zonder
argwaan, eenvoudigweg en in volle vertrouwen tegen de met talrijke incisies (delicate
indien niet gescarificeerd) gescarificeerde bubo, tot het dier sterft. Houd haar bek een
tijdlang dicht om het gif sterker aan te trekken, en gebruik zoveel nieuwe hennen als u
het nodig oordeelt.
Anderen leggen op de bubonen: kippen, duiven, jonge en van hun ingewanden
ontdane honden, of warme longen van onlangs geslachte rammen, koeien, kalveren tot
ze koud geworden zijn en nemen steeds maar nieuwe dieren, zolang zij het nodig
achten. Sommigen beweren dat de aars van een hen en de longen van sommige
dieren nuttig zijn wegens een antipathische, anderen wegens een sympathische
eigenschap, respectievelijk door het bestrijden en het uitstoten van het pestgif. Hoe het
ook zij, door de levendige warmte van de dieren wordt een verwarming en een
ontspanning van het getroffen deel bereikt, zodat het gif naar buiten stroomt, of het
zieke deel door de gelijkheid van warmte opgebeurd wordt en de krachten hersteld
worden. Tenslotte worden de pijnen onder de invloed van de getemperde warmte
verlicht, terwijl de toevloeiende humor zachter wordt en rijpt.
De rotte drek van duiven trekt de rotte humoren en het gif aan als gevolg van een
zekere gelijkenis in de substantie. Ook schrijft Avenzoar in geval van pest duivendrek
als geneesmiddel voor.
Men zegt dat de spinnenolie van Mindereus, die kamfer bevat, het gif uittrekt, wanneer
men ze bij kwaadaardige, petechiae* verwekkende of pestilentiële koortsen op de
slagaders en de hartstreek legt en er de bubonen mee inwrijft.
Sommigen binden in lauw water gewassen, levende groene kikkers op bubonen en
carbunculi tot ze sterven. Ze nemen hen dan weg en vervangen hen door andere,
totdat het pestgif uit de inwendige organen getrokken en naar buiten verjaagd wordt.
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Volgens Hollerius trekken levende oesters al het gif naar zich toe en veranderen de
pestbubonen van plaats.
Smaragd bezit een uitstekende kracht tegen de pest. Dit komt doordat giftige dieren,
volgens de gezegden van de meeste oude geneesheren, zijn pracht niet zonder
schade verdragen. Wil men Marsilius Ficinus geloven, wordt niemand, die smaragd in
de mond draagt, door pest besmet. Sommigen geven er tot acht grein van te drinken
met wat wijn of geschikt water. Anderen binden dat op de bubonen vast.
Albertus Magnus prees saffier bij behandeling van pest zo aan dat, zo zegde hij, hij
alleen bubonen geneest en zijn gaven ongeschonden bewaart in een onbeperkte
gelijkaardig gebruik. Cardanus zegt: zoals de hand verlamd wordt door aanraking met
een zuigvis, zo verloopt het ook met de pest, en de bubo werpt zijn kwaadaardigheid
uit door het contact met saffier. Zo spreekt Van Helmont: indien helder blauwe saffier of
zwaar goudgele hyacint rondom een bubo of een pesteschar traag, ringvormig, buiten
de zon en het licht, gewenteld wordt, gebeurt het dat die cirkel donker wordt en het
overige van het gif daarlangs als door een oven uitgeademd wordt. Zelfs elders
gelegen glandulae zakken terzelfder tijd ineen, sterven uit en bewegen zich naar de
uitgang van het aangetrokken gif. Persoonlijk verkies ik saffier boven hyacint.
Het is wonderbaar te zien met welke aantrekkende kracht een granaatappel, op een
bubo geplaatst, op uiterst korte tijd het gif naar buiten trekt en de bubo doet
aangroeien.
De roodgele amber is het zenecton van de pest dat haar wezen en gif aantrekt. Het is
zijn geheim dat het volstaat hem op de zeven bijzondere polsen te binden tot warmte
verwekt wordt, m.n., zoals Van Helmont het zegt, beiderzijds op de slapen, de polsen,
de enkels en de linkerborst. Maar indien dit niet gebeurt, wellicht op bubo en
carbunculus?
Het pestelixer van Crollius, op de gezwellen ingewreven, trekt het gif geleidelijk uit en
vernietigt het.
Zo doet ook het residu dat na extractie uit triakel overblijft, als men dit op de gezwellen
legt.
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Hetzelfde geldt voor uitwendig ingewreven
jeneverbessenspiritus, maar het stinkt.
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Op grote bubonen en insneden leggen sommigen warme linnen doeken, gedrenkt in
sterke wijn, waarin zij zwavel hebben laten koken.
Indien het gezwel verder ontwikkelt en groeit, dit is tijdens de toename(fase), moet u al
uw krachten inspannen om het te doen rijpen, hoewel u nooit een volmaakte rijping
mag verwachten. Deze bereikt men met uien, gebraden in boter of geitenvet, of met
wortels van witte leliën of van heemst. Anderen voegen meel van fenegriek of lijnzaad
toe met kamille- en klaverbloemen, en in uw ononderbroken inspanningen rijping te
bereiken, voeg toe: zeepkruid, wijnruit, waterlook, beemdkroon, duizendblad,
duivenmest, triakel of mithridatium. Anderen gebruiken een pleister met plantenslijmen,
groot diachylonpleister, heemstpleister, koninklijke pleister, enz.
Volgens Van Helmont, zijn er naast zenecton attractiva*, zoals waterkers met het sap
van de bladeren van mierikwortel. Ook jodenkersen en vijgen, in gelijke hoeveelheid,
worden verpletterd op de ringvormig blootgelegde huid gelegd. Ook blauwe en gele
wolfswortel en eenbes, vooraf gekookt in azijn, worden samen met geplette vijgen ter
plaatse aangebracht en trekken krachtig uit en openen de huid.
U herkent dat de tumoren op het hoogtepunt zijn, als de pijn wat verzacht en de
warmte niet meer zo stekend is, als de steken niet zo pijnlijk meer zijn, en als het
apostema zijn toppunt bereikt. Dan is het tijd om open te snijden. Het mag zelfs wat
vroeger zijn, want men moet op de volmaakte rijpheid nooit blijven wachten.
Scarifieer dus het abces vooraleer het volledig rijp is, of open het onderaan met een
lancet, een ontleedmes of een brandijzer. Indien de patiënt bang is voor het vuur,
gebruik cauterium potentiale, maar zorg ervoor de nabijgelegen huidgebieden te
beschermen met een geperforeerde pleister of een adstringerend cataplasma, opdat
de eschara* zich niet zou uitbreiden, en gebruik lichtere caustica bij kinderen en
vrouwen dan bij mannen. Noteer tevens dat het brandijzer sneller en beter zal
inwerken, als het betrokken deel vooraf met wijn of azijn besproeid is geweest.
Daarenboven moet u bemerken dat men niet moet wachten op de spontane
afscheiding van de eschara* en de opening niet verder moet uitstellen, maar dat de
eschara* op verschillende plaatsen met het ontleedmes moet worden ingesneden om
de sanies* te laten uitvloeien.
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Als het gezwel open is, moet men er rijpende en reinigende stoffen op leggen en het
dan bedekken me een pleister dat optimaal aantrekt, zoals diachylon van Paracelsus
e.d.
Daarna zorgt men dat de eschara* snel wordt afgescheiden en, als ze niet gemakkelijk
loslaat, scarifieert men de periferie kringsgewijze (want in het midden is dat al gebeurd
voor het doorbreken) met talrijke insnijdingen.
Als het gezwel tot rijpen neigt, kookt men een ui in olie van witte leliën of kamille, en
maakt men er een cataplasma* van met meel van lijnzaad, fenegriekpoeder, kamille,
heemst e.d.
U kan ook bij de uien die onder de as gebraden werden, oude gist, triakel, lijnzaad- of
fenegriekmeel, varkens- of hanenreuzel of verse boter voegen. U kan ook de uien
vermengen met gekookte of onder de as geroosterde leliën- of heemstwortels.
Of nog wit mosterdzaad, bazielkruid of triakel, midden in onder de as gebraden uien
gebruiken.
Om het gezwel te doen rijpen, plaats, als cataplasma* op de bubo, het afkooksel van
beemdkroon, pestjager genoemd, nadat het sap verwijderd werd, hetzij alleen, hetzij
samen met droge uien met vijgen, jodenkersen, witte leliën, heemst, met of zonder
reuzel of olie.
Narciswortels met leliënolie gekookt en met honing geplet, worden ook opgelegd om de
rijping te bevorderen.
Voor kinderen gebruikt men geplette vijgen met gist en terpentijn en een beetje
saffraan, in de vorm van een cataplasma verwerkt. Men kan ook een cataplasma
vervaardigen met broodkruim, heemst, beemdkroon, saffraan en witteleliënolie.
De hondstong bezit de bijzondere eigenschap om bubonen te doen etteren.
Merk op dat het geraadzaam is altijd stoffen toe te voegen die ruiken naar een
verscholen antipestilentiële eigenschap.
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Men plaatst warme, in azijn gemacereerde mansoorbladeren op de bubo alsook op de
voetzolen en de handpalmen. Men verwijdert ze na een twaalftal uren, want ze stinken
geweldig.
Men moet ervoor zorgen dat een ulcus dat lange tijd open gebleven is, intussen
volgens de regels der kunst gereinigd en door nieuw weefsel opgevuld en versterkt
wordt, maar niet vóór de veertigste dag. In geval van erge ziekte en een groot gezwel
dat moeilijk tot verettering gebracht wordt, zal men het niet laten cicatriseren vóór de
zestigste dag. En degenen die vóór de opvulling en de versterking van weefsels iets
beneden het gezwel of er in de buurt een opening maken, zorgen voorzichtig voor de
genezing.
Het gebeurt intussen dat de bubonen niet etteren, maar dat het gif vernietigd is en het
dunnere deel van de materie langs een onmerkbare transpiratie geëlimineerd wordt.
Het dikkere deel blijft dan in de klieren die zachter gemaakt en uit de weg geruimd
moeten worden met een emplastrum* van klaverbloemen of met het
oxycroceumpleister van Paracelsus, enz.
BOEK IV. HOOFDSTUK 7. Over pestantrax
Een tweede kenmerk van de pest is de antrax, ook carbo* of carbunculus* genoemd
omdat hij op steenkool gelijkt of zoals kolen brandt.
De pestbubo en de carbo zijn trouwe gezellen: waar de ene opdaagt,volgt de andere.
Zij zijn beide kwaadaardig maar verschillen in oorzaak en plaats: gene gelijkt door zijn
bloederig humor op een flegmone* en ettert, deze heeft meer een aduste* en op zwarte
gal gelijkend humor. Hij ettert niet maar gangreneert eerder. Tijdens onze Brugse pest
trad de bubo vroeger en vaker op. De carbunculus later en was zeldzamer maar
overvloediger. Gene wordt veroorzaakt door neerslag, deze door toevloed. Gene
breekt open, deze wordt verwijderd.
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De carbo is een hard gezwel, meestal rond, goed begrensd, sterk branderig met een
grijze of zwarte korst, met galachtig, bedorven, adust*, zwartgallig en met pestgif
besmet bloed dat, als gevolg van een soort kwaadaardige en besmettende eigenschap
geen verettering toelaat.
Als de adustio* van de carbunculus overheerst, zal u hem wit zien worden als gevolg
van het geweld van de hitte, bijna verkoold eerder dan zwart. Hij is ook hard en vast.
Ik zeg dat hij meestal rond is, omdat verschillende anderen hem met een ovaal
vergeleken hebben, of bij ons een staartvormige zelfs sterachtige vorm geven, ik zeg
met stralen zoals de sterren worden geschilderd. Van die heb ik er weinig gezien die
het langer dan drie dagen hebben uitgehouden.
Er traden ook pseudo-antraxen op, met name donkerpurperen tot donkerbruine
maculae, nogal groot en breed, vooral bij zwakke lichamen, rijk aan melancholisch sap,
en omzeggens rond in hun gangreneus deel. Bij insnijding geven ze de indruk diep te
zijn, maar niet zo hard noch resistent. Geen enkele van die gevallen genas.
In het begin, wanneer de carbo tevoorschijn komt, wordt de patiënt gekweld door
hevige jeuk. Als hij krabt, duikt een gierstkorrelgroot pustula* op, die zich ook meestal
voordoet zonder te wrijven of te krabben. Het is helderrood van kleur, zoals een
vesicula* die door een hete vonk of een druppel kokend water veroorzaakt wordt. Als
dat blaasje doorbroken is, ligt er een ulcus onder, met een korst erop. Dan ondervindt
de patiënt een hevig brandgevoel en een stekende erosiepijn. Het aangetaste deel is
ontstoken, slaat rood uit, brandt, wordt later vaalgrijs of zwart en als het met het
brandijzer wordt uitgebrand, wordt de zieke door een onbeschrijflijke pijn gefolterd.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 8. Verschillende soorten pestantraxen.
Er zijn drie soorten antraxen naar gelang van de graad van kwaadaardigheid, van
adustio en van de mengeling van de humoren die de wezenlijke essenties van de
zieken begiftigen met een zwartgallige humor die de oorzaak is van de carbunculus.
Sommigen beginnen met een pustula, anderen met talrijke kleine pustulae, verzameld
zoals gierstgraszaadjes, anderen nog met een vesicula; nog anderen vertonen een
nagelvormige zwarte macula.
Pestcarbunculi gaan steeds gepaard met koorts, die soms hevig is, hartkloppingen,
misselijkheid, braken, scherpe steken, hevige pijnen, bijna ononderbroken
brandgevoel, zwakte, flauwte en neiging tot slapen. Ik heb gesproken met sommige
patiënten die carbunculi vertoonden, de enen in bandvorm rond de arm, anderen op
het onderbeen onderaan de kuit, en die beweerden niet koortsig te zijn of, indien wel,
slechts zeer licht en hoogstens gedurende een of twee dagen. Ik heb echter hun
slagader niet gepalpeerd, zodat ik niets met zekerheid kan bevestigen.
Bij sommigen evolueerden de carbunculi naar gangreen. Een tachtigjarige vrouw
vertoonde rond het oor een pestcarbunculus die breed gangreneerde, en toch
ontsnapte dat oudje aan het gevaar en ik geloof dat ze nog in leven is terwijl ik hier aan
het schrijven ben. Een andere oude vrouw van dezelfde leeftijd had boven de
linkerborst een grote gangreneuze antrax die zich over een groot deel van de borst
uitstrekte, en ook zij genas. Onze chirurgijn-pestmeester kan als ooggetuige de
waarheid van mijn verhaal bevestigen.

152

BOEK IV. HOOFDSTUK 9: Oorzaken van de pestantrax.
De materie of materiële oorzaak van de niet pestilentiële carbunculi en furunkels is
nagenoeg dezelfde als die van de pestcarbunculi. Het verschil ligt in het feit dat de
eersten geen vergif bevatten, terwijl pestcarbunculi dit ingesloten pestilentieel gif
hebben.
De materie of stof van de carbunculus is een bedorven, opgebrand, galachtig, dik,
verschrompeld en zwartgallige bloedhumor: die mag als de eerste en belangrijkste
oorzaak aangezien worden. Carbones komen tevoorschijn over geheel het lichaam,
zonder bepaalde plaats noch voorkeur, nu eens hier, dan weer op een andere plaats.
Er zijn er die denken dat de carbo alleen voortgebracht is door een gloeiende hitte die
de huid en het eronder gelegen vlees uitdroogt en uitbrandt, maar het is zeer
waarschijnlijk dat er in het levend lichaam geen bron aanwezig is van een zo grote
warmte die bekwaam zou zijn om een carbo of iets dat erop gelijkt te veroorzaken. En
de reden is dat zij (de warmte) eerder hetzij vervloeiing, hetzij uitdovende aangeboren
warmte, gangreen en koudvuur van dit (lichaams)deel, of hoogstens uitdroging, zou
veroorzaken; geen carbo. Indien tenslotte de warmte de oorzaak van de carbo zou zijn,
dan zou die steeds aanwezig moeten zijn in geval van woelige geestesziekte, wilde
manie, brandend, explosief en gloeiend erysipelas, aangezien de warmte maximaal is
in deze aandoeningen. Daar dit niet het geval is, kan de warmte dus de oorzaak van de
carbo niet zijn.
Indien, zoals sommigen beweren, het pestgif de oorzaak zou zijn van de carbunculi,
dan zou er een ander gif moeten bestaan als de oorzaak van de niet pestilentiële
carbunculi. Het is echter niet nodig daarop een beroep te doen, daar men zonder
moeite een andere oorzaak kan ontdekken die gemakkelijk de oorzaak kan zijn van
beide soorten. Dergelijke beschouwingen zijn meer denkbeeldig dan rationeel, daar zij
niet impliceren welke delen van de humoren uit de ronddolende putrefactie of gisting in
zich een soort septische hoedanigheid zou kunnen doen ontstaan, vermits het voor
allen volstaat dat uit een speciaal en merkbaar bederf in die humoren een giftige en,
wat meer is, pestilentiële kwaliteit zou ontstaan.
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Anderen zeggen dat het gif niet als dusdanig de oorzaak is van de carbunculi, maar
omdat het voorzien is van een zekere septische, caustische of escharavormende
eigenschap. Er is geen twijfel dat er een dergelijke eigenschap aanwezig is, maar
waarom die aan het gif toekennen, terwijl er een gemeenschappelijke oorzaak kan
bestaan zowel voor de pestilentiële als de niet-pestilentiële carbunculus, en er nietgiftige bestanddelen bestaan die de septische hoedanigheid kunnen bezitten, die
bekwaam is om carbunculi te produceren? Ik ontken niet dat enig pestgif een septische
eigenschap kan bezitten, maar dat is in strijd met de redenering en de ervaring. Indien
elk pestgif een wegwretende septische of caustische eigenschap bezat, waarom zou
dat pestgif niet in elke pest altijd en overal carbunculi teweegbrengen ofschoon het
pestgif grotendeels bubonen*, papulae*, maculae*, vibices* en petechiae*
teweegbrengt, en soms geen enkel van deze. Waarom zou dat gif de banen waarlangs
het in het menselijke lichaam binnendringt, en waaraan het zich hecht, niet doen
ulcereren, uitbranden of verschroeien? Als dit soms een enkele keer vastgesteld werd,
dan is dat niet te wijten aan het gif maar aan een kleverig, virulent en uit zichzelf
aanvretend en knagend vehikel dat zich op de huid vasthecht.
Het blijkt dus, klaarder dan het middaglicht, dat het gif, als pestgif, de formele oorzaak
van de carbunculus niet is, aangezien het het lichaam waarin het binnendringt en de
poriën en organen waardoor het trekt, niet aantast zolang het aan het hart de oorlog
niet verklaard heeft. Het zijn dus de voornoemde humoren die, wegens een
aangeboren septische of caustische eigenschap, de oorzaken zijn van de carbones. Of
deze vormgevende besmettelijkheid te wijten is aan een eigen kwaadaardige
geaardheid van die vochten of aangewakkerd is door een toetredend gif dat een
nieuwe schudding, onrust en wijzing met speciaal uitgesproken storingen van de
vochten veroorzaakt, is hier weinig belang: het volstaat te weten dat het vergif als
dusdanig niet de eigenlijke oorzaak is van de septische carbunculus. Gegeven dat die
besmettelijkheid als gevolg van de aanwezigheid van dat gif toeneemt in de humoren,
daaruit volgt nog niet dat het vergif per se een onmiddellijk de carbunculi veroorzaakt.
Ik weet dat er giffen bestaan die voorzien zijn van een zekere septische en
escharaverwekkende eigenschap, maar ik kan er mezelf niet van overtuigen dat alle
pestgiffen zo zijn. Dus besluit ik dat de pestgiffen niet uit zichzelf de carbunculi
veroorzaken, maar omdat ze de materie besmetten en storen die voorbeschikt is om
dergelijke aandoeningen te verwekken.
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Ziehier hoe ik mij de zaken voorstel: er is in het lichaam een bepaalde materie die
gewoon is de carbunculi te verwekken en daartoe geschikt is. Wanneer het gif zich in
het lichaam nestelt ( het gif wordt immers meer door de kwade en schadelijke humoren
aangetrokken dan door de goede en nuttige en gaat er zich eerder meer verbinden)
veroorzaakt het een erge ongematigdheid van de humoren. Die bewegen zich dan in
allerlei richtingen, worden dooreengeschud en vertroebeld en gaan omzeggens
kwaadaardig en verderfelijk gisten. Daaruit ontstaat uiteindelijk een septische kwaliteit
die dadelijk – en wat door de natuur waargenomen wordt – samen met het pestgif met
alle geweld langs de dichtstgelegen en gemakkelijkste weg naar de huid gestoten
wordt. Deze humoren, als ze dan neergeslagen zijn, worden van hun natuurlijke
warmte ontdaan; daarna speelt de septische* kwaliteit haar tragische rol en ontstaat de
carbo, afgezonderd door de kracht van de natuur, gekenmerkt door zijn kwaadaardige,
septische kwaliteit en die, door een wonderbare en plotselinge wijze van neerslag
verhardt en opgebrand wordt, op dezelfde wijze als de kalk rond de gewrichten van de
artroselijders. De zaken verlopen gelijk bij de patiënten die, wegens de bewegingen en
ziekelijke wijzigingen in hun gewrichten, aangedaan worden door erge symptomen,
koorts, delirium, syncopen, als gevolg van de uitwerking van de hete, opgebrande,
gedegenereerde stof die met een kwade damp gepaard gaat en overgezet wordt op het
bloed, de geesten en later het hart, de lever en de hersenen.
Het is een wonderbare zaak te zien hoe op zo korte tijd een karbonkel zo hard kan
worden. Dit is te wijten aan het neerslaan (over de aard en de uitwerking waarvan de
scheikundigen breedvoerig gehandeld hebben) waarin de karbonkel als in aards zout
versteven wordt en aan het feit dat de septische of septisch-gangreneuze kwaliteit, die
deze materie uit haar eigen kwaadaardigheid verworven heeft en die vermeerderd
wordt door de aanwezigheid van het pestvenijn, haar eigen warmte van buiten uit
uitdooft en door haar septische eigenschap het aangetast deel uitbrandt en verhardt.

155

Aan wie mij vraagt hoe het mogelijk is dat karbonkels bekend staan als hebbende, uit
een materiële oorzaak, een warme materie, hoewel zij zich voordoen zonder merkbare
warmte noch koorts noch gloed noch perifere ontsteking, antwoord ik dat dit geschiedt
omdat de gehele bloedmassa niet meewerkt met het deel ervan dat onderweg is om de
materie van de karbonkel op te bouwen en omdat het goedaardig bloed en de niet
besmette omringende lichaamsvochten de kwaadaardige materie, die ter beschikking
van de karbonkels gesteld is, temperen. Daaruit volgt dat de karbonkels niet
noodzakelijk met koorts gepaard gaan omdat de kwaadaardigheid van de schadelijke
materie niet op het hart overgezet wordt. En wanneer er amper wat warmte of
ontsteking aanwezig is – wat gebeurt in het begin - en, zoals ik het heb laten verstaan,
de warmte zich een weinig terugtrekt totdat zij, met teruggewonnen krachten en
gebundelde machten, zich inspant om de kwaadaardige tumor af te scheiden, doet zich
deze ontsteking niet in de karbonkels voor maar in het levendige, omringende vlees.
Als er dan teveel vocht naartoe vloeit, verstikt dit de warmte in het omringend naburig
levend vlees en veroorzaakt het gangreen en koudvuur.
Hoe komt het dan dat lijkdragers straffeloos kadavers met karbonkels sleuren en niet
besmet worden? Dit gebeurt wanneer het neerslaan geweldig en overijld gebeurt en
wanneer de kwaadaardigheid van de besmettelijkheid die van het venijn overtreft zodat
dit laatste uitgedoofd wordt en er slechts een harde materie overblijft die wellicht, zo
men sommigen moet geloven, als tegengif kan werkzaam zijn.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 10. Tekens van pestantrax.
De tekens van pestantrax zijn een pestilentiële geaardheid van de lucht, koorts, prik,
gloeiing en branderig gevoel op een bepaalde plaats, een puist of blaasje op een hard
gezwel met een korst bedekt, zwart van kleur, erge pijn, zwarte tong, hevige en
onwelriekende transpiratie en af en toe koude en stinkende adem, hoofdpijn,
waaktoestand, duizeligheid en tal van andere symptomen die vroeger al beschreven
werden.
Indien de karbonkel van het bloed afhangt, wordt hij eerder rood; hangt hij van de gal
af, dan wordt hij geelachtig en is hij van atrabilaire oorsprong, dan wordt hij vaalbleek
of zwartachtig.
GOEDE VOORTEKENS
Antraxen die doorbreken ver van de hartstreek, rood worden of verbleken en snel in
omvang toenemen, zijn een belofte van leven.
Hoe sneller en talrijker antraxen optreden, hoe beter.
Indien de antraxen vroeg begrensd zijn en zich kringsgewijze van de omringende, niet
bedorven delen afscheiden en er overvloedig en rijp etter vloeit, is het een zeer goed
teken.
Minder levensgevaarlijk is de antrax die er eerst rood uitziet en later citroen- of
groenachtig.
Indien de voortekens van pest gunstig zijn, mag ook iets goeds verwacht worden van
de karbonkel; het tegenovergestelde is ook in beide gevallen waar.
Karbonkels die talrijk zijn en verspreid, groot en verafgelegen van de hartstreek zijn
hoopgevend.
Wanneer de karbonkels, onder overigens gelijke omstandigheden, niet doorbreken
achter de oren, onder de oksels, in de schaamstreek noch in de hartstreek, mogen wij
hoop hebben.
Karbonkels zijn minder gevaarlijk bij matig, niet te warm weer dan bij zomerhitte.
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KWADE VOORTEKENS
Een pestkarbonkel dreigt met grotere schade en gevaar dan een bubo.
Een antrax op de uitscheidingsorganen belooft zelden iets goeds.
Antraxen op zenuwrijke of pezige delen zijn zeer pijnlijk en gevaarlijker dan degene die
zich op vlezige delen bevinden.
Meerdere karbonkels rond dezelfde plek opgesteld zijn een slecht voorteken, vooral als
ze klein zijn.
Karbonkels op de hals, de borst en het hart zijn zeer gevaarlijk, vaak levensgevaarlijk;
ook zij die zich op de schaamstreek bevinden moeten gevreesd worden; zij zijn
nochtans minder gevaarlijk dan degene die op de hals staan en die op de hals minder
dan die op de borst. Maar zij zijn toch overal gevaarlijk.
Hoe verder karbonkels van het hart verwijderd zijn, hoe kleiner het gevaar: indien de
patiënt echter een stekende pijn gewaar wordt rond het middenrif en hem het koude
zweet uitbreekt, is de dood nabij.
Een karbonkel die doorbreekt op een kritische dag van de pest kondigt zelden iets
goeds aan, ten ware dat er enkele andere geruststellende symptomen voorhanden zijn.
Karbonkels die bij doorbraak met grote onrust en zorg, hartkloppingen, lipothymieën of
braken gepaard gaan, zijn zeer gevaarlijk.
Karbonkels die langzaam en laat optreden hebben een slechte prognose.
Een karbonkel die, nadat hij opgekomen is, schrompelt of half verdwijnt, duidt op het
feit dat de dood voor de deur staat, vooral zo de patiënt zeer angstig is.
Wanneer de patiënt lang en diep slaapt nadat de karbonkels uitgebroken zijn, is de
toestand lethaal.
Een karbonkel die vaalbleek of zwartachtig wordt, wurgt haast iedereen.
Een karbonkel die op zijn omtrek de kleuren van de regenboog vertoont knijpt de keel
plots dicht.
Een karbonkel die een blaasje met vocht vertoonde waarop later een zwarte of bleke
korst optrad, was voor ons altijd een slechter teken dan een karbonkel met een
eenvoudige korst of een puist, want het eerste geval was steeds dodelijk.
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Wanneer de carbunculi volgens de regels der kunst ingesneden werden en er geen
etter uitvloeit en de wonde loodgrijs wordt of de lippen droog zijn, is de prognose
allerslechtst.
Wanneer in de omtrek van een karbonkel kleine puistjes de huid bezetten, is dat een
teken dat de karbonkel heel moeilijk losgescheiden zal worden en dat hij veel naburig
weefsel zal verschroeien en gangreen veroorzaken.
BOEK IV. HOOFDSTUK 11. Over de behandeling van de pestantraxen.
Eerst en vooral moet er met de meeste nadruk op gewezen worden dat voor deze
gezwellen nooit afwerende, adstringerende, afkoelende of terugdringende middelen
gebruikt mogen worden. Integendeel zijn hier locale attrahentia* aangewezen die best,
om des te nuttiger en voordeliger te zijn, speciaal tegen het gif bestand moeten zijn.
Maar wat moet er gezegd worden van dat mild en algemeen geneesmiddel, de
aderlating, wanneer de carbunculus merkbaar is en te voorschijn kom? Hoewel een
antwoord op die vraag gemakkelijk te vinden is in hetgeen vroeger in het tweede
hoofdstuk van dit boek geschreven is, wil ik hier voor diegenen die de flebotomie
verafschuwen een woord toevoegen van de zeer bekende en ervaren Septalius aan
wie de verzorging van de pestlijders in de jaren 1575 en 1576 toevertrouwd werd,
samen met zeven andere geneesheren, die de aderlating ongunstig gestemd waren.
Alleen de aderlating heeft Septalius de veilige weg naar de genezing gewezen. Dit
staat vermeld in zijn vijfde boek, hoofdstuk 36. In geval van antrax, furunculus of bubo
(van pestilentiële aard, bedoelt hij), vooral indien zij zich op de emunctoria van hart en
hersenen bevinden, ken ik geen doeltreffender geneesmiddel dan het aftappen van
bloed, indien de krachten stand houden en wij ons in de aanvang bevinden, vooral als
er volheid en overvloed aan bloed is. Kort nadat die zeven artsen de zaak onderling
hadden besproken, gebeurde het dat zij unaniem beslisten dat, in geval van pest, een
zo edele behandeling in geen geval nagelaten mocht worden. Wat niet belet dat men
kan opwerpen dat de pest niet altijd afhankelijk is van een inwendige oorzaak en van
een verrotting van de humores. Hier gaat de auteur verder. Deze pest was niet te
wijten aan een algemeen bederf van de lucht maar aan een besmetting, en ze was
aanstekelijk en sluipend terwijl de toestand van de hemel heilzaam en de aard van het
jaar zeer goedaardig was. Ik zal hier niet uitweiden over de aderlating: ieder practicus
die pestlijders verzorgt zal zich over dit probleem na rijp overleg bezinnen. Want ik ben
niet de man om aderlating aan te raden als behandeling van karbonkels maar als
bestrijding van de plethora die belet dat het venijn langs de karbonkel zou uitgestoten
worden.
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Laatkoppen, scarificaties en bloedzuigers - als ze zuigen willen - worden gebruikt voor
uitpuilende karbonkels indien deze zich ten minste op de eerste of tweede dag
vertoond hebben bij een plethorisch of bloedrijk gestel of indien de gepaste tijd voor de
aderlating voorbij is of nog als die gevreesd wordt; ze zijn ook aangewezen als er een
grote congestie is in de karbonkels of als de warmte en de pijn ondragelijk zijn en er
groot gevaar is voor gangreen: in dit geval plaatst men laatkoppen met scarificaties op
de karbonkels of snijdt men ze open met het lancet of het ontleedmes en verwijdt de
insnijdingen als ze open zijn.
Het is ook zeker niet tegenaangewezen maar integendeel zeer nuttig, in geval veel
bedorven bloed rond de karbonkel opgevangen is, de ader, die het dichtst onder de
karbonkel zichtbaar is, door te snijden om dit bedorven bloed te evacueren en te
beletten dat het naar het hart zou terugkeren. Men moet minstens het weefsel dat de
karbonkel omringt met scarificaties insnijden, diep genoeg om het virus, samen met het
uitvloeiend bloed, naar buiten aan te trekken, het betrokken lichaamsdeel te verlichten
en de ettering van de karbonkel te bevorderen.
Eindelijk wrijve men weegbreesap rond de ontsteking of legge men een cataplasma
vervaardigd uit engelwortel met gekookt gerstemeeel, op de scarificaties.
Er zijn er die echte gloei-ijzers of vervangmiddelen of caustische trochissen op de
karbonkels leggen. Deze methodes beschouw ik als uiterst onvoorzichtig omdat zij
branden en dus schenden en opnieuw schaden; aangezien zij een harde korst
verwekken, belemmeren ze de verdamping van de kwaadaardige dampen en maken
ze dat de korst vaster en langer kleeft en later valt, al trachten ze, zodra ze de korst
diep doorboord hebben, het virus aan te trekken door het plaatsen van een zuignap.
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Degene die op de werkzaamheid van de heelkunde betrouwen en de pijn niet vrezen,
roeien de karbonkel met het ijzer tot de wortel uit.
Indien de karbonkel met een schildpadstap vordert en werkelijk zeer langzaam
evolueert, leg er een laatkop of een grote diachyluspleister op of andere optrekkende
geneesmiddelen.
Zelfs als de karbonkel nooit ettert, verzorg hem toch met de uiterste zorg opdat hij zich
zo gauw mogelijk zou afscheiden.
Er zijn er die de karbonkel met puntige prikken scarificeren om wat etterig vocht te
doen vloeien en het virus uit te wasemen en die licht verbrijzelde rode kool- of
bietenbladeren op de karbonkel leggen of deze insmeren met raapolie of
basielkruidzalf.
Pek wordt gelegd ter verlichting van antraxen die dan snel doorbreken. Volgend
trekpleister trekt op wonderbare wijze het vergift uit de karbonkels en vernietigt ze.
R/ Zeepek
Dennenhars
Ammoniakgom
Virg. Was ana 1 ½ drachme
Asfalt l ons
Kamfer in gele amberolie opgelost l drachme
Meng. Maak een pleister om op een linnen doek uit te strekken en op de antrax te
leggen.
Wanneer een pleister, uit galbanumhars vervaardigd, blijft kleven op de antrax is dat,
volgens sommigen, een teken van herstel; indien dit niet gebeurt, is de prognose
omgekeerd.
Maar, laat mij U vermanen: wie een pestkarbonkel verzorgt, moet zich ervan bewust
zijn dat hij de pest behandelt en hij de hoger voorgeschreven antidota, hartsteunende
middelen en alexifarmaca moet gebruiken.
Men zal vaak week, warm broodkruim op de karbonkel leggen; ook tarwe, door
gezonde lui tot cataplasma gekauwd, of gekauwde boterachtige producten verlichten
de pijn en de gloeiing van de karbonkel en doen de omringende weefsels rijpen.
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Smeerwortel, in een marmeren mortier geplet en op de carbo gelegd, verricht
wonderen.
Sommigen hebben geschreven dat eveneens geplet hondstongkruid, drie uur lang op
de carbo gelegd, hem doet uitsterven. In elk geval bewijst de ervaring dat dit
geneesmiddel zeer voordelig is.
Van beemdkroon waaraan salpeter en verse varkensreuzel is toegevoegd, wordt
verteld dat het de carbunculus, als door de gratie Gods, vernietigt.
Granaatappels met azijn gekookt en tot een brij geplet worden met heel goed resultaat
op de carbunculus gelegd.
Het afkooksel van in stukken gesneden citroenen waaraan triakel is toegevoegd, op
giftige carbunculi gelegd, verschaft een heilzame bescherming. Na drie uur wordt het
gif uitgetrokken en rijpt de omringende etter, zodat de afscheiding versneld wordt.
Men zegt dat dorre vijgen, geplet met iris en zout en waarbij doffe aloë is gevoegd, de
carbunculus doet rijpen. Anderen voegen er ook kalk bij.
Sommigen leggen fijn stukgesneden rundvlees op de carbo en nemen het vóór de
derde dag af en beweren dat ze de carbo tegelijk verwijderen.
Zaad van de katoenplant en oude noten, met een gelijk gewicht gist, doen de
carbunculus opengaan en trekken het gif aan.
Mosterd bevordert de verettering van carbunculi, als zij samen met wilde wijnruit
opgelegd wordt.
Leg drie of vier maal per dag een blad van één bes op de carbunculus: het zal zeer
voordelig zijn.
U kan ook een cataplasma maken met de wortels van heemst, witte leliën,
sneeuwwortel, en met beemdkroon, waterlook, hondstong, heemst, broodkruimels,
lijnzaad- en tarwemeel, haardroet, gist, terpentijn, honing, eierdooiers, teer,
koningszalf, boter, varkensreuzel e.d. Zo u het wenst, voeg triakel, mithridatium en
addertrochisken toe, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen en zeer weerstandig
zijn tegen het gif.
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Merk wel op dat op hete en droge carbones de cataplasma’s vaak moeten ververst
worden en dat vochtig- en rijpmakende middelen moeten worden aangewend.
Wanneer zij te droog zijn, zouden ze de ontsteking en de pijn nog opdrijven en zouden
de carbones aan de afscheiding weerstaan.
Men zegt dat saffier de antrax wegneemt zonder bijtende werking.
Wanneer edelsteen, robijn en stenen op de pestilentiële carbo gelegd worden en er
lange tijd rondom mee gewreven worden, verminderen zij de pijn en de gloeiing,
vergemakkelijken de afscheiding, beletten zelfs zijn opkomst en dempen en vernietigen
ze zijn kwaadaardigheid.
Een uitgedroogde, in wijn gemacereerde pad zal met vrucht op de carbones gelegd
worden. Men legt ook levende kikkers, zoals het van de padden gezegd werd, op de
carbones tot zij sterven.
Volgens sommige trekt de hagedis de eschara* van de zweren uit.
BOEK IV. HOOFDSTUK 12. Over de pestexanthemen.
Het derde kenmerk van onze Brugse pest waren de maculae, stigmata of
exanthemen*, door sommige bloedvlekken, in onze taal “vitsen”* of “peperkooren”*
genoemd.
Pestexanthemen zijn kleine, ronde maculae in de huid zonder gezwel, jeuk, pijn,
ontsteking, ettering of afscheiding die gelijken op vlooienbeten, op zijn minst
purperachtig en donker van kleur; (ontstaan) uit putride bloed bezoedeld door
pestilentieel gif, door de kracht van de ebullitio*, of veeleer (door de kracht) van de
agitatie van de humoren*, zelden (door de kracht) van de crisis* en van de uitgedreven
opstandige natuur.
Bij ons traden ze uiterst zelden in de aanvang(sfase) van de pest op, wel tijdens het
verdere verloop tijdens de doodstrijd en na de dood.
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Als emunctorium van geheel het lichaam is de huid de zetel van deze maculae. De
materie ervan is rot, bedorven, door een pestachtige kwaliteit doortrokken bloed.
Ik heb gezegd dat zij purperachtig of donker van kleur zijn, want de roodachtige
vlekken zijn eerder efflorescenties, uitwerpingen, uitslag of vibices*. Zij traden in de
aanvang(sfase) op, tijdens de eerste of de tweede transpiratiestoot en dergelijke
maculae waren voor velen een gunstig teken, een bewijs dat het bloed niet totaal
bedorven was. De purperen kleur toonde aan dat de ontsteking en het bederf in de
massa van het bloed aanwezig waren. De zwarte en loodgrijze maculae getuigden van
het feit dat het bloed bedorven en verbrand was, dat de natuurlijke warmte uitgesloten
was en dat delen van het bloed, als men het zo uitdrukken mag, gangreneus waren.
Wonderbaar is de manier waarop de natuur deze stigmata in de huid doet ontluiken en
groeien. Laat mij toe, tussen zoveel grote meesters van de geneeskunde in, iets te
fluisteren over deze zaak en naar voren te brengen hoe ik mij de doorbraak van die
petechiae of andere maculae voorstel, naar het beeld van humoren die in (bloed)vaten
rotten.
“Soms heeft de tuinman over niet ongelegen zaken gesproken.”
In zeer helder regenwater, twee-, of indien u het verkiest, driemaal door een doek
gefilterd, opgevangen in een zeer reine put (opdat geen spoor aardse stof ermee
vermengd zou zijn), en er gedurende een tamelijk lange zomerperiode verblijvend, zal
een fijne natuuronderzoeker enkele kleine diertjes en wormpjes zien geboren worden.
Geleidelijk en gestadig groeien het aantal en de verschillende soorten van deze diertjes
die in het water geboren worden uit het bederf van de deeltjes en druppeltjes van dat
water, naar het woord van de wijsgeer: de wording van het ene is het bederf van het
andere. Tot nu toe is dat water qua kleur, geur en smaak natuurlijk voorgekomen aan
de zintuigen, maar naar gelang van de toename van het aantal diertjes zal de
volmaaktheid van het water verminderen. Het wordt onaangenaam, smaakloos,
troebel, onwelriekend, zelfs verrot, uiteindelijk bedorven en vergiftigend.
Merk die gelijkenis, die wellicht niet langs alle kanten hinkt. Ik kan mij niet
gemakkelijker de aard van die verrotting, de erupties*, de efflorescentie* en de
exanthemen* verklaren. Deze mechanische vergelijking wijst een verstandige
geneesheer wellicht de goede richting in de kunde aan, vooral indien erop gelet wordt
dat in hetzelfde water zoveel dieren met verschillende vormen, kleuren, en grootte in zo
korte tijd verwekt werden. Daarover later nog meer, maar nu genoeg.
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Het bloed dus (dit om de vergelijking door te drijven) uit oorzaak van gehinderde
transpiraties, opstoppingen, retentie van uitwerpselen, overdaad of tekort aan nietnatuurlijke zaken of in de organen die het chyle* en het chyme* en het bloed
voorbereiden, of wegens andere oorzaken van verrotting van de humoren hier en daar
door de artsen beschreven, het bloed, zeg ik, ondergaat een kwade verandering, niet in
zijn geheel maar in enkele slecht gevormde, druppeltjes of onderdelen ervan, terwijl de
ganse overblijvende massa ongeschonden blijft. Deze druppeltjes verwerven een
hoedanigheid die volledig verschillend is van de gehele massa en die hun eigen is
(zoals vermelde diertjes als iets afzonderlijk uit het water gemaakt zijn). Wanneer zij
met de gehele massa in de bloedvaten dringen en ermee vermengd worden, worden zij
door alle delen voor zover ze kunnen, met geweld uitgestoten en vernield, totdat ze
naar de huid, algemeen emunctorium van geheel het lichaam, vervoerd worden waar
zij, naar gelang van hun natuur, maculae, pustulae of stigmata veroorzaken. Indien zijn
afhankelijk zijn van het zout, de gal, de pituita*, de zwarte gal en indien zij zuur, scherp
wrang, verschroeid, wretend of septisch zijn, zal u hun effecten zien die door de
auteurs over de heelkunde opgesomd werden. Degenen die deelachtig zijn aan het
baarmoederferment veroorzaken morbilliforme* of variola*-achtige vlekken. Degene die
van het miltferment afhangen, brengen scheurbuikachtige vlekken mee. Indien deze
druppeltjes zich in de bijzonderste lichaamsstreken bevinden en tamelijk goedaardig
zijn als ze zich in de grote aders ophopen, worden zij gemakkelijk door de sterke en
krachtige natuur naar de emunctoria geleid en vormen zij de materie voor gezwellen,
bubonen enz. Indien verschillende druppels groepsgewijze naar de huid gestuurd
worden, veroorzaken zijn gezwellen, abcessen, furunculi, antraxen naar gelang van de
natuur, geaardheid, kwaliteit en kwantiteit van de verdrongen of uitgeworpen humoren.
Indien de ganse bloedmassa aangetast is en de druppeltjes duidelijk en gescheiden
blijven, zal u zien dat het ganse lichaam door maculae gekleurd zal zijn in verhouding
tot de hoeveelheid slecht gevormde druppeltjes. Indien het bloed door die deeltjes niet
enkel rot wordt maar bederft, treden kwaadaardigheid en giftigheid op, en indien de
gehele bloedmassa in deze verrotting en dit bederf betrokken wordt, staat de uitdoving
van de aangeboren warmte voor de deur.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 13. Verschillende pestexanthemen.
De verschillende soorten exanthemen worden onderscheiden naar hun omvang, aantal
en kleur. Sommige zijn aan een materiële, andere aan een werkende oorzaak toe te
schrijven. Sommige exanthemen volgen een cacochymie, andere een plethora op.
Diegene die een cacochymie volgen zijn donker gekleurd, groen, purper, loodgrijs of
zwart. Diegene die op plethora volgen, zijn meestal roodachtig, behalve wanneer zij
een uitzonderlijke en speciaal uitgesproken verrotting van de humor veroorzaken en de
uitdoving van de aangeboren warmte zich aan het voltrekken is of een voldongen feit
is.
Sommige exanthemen zijn in de bovenhuid, andere in de lederhuid, andere nog
tegelijkertijd in de onderhuids gelegen weefsels gelokaliseerd.
Sommige treden op in de aanvang(fase) van de ziekte, andere tijdens de
toename(fase) of op het hoogtepunt, andere nog zodadelijk na de dood.
BOEK IV. HOOFDSTUK 14. Oorzaken en kentekens van pestexanthemata.
De materiële en werkelijke oorzaken hebben wij hoger al genoegzaam aangehaald.
Deze tekens zijn door de zintuigen waarneembaar, zodat het nutteloos is zaken die
vermeld werden of waarop gealludeerd werd, te herhalen of bekende zaken te
beschrijven.
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GOEDE VOORTEKENS
Hoe vroeger de exanthemen zich samen met de verbetering van de toestand
voordoen, hoe veiliger als voorteken zij zijn.
Sommige van onze patiënten met lichtrode en brede exanthemata herstelden.
Bij magere personen zijn exanthemen niet even volstrekt letaal als bij zwaarlijvigen.
KWADE VOORTEKENS
Wij hebben nooit exanthemen zien optreden zonder koorts en angst.
Maculae die opkomen en verdwijnen zonder verbetering van de toestand, kondigen het
verlies van de patiënt aan.
Degenen die lood-/vaalgrijze of zwarte maculae vertonen, sterven korte tijd nadien,
vooral als die maculae klein en talrijk zijn.
Als het gezicht zwartachtig wordt en de maculae vóór de kritische dag zwart of groen
zijn, brengen ze de dood mee.
De slechtste maculae zijn de lood-/vaalgrijze en de zwarte, maar welke zijn de meest
kwaadaardige van de twee? De lood-/vaalgrijze zijn te wijten aan een inwendige
oorzaak, m.n. een gebrek van de inwendige warmte, verkwijnen of afsterven van een
lichaamsdeel of van de humoren, terwijl de zwarte de uitslag kunnen zijn van een
verhinderde uitstraling van een toevloed van spiritussen als gevolg van de ene of
andere obstructie.
Maculae rond de hartstreek zijn een voorbode van de dood.
Hetzelfde geldt voor bloedingen uit de neusgaten.
Bloedwateren is een doodvonnis.
Buikloop is altijd een slecht voorteken.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 15. Behandeling van de pestexanthemen.
Er zijn er die, als ze exanthemen zien optreden, alle hoop laten varen en de patiënt in
de steek laten. Nochtans zijn er die bij ons, als ze niet tot de zwaarlijvigen maar tot de
slanke personen behoorden, aan de dood ontsnapt zijn. Daarom moet men hopen en
geen ijverige behandeling verwaarlozen, zolang zij ademen. Zijn er niet veel die al bij
de begraven doden gerekend werden en toch genazen, ja, om zo te zeggen, verrezen?
Ik zou daar ontelbare gevallen van kunnen beschrijven, wilde ik niet kort zijn.
Indien sudorifera* of diaforetica*, expulsiva* en evocantia* ooit van pas gekomen zijn,
dan is het ongetwijfeld bij de pest waar maculae*, exanthemen, petechiae en dergelijke
verschenen zijn.
Over de sudorifera* heb ik uitvoerig gehandeld toen ik het over de alexifarmaca* had.
Wat de wijze, de tijd en de modaliteit van het zweten betreft en alles wat daarmee
verband houdt, verwijs ik naar boek 3, hoofdstuk 7.
Hier moet ik opmerken dat, gezien exanthemen en petechiae* meestal niet in de
aanvangsfase maar tijdens de toenamefase en het hoogtepunt (van de ziekte)
optreden, en wanneer de lichamen afgemat zijn door de voorafgaande diaforetica*,
men met voorzichtigheid de sudorifera* moet hanteren en men enkel de medicamenten
moet gebruiken die de transpiratie en de evaporatie langzaam bevorderen, zonder een
overdreven en overhaastige onrust, vermindering en uitputting, want dat zou de
lichaamskrachten knakken.
Decoct van verse hertshoorn is een prachtmiddel om de spiritussen op te beuren en te
verkwikken en het is het meest geschikt in dergelijke situatie, hetzij alleen, hetzij, zo
nodig, met andere sudorifera*, antidota* en alexifarmaca* toegediend.
R/
Schaafsel van verse hertshoorn 5 ons
Gewoon water 10 pond
Macereren in lauw water, gedurende 24 uur, tot op de helft indampen.
Toevoegen:
Schorseneerwortel 2 ons
Conserf van slascheuten 1 ½ ons
Op het einde van het koken toevoegen: hartversterkende bloemen, 2 [P] van elk.
De colatuur wordt gefiltreerd door een handdoek, verzoeten met suiker, siroop van sap
van zuurbessen of zure granaatappels, of met azijnsiroop, met citroensap e.d. volgens
de nood en de smaak van de patiënt. Af en toe een slok drinken.
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Anderen prijzen emulsies aan van raapzaad, waterkers, bevernel, citroenzaad, akelei,
gezegend distelkruid, wilde gember, met gezegenddistelkruid-, mariadistel-,
beemderkroon- en schorseneerwater e.d. als hulpmiddel.
De westerse bezoarsteen en de menselijke bezoar bevorderen gemakkelijk maar
langzaam het zweet en de transpiratie. Nog meer als ze met andere antidota en
corroborantia* vermengd worden.
Een drachme verpulverde kliswortel wordt als zacht diaforeticum toegediend, als het in
geschikte waters, voormelde decoct van hertshoorn of met wijn aangeboden wordt.
Merk op dat in dit geval koude dranken niet aangewezen zijn.
Niet enkel tegenaangewezen, maar onredelijk en brutaal is de handelwijze van
degenen die bij het zien van papulae, maculae of exanthemen gans het lichaam
wikkelen in lakens of doeken die in wijnazijn gedrenkt zijn. Die personen wil ik hier voor
zware, tot heden begane, fouten waarschuwen.
Over de purgatie heb ik hier niets willen toevoegen, want in onze gevallen was ze bijna
steeds niet alleen nutteloos maar schadelijk, daar exanthemen zich nooit of slechts
zeer zelden in de aanvangsfase voordeden. In elk geval kan men uit wat hoger gezegd
werd afleiden wanneer, hoe en hoe dikwijls zij nuttig kunnen zijn. Er is geen grote
moeilijkheid wat betreft zetpillen en klysma’s: wij hebben beide af en toe gebruikt.
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Maar wat hier over de venaesectio gezegd? Sommigen zullen het als een fout
beschouwen dit twistpunt aan te raken. Indien de vreesachtigen, de schroomachtigen,
degenen die, laat me zeggen, minder handig zijn in het uitvoeren van de venaesectio’s
deze afkeuren waar ze nodig zijn, wat zullen ze zeggen als hun indicaties twijfelachtig
zijn? Ik zal hier de knoop niet doorhakken. Ik weet maar al te wel dat ik bij mijn
tegenstrevers slecht aangeschreven ben en dat men mij verwijt, achter mijn rug en niet
in mijn aanwezigheid, dat ik te frequente of te overvloedige venaesectio’s verricht,
maar dat er maar één van mijn tegenstrevers bewijze dat mijn venaesectio’s ooit
iemand, oud of jong, schade berokkend hebben! Ik zal aantonen, niet achterbaks maar
in het publiek, dat een misstap in het uitvoeren van de venaesectio of van haar
vervangingsmethode niet enkel schadelijk is, maar de dood veroorzaakt. Dit tussen
haakjes gezegd want ik zal dit probleem, zoals al gezegd, niet oplossen. Dat doet
Septalius in mijn plaats.
Luister naar zijn uitmuntend betoog over de pest, boek 5, hoofdstuk 35. Wat moet er
gebeuren met die maculae en pustulae die aan het opkomen zijn of al uitgebroken zijn?
Moet bloed gelaten worden of moet men liever wachten op de uitwerking van de natuur
tot ze uitgebroken zijn? Persoonlijk blijf ik principieel een toeschouwer, zolang de
natuur aan het werk is. Als dit te langzaam verloopt, er grote vulling is en de humoren
aan het bruisen zijn, laat ik bloed uit de ingesneden ader vloeien, en vaak mildert de
ziekte, daalt de gloeiing en stel ik vast dat het overblijfsel veiliger naar de huid
uitgestoten wordt. Er is geen enkel gevaar – wat de gewone arts vreest en waarvoor hij
zo bang is – dat de humoren die zich naar de huid richten, van hun koers verdreven,
zouden teruggevoerd worden van de periferie naar het centrum toe, wat het gevolg zou
zijn van de aderlatingen, volgens de stellige bevestigingen van sommigen en zoals
gesteld wordt in het boek van Galenos “Over de bescherming van de gezondheid” 4,
hoofdstuk 10. Wel integendeel, de aderlating stuurt het bloed van het centrum naar de
periferie, zoals de ervaring het leert en Galenos het duidelijk zegt in hetzelfde boek 4,
hoofdstuk 4. De tegenstelling met hoofdstuk 10 van hetzelfde boek is te verklaren door
het accidenteel aftappen van een overvloedige hoeveelheid bloed.
Indien de passende gelegenheid voor venaesectio’s voorbij is of door de patiënt
geweigerd wordt, moet men laatkoppen gebruiken. Septalius behandelt dit verder in
hoofdstuk 39. Tijdens onze pest pleegde ik laatkoppen met diepe scarificaties te zetten
aan de binnenkant van de met warm water gewassen kuiten, en aldus 6 tot 8 ons bloed
af te tappen naar gelang van de vulling en de lichaamskrachten.
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Dit is een voortreffelijke behandeling. Zij trekt bloed af, verwijdert het van de edele
organen, trekt het gif naar buiten toe en, om een merkbare uitputting van de spiritussen
te voorkomen, ontlast zij het lichaam van de overvulling en het hart van het gif.
Soms past het, als minimum, lege laatkoppen op de lagere delen, benen en kuiten, te
plaatsen.
Vesicatoria* kunnen hier van het grootste nut zijn om een trage, langzame uitdrijving te
steunen en het pestgif te helpen uitstoten. Indien petechiae duidelijker worden op de
borst en de hals, moet men de pleisters op de armen hechten, boven de elleboog op
de (bovenarm) waar wij fonticuli* inbranden en op de plaats van de armbanden, iets
boven de plaats waar wij de arteriën palperen. Indien de petechiae zich meer op de
onderste lichaamsdelen vertonen, beneden het middenrif, plaatst men de
blaartrekkende pleisters op het bovenbeen, drie tot vier dwarsvingers boven de knie, of
op het onderbeen ietsje boven de binnenenkel. Bij acute hoofdpijn, delirium of diepe
somnolentie plaatst men de trekpleisters op de bovenarmen en de nek.
Voetpleisters worden ook met succes aangewend – een methode die ik volledig
goedkeur -. Gebruik daarvoor radijs, oude gist, vlier, wijnruit, rapistrum, mosterdzaad
met wijnazijn e.d. of leg levende, middendoorgesneden duiven op de voetzolen of
repen licht geroosterd rundvlees met azijn en zout.
Warme omslagen en voetbaden met vlier, kaasjeskruid, waterlook, duizendblad,
heemst, kruidnagelen, beemdkroon, polei, betonie, bernagie, ossentong, schorseneer,
wijnruit, jodenkersen, tarwezemelen e.d. zullen met veel nut gebruikt worden.
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BOEK IV. HOOFDSTUK 16. Over de reiniging van huizen en door pestgif
bezoedeld gerief.
De overblijfselen van de ziekte plegen, volgens Hippocrates, voor recidieven te zorgen,
tenzij zij gezuiverd worden. Onze stad Brugge heeft de waarheid van die stelregel van
de goddelijke waarzegger zelf ondervonden. Want, terwijl zij bij het begin van het jaar
1667 door Gods genade volledig van de pest bevrijd was en, na enkele maanden, de
openbare verkoop van het huisraad bij opbod toegelaten was, flakkerde de pest terug
op, of liever kwam ze weer op, omdat de spullen niet voldoende gereinigd geweest
waren. In feite was die heropflakkering, dankzij de zeer waakzame zorg van het
stadsbestuur, van korte duur en verliep zij zonder merkbare schade.
De reiniging en de zuivering, zowel van de huizen en het huisraad als van het linnen,
wollen, zijden kledingstukken en van alle gerief, alsook van de lichamen van levende
dieren dienen dus met speciale zorg verzekerd te worden, hoofdzakelijk door het
stadsbestuur, ook door de medici.
De taak van de overheid bestaat erin vooral een trouwe, voorzichtige, barmhartige,
vrome, rechtvaardige en vrijgevige toezichter te verkiezen, die onder zijn gezag
handlangers heeft, door de stad bezoldigd, die eigenhandig voor de reiniging van alles
instaan. Het lijkt mij totaal onredelijk, wat nochtans naar verluidt in enkele steden
gebeurd is, de reiniging toe te vertrouwen aan onzindelijke, laat staan besmette lui en
aan lijkdragers die de ’s avonds voordien overleden pestlijders ten grave dragen of die,
wat vroeger, zieke pestlijders bijgestaan hebben. Want die personen verspreiden
onvermijdelijk, tenminste naar alle waarschijnlijkheid, het pestgif dat ze in hun kleren
dragen, en zijn bekwaam de zaken, die gereinigd zijn en waarin het pestgif wellicht
uitgeroeid en vernietigd is, opnieuw te bederven en andermaal te besmetten.
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De toezichter en zijn handlangers mogen dus niet behoren tot de lijkdragers, noch tot
degenen die met de besmette personen omgaan. Het moeten private burgers zijn, die
niet samenwonen noch zich mengen met besmette personen, noch vrijelijk omgang
hebben met gezonde personen, zolang ze in opdracht van de toezichter en zijn
handlangers tewerkgesteld zijn. Niet dat ik ze bij de geïnfecteerden reken noch bij de
gezonden en zuiveren rangschik maar wel bij de verdachten.
De taak van de toezichter bestaat erin na te gaan wat er abnormaal gebeurt in de buurt
van de besmette huizen, de tijd te bepalen waarop het past die te reinigen, en aan de
gezondheidskamer te laten weten welke dag daarvoor beschikbaar is. Als de toelating
tot reiniging gegeven is, treedt hij het huis met zijn handlangers binnen, noteert hij het
ganse huisraad, geeft aan elk van zijn helpers zijn opdracht en gaat na of alles fijn,
ordentelijk en voorzichtig gereinigd wordt. ’s Avonds vóór het huis verlaten wordt,
ontbiedt hij al zijn handlangers en onderzoekt ze om te beletten dat zij heimelijk iets
ontvreemden.
Geïnfecteerden die begoed zijn en huispersoneel, meiden of andere handlangers
hebben, reinigen hun huis en huisraad op eigen kosten, de anderen op kosten van de
gemeenschap. In ieder geval moet de toezichter overal toegang krijgen, de werkwijze
leiden, nagaan of alles naar wens gebeurt en bevelen dat hetgeen van mindere waarde
is of niet volmaakt gereinigd kan worden, door het vuur gereinigd of diep begraven
wordt.
De tijd die moet verlopen vooraleer besmette huizen gereinigd mogen worden,
bedraagt drie weken na de aangifte van besmetting, als er niemand gestorven is, of
zes weken, nadat iemand aan de pest overleden is. Indien echter iemand in dezelfde
huizen vloeiende ulceraties van bubonen of carbunculi vertoont, mag zijn huis niet
gereinigd worden, vooraleer drie weken verlopen zijn na de dag waarop hij aan de
gezondheidskamer gemeld heeft dat de rode meester, dit wil zeggen de pestchirurgijn,
hem verlaten heeft. En van die tijd af zullen personen die gereinigd moeten worden,
andere geïnfecteerden noch ontvangen noch bezoeken. Ik heb die waarschuwing hier
willen inlassen, omdat ik ervan overtuigd ben dat er sommigen, drie of vier dagen
vooraleer zij hun twijgen uit dank aan God aanbieden, omgegaan hebben met andere
recenter geïnfecteerden.
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Tenslotte, hoelang moet de reiniging van huis en huisraad duren? Voor de meesten
één of hoogstens twee dagen. Indien de reiniging moet gebeuren om reden van een
huwelijk of feestelijkheden, volstaan amper acht dagen. Men zal zelfs, na verloop van
drie tot zes weken, huis en gerief in acht volle dagen niet reinigen om ter kerke te
kunnen gaan, althans in functie van de omvang van het huis en het belang van het
huisraad zal naar gelang van de goedkeuring van de gezondheidskamer een minder
lange of een langere tijd opgelegd worden.
Het is aangewezen de buren aan te zetten, wanneer zij iemand zien zieltogen, grote
vuren op te bouwen in en rond het huis, rook en dampen te verwekken uit buskruit,
telkens als zij besmette huizen beroken.
Verder zou het passen dat, wanneer men een huis reinigt, enig teken op de deur zou
worden aangebracht, zodat men weet dat het gereinigd werd en de buren zich kunnen
beschermen, als ze daar voorbij gaan en de betrokken straten kunnen vermijden.
Het komt de artsen toe de gewone man aan te leren hoe huis en inboedel te reinigen.
Daar komen wij later op terug.
Als een zieke sterft, maak een groot en schitterend, vlammenrijk vuur dat enige tijd blijft
duren na de dood. Strooi dan midden in de kamer buskruit of gemalen zwavel op hete
kolen. Als de afgestorvene buitengedragen of begraven is, moet men alle
verplaatsbare goederen (die door de rook kan bezoedeld zijn) in de openlucht dragen.
Werp dan midden in de kamer op hete kolen stukken leder, versleten schoeisels met
zwavel en gedroogde koeiendrek en houd deuren en vensters dicht. Het huis moet dan
drie dagen gesloten blijven. Daarna worden vensters en deuren geopend om verse
lucht binnen te laten. Dit mag drie of vier dagen duren. De gezonde personen
gebruiken een van de elkaar opvolgende berokingen of trekken zich in een ander deel
van het huis terug. Als het huis zeer klein is en er geen andere lokalen zijn om zich in
terug te trekken, zal men een aangename beroking gebruiken. En indien al de gezonde
personen het huis verlaten na de dood van een eerste patiënt, zorgt men voor een
eerste beroking vóór het vertrek of een andere methode.
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Niemand zal zijn huis beginnen te reinigen vóór het verloop van de tijd door de
gezondheidskamer vastgesteld. Hij zal vier, zes, acht of meer dagen wachten naar
gelang van de door deze overheid vastgestelde bepaling, rekening houdend met de
omvang van het huis en het belang van het huisraad. De toelating tot voltrekken van de
opdracht van de uitvoerders onder toezicht van de opziener wordt dan verleend.
Met de toestemming van de gezondheidskamer om het besmette huis te reinigen treedt
de opziener met zijn medewerkers het huis binnen en kiest een van de fumigaties
beschreven in boek 2, hoofdstuk 16. Ofwel neemt hij een rietstok vol met buskruit,
steenzout, kamfer, wilgenas met wat brandewijn en steekt de inhoud in brand. Alle
vensters en deuren moeten onmiddellijk geopend worden om verse lucht in de kamer
toe te laten. Het eerste en bijzonderste wat de opziener moet doen, is alle
verplaatsbare voorwerpen op te tekenen. Bij het naderen van de avond worden de
vensters gesloten en ’s nachts worden alle kamers berookt, maar men begint er niet
aan vóór tien uur.
De volgende ochtend doet men de vensters open en sleurt men alles wat verplaatsbaar
is naar de tuin, in openlucht, aan wind en regen blootgesteld. Al de spullen worden dan
geborsteld en gewassen met warm of koud, zee- of gewoon water, zeepsop, wijn of
azijn.
De opziener stippelt dan voor al zijn medewerkers hun taak uit: aan gene vertrouwt hij
het linnen en wollen goed toe, aan deze het houten, ijzeren, bronzen, tinnen en aarden
huisgerief. Aan anderen gebiedt hij het gehele huis af te vegen, van de top van het dak
te beginnen tot de kelder toe, de wanden, de zolderingen, de vloeren, alle gangen,
hoeken, spleten en gaten inbegrepen.
Terwijl dit gedaan wordt, stelt men in alle kamers, zomer of geen zomer, grote vuren
op, samengesteld uit gewoon hout of, wat nog veiliger is, uit geneeskrachtig hout. En
men fumigeert iedere nacht.
Als men alle wanden, zolderingen en vloeren heeft gewassen, nadat ze met de bezem
geveegd werden, de wanden met kalk heeft gewit en de spleten opgevuld, heeft men
uiterst nuttig en voorzichtig werk verricht.
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Het vuil van huis en huisraad wordt op een bepaalde plaats verzameld en effen
gemaakt. Daarop bouwt men een vuur uit hout of stro op, plaatst er opnieuw spullen op
die men andermaal met een vuur bedekt. Mest en groter vuil worden uit de stad
gedragen.
Alles wat het vuur verdraagt moet door het vuur gereinigd worden, want vuur is het
beste dat er bestaat om de lucht te zuiveren en de bedorven, giftige of pestilentiële
oorzaak te vernietigen. Het slorpt tegelijk het substraat waaraan de besmettelijke
materie kleeft, en het pestgif zelf op. Het vuur is dus de meeste doeltreffende
verdelger en vernieler van het pestgif. De zaken die de warmte van het vuur of de
gloed van de zon niet verdragen, worden voor het vuur rondgedraaid of aan wind,
lucht, regen en vorst blootgesteld.
Het wollen en zijden goed wordt flink geschud, geborsteld en aan wind en zon
blootgesteld (als het niet kan gewassen worden) of aan een helder vuur om nadien
berookt te worden.
Het linnen goed en wat mag natgemaakt worden, wordt gewassen met gewoon water,
zeewater of geneeskrachtig water, loog of afkooksel uit geschikte kruiden, wortels e.d.
(men let erop dergelijke spullen niet uit te spreiden op plaatsen waar men droogt of
bleekt, zoals op de “Walplaets”, “Kol-plaets”, “Biscayer-plaets” en andere plaatsen waar
gras groeit, wat het gepeupel ongetwijfeld al gedaan heeft). Achteraf moet dit
bevochtigd worden met wijn, azijn of water van welriekende kruiden of wijnspiritus of
blootgesteld worden aan berokingen of aangename dampen.
Alle houten, aarden, stenen, ijzeren en metalen voorwerpen moeten in het water
gedompeld en gewassen zijn.
Het ware aangewezen, na al het huisraad en alle gerief gereinigd te hebben vóóraleer
de laatste witsellaag op de muren aan te brengen, het huis, van onder tot boven op het
dak, met borstels te vegen, met linnen doeken op te poetsen, de wanden te witten, de
vloeren te besprenkelen met geparfumeerd water, alcohol of azijn, of te beroken met
nuttige dampen.
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Er zijn er die stinkende of onaangenaam riekende berokingen met een zwakke of rotte
geur afkeuren. Dit geef ik grif toe. Niettemin beschouw ik die berokingen als uiterst
nuttig, vooral in het begin, in de kamer waar iemand overleden is, of terwijl het huis
gereinigd wordt.
Gedroogd hooi, bevochtigd met urine en drek van koeien, is zeer goed geschikt voor
fumigaties en is nog beter als het met azijn besproeid wordt. Gedroogde koeiendrek
alleen past ook.
Quercetanus vermeldt dat de stank van sterk riekende haringen alleen de pest tot
stilstand brengt.
Hoornen, haartjes en nagels van bokken bezitten een speciale eigenschap om het gif
te bestrijden en te vernielen. Hetzelfde is waar voor haast alle hoornen, nagels, haren,
stukjes leder en versleten schoeisels. Vandaar, meen ik, de oorsprong van ons
spreekwoord: “Wacht u, men brandt daar hoorens”. Bevergeil is speciaal aan te prijzen.
Ongebluste kalk, in het midden van de kamer geblust, brengt een nuttige rook en damp
voort die het pestgif dempt, uitdooft en vernietigt.
Het hout van jeneverbes, laurier, cipres, zevenboom, den, aloë en sandel wordt
stukgesneden en verbrijzeld door de fumigatoren en daarna in het vuur geworpen.
Als kruiden komen in aanmerking: alsem, lavendel, munt, salie, wilde marjolein,
bergsteentijm, tijm, marjolein, ambrosia, strobloem, stoechaslavendel, wijnruit,
rozemarijn.
Engelwortel, alantwortel, nieswortel, wortel van betram, iris, galanga, gember,
aristolochia rotunda, wilde gember en ook kardamon zullen met de fumigaties
vermengd worden,
Evenals schillen van citroenen, sinaasappels en granaatappels, waaraan toegevoegd
worden: kaneel, jenever-, laurier- en klimopbessen, pijnappels, muskaatnoten,
cipresnoten.
Wierook, mirre, ladanum, styrax, kamfer, barnsteen, duivelsdrek,
sagapenum, ammoniakgom, dennenhars, terpentijn, benzoë en muskus.

galbanum,

Bij rijkelui zal olie van jeneverbessen, laurier, kamfer, barnsteen en spijk de fumigaties
aangenamer maken.
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Welke zijn nu de beste en krachtigste fumigaties: de stinkende, de onaangename, de
aangename, de kostelijke? Tot troost van de behoeftigen zal ik zeggen dat de
goedkope, onwelriekende en onaangename, zo ze de aangename, geurige en
kostelijke niet overtreffen in het onderdrukken en vernietigen van het gif, er zeker niet
voor moeten onderdoen.
Zijn mineralia en vergiffen ook geschikt voor de reiniging van besmette huizen? Het
antwoord volgt klaar uit wat hoger al gezegd werd: vergiffen zijn vaak een remedie
tegen vergiffen: daarom komen hier als delfstoffen in aanmerking: zwavel, teer, git,
salpeter, vitriool, asfalt, antimoon, auripigment, arsenicum, kwikzilver, sublimaat enz.
Buskruit dat uit mineralen samengesteld is, kan ongeveer alles vervangen, is
gemakkelijk te verkrijgen, goedkoop, onschadelijk en ruikt niet naar vergif.
Bij Homeros (Odysseus 22 Sub Finem) gebruikt Odysseus zwavel om zijn huis te
reinigen.
Met al deze simplicia kan men verschillende soorten fumigaties klaarmaken.
R/
Laurierbessen
Klimopbessen
Cipresbessen ana 1 pond
Jeneverbessen
Dennenappels ana 1 ½ pond
Mirre
Wierook
Ladanum ana 1 pond
Poeder van alsembladeren
Waterlook
Wijnruit
Wilde marjolein ana ½ pond
Zwavel 3 ons
Cinnaber 1 ½ ons
Hars 2 pond
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Bewerk alles tot een poeder. Bevochtig het met azijn en werp het op hete kolen.
R/
Engelwortel
Valeriaanwortel
Wilde gemberwortel
Kliswortel ana 1 pond
Wijnruit
Alsem
Lavendel
Tijm
Eikenbladeren ana ½ pond
Jeneverbessen 2 pond
Wierook 1 ½ pond
Zwavel
Steenzout ana ½ pond
Gedroogde koeiendrek ½ pond
Scheepspek 1 pond
Bewerk dit alles tot een poeder. Werp het op gloeiende kolen. Bevochtig het, na deuren
en vensters gesloten te hebben, met spijkolie, terpentijn of, bij gebrek daaraan, met
raapolie of wijn [spiritus]. Daar mag men wat buskruit toevoegen, en, bij gebrek aan
wortels, bladeren of bessen voegt men haren, nagels of schaafsel van dierenhoornen
tot, waarvan sommige weggelaten, andere bijgevoegd mogen worden.
R/
Salpeter
Vitriool ana 1 pond
Laurierbessen ana ½ pond
Citroenschil
Sinaasappelschil ana 1 ons
Aluin 1 ons
Zwavel 6 drachmen
Meng de tot poeder gebrachte stoffen voor een fumigatie.
R/
Vitriool 5 ons
Salpeter 1 ons
Rode mirre 5 ons
Laat de tot poeder gebrachte stoffen macereren in wijnazijn en giet het op hete
bakstenen om rook te verwekken. Zo wordt de giftige lucht in de besmette huizen
opgebrand en de klederen, waar het gif aan kleefde, worden gereinigd en door rook en
damp bevrijd.
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Om de lucht van de kamers volledig te verversen, span netten voor vensters en
deuren. Plaats in de kamers enkele duiven die u met een stok voortdurend tot vliegen
ophitst, of sluit er twee of drie uitgehongerde katten mee in, die ze niet met rust laten,
of hang er dingen die ze doen schrikken, vooral op plekken waar ze zich ter ruste
zouden kunnen leggen. Aldus zal deze methode van luchtverversing gelijk zijn met wat
u met verschillende korenwannen zou bekomen.
Indien weerzinwekkende, stinkende dampen de kamers verpesten, zuiver de lucht van
de kamer met buskruiten. Kies een aangename fumigatie uit boek 2, hoofdstuk 7.
Nu blijft de moeilijkheid van de reiniging van de huizen van handelaars in allerlei zaken:
boeken, geschriften en overvloed aan papier.
Boeken, geschriften en papier moeten goed uitgeveegd, met linnen doeken afgewist en
aan lucht en wind blootgesteld worden. Daarom worden zij geklopt en ten slotte
opgehangen op een doorheen de kamer gespannen koord en vanonder berookt.
Tarwe en andere graangewassen moeten vaak verplaatst worden, aan lucht en wind
blootgesteld, opgedroogd en verschillende keren door een soort langwerpige en
rechtstaande zeef geworpen worden.
Garen, weefsels en alles wat uit zijde, hennep en vlas vervaardigd is, zullen best
gewassen worden. Indien dit niet mag, legt men ze best verspreid in een open plaats,
aan lucht, zon en winden blootgesteld. Men klopt ze en verandert ze dikwijls van
plaats.
Het reinigen van wollen voorwerpen is niet lastig: als het mag, worden ze gewassen,
gedroogd, aan zon en wind blootgesteld en herhaaldelijk geklopt. Beddenlakens,
wollen kledingstukken, tapijten, bovenklederen e.d. worden, na reinigen thuis, aan de
wolkammers toevertrouwd.
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Indien de hoeveelheid vlas, wol en hennep zo groot is dat zij op een hoop opgestapeld
wordt, moet de hele boel weggedragen, gewassen, gedroogd, ontvouwd, geklopt en
geparfumeerd worden, terwijl men verschillende flinke fumigaties verricht in de lokalen
waar het grootste deel opgeborgen is.
Indien het huis talrijke pelsen bevat, moeten die ontplooid, rijkelijk met zand bestrooid
en aan de zon blootgesteld worden. Nadien wordt het zand met stokken uitgeklopt. Dit
herhaalt men twee-, driemaal, en nadien worden de pelsen berookt.
De matrassen en het beddengoed moeten worden losgemaakt. De wollen dekens
worden behandeld zoals hoger reeds vermeld. De pluimen worden in de kamer
rondgestrooid en met kloppers uitgeklopt. Intussen zorgt men voor de beroking van de
kamer en wordt het vuil in een diepe kuil bedolven en in de grond begraven of
verbrand.
Indien de hoeveelheid stro en hooi gering is, wordt ze verbrand. Is zij groot, dan
verwijdert en verbrandt men enkel de bovenlaag. Indien stro en hooi met azijn
besproeid werden of andere reeds genoemde stoffen ermee vermengd werden, zullen
ze besmet zijn en zullen geneesmiddelen en berokingen dienst doen.
Indien er in de huizen verschillende dieren zijn, in dienst van de heer, verdienen die
ook een reiniging, want het pestgif kan in hun haren rondgestrooid zijn en de omgeving
besmetten. Men moet ze dikwijls wassen met gewoon water, ze kammen en afwrijven
en ze buiten in licht en zon sturen. Dat moet men vaak herhalen en men moet ook de
stallingen beroken.
Nu blijft er nog over te onderzoeken of het huis in al zijn onderdelen volkomen
gereinigd is en de bewoners zonder vrees of schrik binnen mogen en de huisraad
mogen gebruiken.
Indien vers, warm, gebroken brood, dat gedurende 24 uren bewaard is, beschimmelt of
honden en kippen zich er niet mee willen voeden, of ziek worden nadat ze ervan
gegeten hebben, kan dat een teken zijn dat er iets vreemd, kwaadaardig of pestilentieel
achter schuilt.
Indien vers gemolken melk, die gedurende 24 uur in de kamer bewaard is, aan de
oppervlakte een olieachtige laag vertoont, slecht ruikt of weiachtig wordt, en indien
honden en katten weigeren ervan te drinken of onwel worden nadat zij ervan
gedronken hebben, is dat een teken dat de ambtenaren hun taak oppervlakkig
uitgevoerd hebben.
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Eenzelfde teken kan afgeleid worden van verse, hevig geschudde eieren, midden in de
kamer uitgestald.
Indien gij levende vogeltjes enkele dagen lang in de kamers opsluit en ze zich onwel
gaan voelen of creperen, is het een teken dat de kamerlucht nog niet volledig gereinigd
is.
Als het met zekerheid blijkt dat woning en huisraad en alle spullen volmaakt gereinigd
zijn, moet u enkele uren vóór het binnentreden, een aangename fumigatie verrichten
van al de kamers met een van de recepten die u vindt in boek 2, hoofdstuk 7, of met
R/
Wierook 1 ons
Mirre ½ ons
Styrax
Benzoë
Kruidnagel ana 2 drachmen
Verpulverde citroenschil 1 drachme
Verpulverde rode rozen 1 drachme
Jeneverbessenolie 1 drachme
Tragacantslijm q.s.
Maak er trochisken van voor fumigaties.
Giet op hete keien, stenen of pannen wijnazijn, goudsbloemrozenazijn, wijnruitazijn of
dergelijke, (voor de rijkelui) antipest- of triakel- of gewone azijn, waarin wortels van
gentiaan, wilde gember, alant, iris of kruid van wijnruit, waterlook, munt, tijm enz.
gekookt werden. Treed daarna blijmoedig het huis binnen, God in al zijn werken
lovend, en met het grootste vertrouwen.
BOEK IV. HOOFDSTUK 17. Tekens die erop wijzen dat iemand aan pest
bezweken is.
Er zijn twee redenen waarom het zeer voorzichtige bestuur van onze stad gebiedt in
tijd van besmetting de lijken van degenen die brutaal, zonder bekende ziekte overleden
zijn, te schouwen. Ten eerste om te weten of er geen pestachtige aanstekelijkheid
achter schuilt en ten tweede om de gemeenschap erop te wijzen niet zonder reden een
burger, een handelaar of wie ook de publieke weg te versperren en de uitoefening van
de openbare werkzaamheden of het bijwonen van openbare vergaderingen te
verbieden, met de onherroepelijke schade vandien.

182

Hier heb ik de gewone kenmerken willen toevoegen die bewijzen dat een lichaam aan
pest lijdt. Zij zijn tweeërlei aard m.n. de waarschijnlijke en de pathognomonische.
Men kan de waarschijnlijke kenmerken grotendeels afleiden uit het eerste boek, in het
bijzonder het zevende hoofdstuk, waar breedvoerig aangetoond wordt, wanneer een
patiënt aan de pest lijdt of van pest verdacht is.
Vooraleer de pathognomonische tekens op te sporen, moet men weten dat geen enkel
lijk mag geschouwd worden, vooraleer het gedurende acht, tien of twaalf uur van het
leven beroofd is, dus niet vóór het koud geworden is, want zolang er een beetje warmte
overblijft, kan dit wonderbare, ongelofelijke uitwerkingen hebben. Voeg erbij dat zelfs
wanneer zich bij het afsterven geen enkel symptoom van pest voordoet, dit nochtans
wat later kan optreden.
Vaak zijn het lichaam en de gewrichten, acht of tien uur na het overlijden, nog slap en
soms treden dan een speciale stank en putrefactie op, die zeer verdacht zijn voor pest.
Het gezicht is afschuwelijker dan bij andere afgestorvenen.
De hals is zelden stijf.
Bijna al de gewrichten zijn beweeglijk, en gaan bijna uiteen.
Het vlees is overal slap en week.
Bij het betasten van het haar valt het uit.
De oogbollen zijn ingezakt.
De uiteinden van de neusvleugels, oren, oogleden en lippen zijn vaalbleek of
donkerpurper; de wangen eveneens.
In de hartstreek van de borstkas is een soort indeuking of intrekking zichtbaar.
De nagels staan los en kunnen gemakkelijk gescheiden of afgerukt worden. Zij zijn
donkerbruin of purperrood.
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Tot de bijzonderste pathognomonische kenmerken behoren de bubo, de carbo, de
cordae*, vibices* en de zwarte maculae, die de lijken van pest beschuldigen.
Merk echter op dat het niet noodzakelijk is dat bubonen op de lijken zichtbaar zouden
zijn. Het volstaat dat bij het betasten de overblijfselen ervan waarneembaar zijn, samen
met sommige tekens die de pest aankondigen.
“Hetgeen één enkel geval niet vertoont, wordt door vele geleerd.”²³
De zwarte pestilentiële maculae zijn rond, klein als peperkorrels en goed afgebakend.
Zij bezetten niet alleen de opperhuid maar, wanneer men ze diep insnijdt, bemerkt men
dat ze ook in het daaronder gelegen vlees doordringen en dat ze alle duidelijk
verschillen van kneuzingen en maculae van scheurbuik. De lijkschouwers moeten
onthouden dat zij steeds moeten onderzoeken o.a. of de afgestorvene geen natuurlijke
maculae vertoont, en waar ze gelegen zijn. Dit om alle vergissing te vermijden.
Genoeg nu met hetgeen geschreven werd met een kwikzilveren pen, in het vooruitzicht
van een onverwachte en nieuwe noodwendigheid, tot algemeen voordeel van de
gemeenschap. Ere zij aan de Goddelijke Drievuldigheid en aan de zeer barmhartige
Moeder Maagd Maria, voortreffelijke beschermster van Brugge.
Het volstaat gepoogd te hebben tot de groten te horen.
Einde.
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AAN DE DOORLUCHTIGE HEER Dr. THOMAS MONTANUS,
Dokter in de Geneeskunde, Gewone geneesheer van het Brugse Gemenebest en het
Brugse Vrije, ter gelegenheid van de editie van het traktaat over de Pest.
Montanus, gij mengt de hippocratische en de scheikundige geneesmiddelen waarmee
gij het virus van de pest tot afstand dwingt. Als het volk uw voorschriften en geboden
volgt, zal het, met Gods toestemming, onder uw leiding gezond zijn. Vol vreugde zal
het U tot vader van het vaderland uitroepen en vereren en als de vader van het
vaderland een vrome hulde brengen.
HET ZELFDE TOT ZOILUS*
Benijd hetgeen gij bijt en nogmaals met een verwaande tand bijt. Wat deed de kwade
hand legen het licht van de BERG ? Zoilus (als gij het niet weet) Orinus is de sterke
BERG die gij aanvalt maar hij vreest uw beten niet. Spaar de adder die met knagende
tand verraadt; Bereid betere zaken voor, zelfs als zij U minder toelachen.
En gij, sieraad van Brugge, o Montanus, volg verder de hoge weg die gij te voet
ingeslagen hebt, gij die zoveel ongetwijfelde venijnen van de pest ontdekt, breng
zoveel hulp als de kunde het toelaat.
Paulus Baudens STL
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Het verheugt mij U mijn oproep en de felicitaties van deze loofbare vereniging te
kennen te geven; ik dank U omdat gij mij reeds ettelijke keren tot uw voorzitter waardig
gekeurd hebt en bied U dit werkje over de pest aan, dat ik aan de Heilige Franciscus
opgedragen heb. Indien het U, zeer geleerde en in de praktijk ervaren Heren, behaagt,
zal ik aannemen dat het iedereen zal behagen (al behaagt Jupiter zelf niet aan
iedereen) want voor mij vertegenwoordigt gij al de anderen. Ik heb niet geschreven om
de geleerden te onderwijzen noch om de nijdigen stof tot kwaadsprekerij of scherts te
gunnen maar om mezelf te oefenen, mijn geheugen te versterken, aan mijn
stadsbestuur te gehoorzamen en het volk, als het verlaten wordt van alle vrienden en
raadsleden, een trouwe vriend te schenken en een voorzichtige raadgever in deze
uiterste verlatenheid te verschaffen. Dit traktaatje is bepaalde gegevens aan de groten
uit de oude geschiedenis verschuldigd en andere aan de ontdekkers van de jongste
eeuw. Indien gij moest oordelen dat het ook aan mij iets schuldig is of indien gij mij
enige verdienste zoudt toekennen, dan zal ik geen spijt hebben over het werk dat ik
gepresteerd heb. En om mij ertoe te bewegen andere werken, die zoals de vledermuis
het licht vluchten, in het openbaar te brengen, zult gij moeten ingrijpen. Stelt het goed
en gaat door met mij te beminnen, ik die U zoveel schuldig ben.
Uit mijn bibiotheek te Brugge in Vlaanderen, op de calendae van juli 1669.
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KLEDEREN moeten aan het vuur blootgesteld worden
80
KLISKRUID is werkzaam legen pest
111
KOMETEN voorspellen de pest
13
KONTAKT is niet vereist om iemand te besmetten
5
Een rode KOOLBUIL is een goed teken
23
Kwade tekens van KOOLBUIL
26
PSEUDOKOOLBUIL
151
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Verloop van een KOOLBUIL
151
Wat is een KOOLBUIL?
151
Zie KOOLBUIL en zijn scarificatie
161
Er beslaat pest met of zonder KOORTS
8
PESTKOORTSEN verschillen van de pestilentiële hoedanigheid
4
Pestilentiële KOORTSEN gaan soms met, soms zonder pest gepaard
9
KORAAL is een antidotum tegen pest
53, 116
KRUIDEN moeten in het vuur geworpen worden
34
Gebruik van KRUIDEN tegen de pest
34, 40
Sommige KRUIDEN zijn amuletten
52
Kwaliteiten van KWIK
48-49
L
Of LAATKOPPEN op bubonen moeten geplaatst worden en waar
Plaatsen van LAATKOPPEN op exanthemata
Plaatsen van LAATKOPPEN op karbonkels
LIJKEN bezoedelen de lucht
LIJKEN moeten 's nachts begraven worden
LIJKEN mogen niet in kerken begraven worden
LIJKEN van overledenen moeten diep begraven worden
Hoe LINNEN goed moet gewassen worden
LOOK is de teriakel van de armen
LOOK in wijnalcohol geplet
De reuk van LOOK is schadelijk voor de patiënten
Gebruik van LOOKAZUN
De Brugse LUCHT was niet besmet
De LUCHT in de kamers moet vaak ververst worden
Droge en koude LUCHT weerstaan aan pest
Hoe moet vochtige LUCHT gecorrigeerd worden
Hoe moet warme LUCHT gereinigd worden
Tekens van besmette LUCHT
Welke LUCHT is oorzaak van pest?
Welke LUCHT is voorbode van pest?

143
171
160
60-61
35
60
31
176
65
56
65
66
11
129
59
59
58
32-34
10, 11
14

M
MAGISCHE kunsten zijn een oorzaak van pest
De essentie van MENSENBLOED is een alexifarmacum
MEST moet uit de stad verwijderd worden

9
108
31

MIRRE beschermt tegen pest
Lof van R. MONTANUS over het poeder van Cornachinus
Robertus MONTANUS over dieëtiek

57
99
65

N
De NAGELS bevorderen de transpiratie
De NATUUR van het venijn is onbegrijpelijk
De NATUUR van de pest is onbegrijpelijk
Zes niet NATUURLIJKE zaken die goed nagegaan moeten worden
De NEUSGATEN moeten ingevet worden
NIETSDOENERIJ schaadt de mens
Ga niet NUCHTER uit

108
5
5
30, 40
77
75
68

O
Welke OEFENINGEN zijn aangewezen?
74-75
Levende OESTERS trekken het virus tot zich aan
147
OKKERNOTEN zijn werkzaam tegen de pest
55
Electuarium uit OKKERNOTEN
72
Het water van OKKERNOTEN geneest
111-112
OLIEVET uit zwavelbloemen behoedt tegen pest
114-115
OMGANG met geïnfecteerden moet vermeden worden
80
Wat moet hij doen die niet ONTBIJT?
67
De vloeiende ONTLASTING wordt door bepaalde stoffen tegengehouden 133
Tegengehouden OORLOGSRAMPEN reinigen de lucht
35
OORZAKEN van pest
9-12
De OORZAAK van de Brugse pest was de besmetting
11
De OORZAAK van de Brugse pest was niet het uitgraven van de haven 11
De redenen van de OPPONENTEN aan aderlating worden weerlegd
88
Hoe moeten de OREN beschermd worden?
77
ORVIETAAN
54
ORVIETAANWATER
118
OUDERE personen minder door pest aangetast
19
OVERLIJDENSDAGEN voor pestlijders
18
OVERVLOED aan spijs en drank moet vermeden worden
64
OVERVLOEDIG drinken is laakbaar
65
P
De PAD bevrijdt van de pest

109
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De PAD is een zenecton
14, 145
De PAD wordt op de bubo gelegd
145
Elixer van PARACELSUS
55
PARISKRUID is loofbaar
110
Als een PATIENT sterft, volgen er meerdere anderen in hetzelfde huis
19
De PAUS ontsnapt aan de pest dankzij een amulet
48
PAVIUS zegt dat lijken besmettelijk zijn
60
PEST is geen ziekte
2
Is PEST te herleiden tot een hoedanigheid?
2
PESTGEINFECTEERDEN moeten vermeden worden
35
Wat is PEST?
2
Gebruik van PILLEN bij pest
38
PLEISTERS op exanthemata
127-128, 171
PLEISTERS van geïnfecteerden moeten begraven worden
35, 180
PLEISTERS voor koolbuilen
160-161
POEDER van Cornachinus
99
Wanneer moet PLETHORA verminderd worden?
86
PROGNOSE van pest
17-19
PROPHYLAXIS voor artsen
29
PSEUDOANTRAX
151
Wanneer past het te PURGEREN?
98, 100-102,143
R
Verschillende REMEDIES tegen pest
REINIGING van de huizen
RENETTEN gelatine
Waartoe maant ons de RETENTIE aan?
REVULSIE
Dagelijks gebruik van RHABARBER
RHINOCEROSHOORN
RIOLEN moeten vaak gereinigd worden
RIVETUS raadt af lijken in de kerken te begraven
RONDELETIUS wordt vermeld
De ROTTENDE gisting verschilt van de gewone rotting
ROTTING is soms de oorzaak van pest
ROTTING verschilt van gisting
ROTTINGSGEUREN moeten gevlucht worden
Speciale ROTTING

37-39, 48
172
132
76
86
36
107
31
60
62
4
3
4
63
4

S
De SAFIER geneest de bubo
147
De SAFIER is een amulet tegen de pest
52
SAPPEN zijn niet steeds aangewezen
65
SCHICHTEN, soort tumoren
137
SCHORPIOENOLIE
47
Ingewreven SCHORPIOEN
51
SCHRIK en vrees veroorzaken pest
12, 79
De SCHRIJVER werd door een dubbele aderlating genezen
90
SCHURFTKRUID staat als pestverjager bekend
149
SEIZOENVRUCHTEN moeten vermeden worden
66
Bloemen van SENNERTUS
115
SLAPERIGHEID in geval van pest
20
Over de SLAAP
73, 133
SMARAGD geneest de pest
116
SOPHOCLES stierf van blijdschap
78
SPINOLIE
146
De grote SPIN verjaagt het venijn van het hart
51
SPIJZEN die pest veroorzaken
10
Het komt aan het STAATSBESTUUR toe de weg van de dreigende pest
te versperren
30
De menselijke STEEN is een alexifarmacum tegen pest
108
De menselijke STEEN prikkelt de transpiratie
108
STINKENDE zelfstandigheden zijn nuttig voor fumigaties
177-178
De STRUISVOGEL bevat een alexifarmacum tegen pest
109
T
TAAK van de arts ivm reiniging
TAAK van de magistraat ivm de reiniging
TAAK van de toezichter ivm de reiniging
TABAK is werkzaam tegen pest
TABAK kauwen tegen pest
Hoe TARWE moet gereinigd worden
TEKENS van besmette lucht
TEKENS van bubonen
TEKENS van dood door pest
TEKENS van aanwezige pest
TEKENS van tumoren

172
172
174
82
180
32
138-139
182-184
20-21
27
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TERIAKELALCOHOL
68
TERIAKEL is nuttig in geval van pes
42, 54
TERIAKELAZIJN
44
TERIAKELZALF
147
Overdaad aan TERIAKEL
122-123
De TONG van de pestlijder is zwart, droog en ruig
20
Een natte TONG, eens de bubonen uitgebroken zijn, is een goed teken 127
De TOILETTEN moeten met ongebluste kalk besproeid worden
40
De TOILETTEN moeten 's nachts en in de winter gereinigd worden
31
Bij TRANSPIRATIE niet slapen
126
Bij TRANSPIRAT1E weinig drinken
126
De TRANSPIRATIE moet drie uur lang duren
126
Bij wie moet TRANSPIRATIE verwekt worden?
126-127
U
UIEN zijn goed tegen pest
56, 111, 149
Koude UITEINDEN en onwelriekende mond zijn tekens van dood
25
Het drinken van URINE is werkzaam tegen pest
55
Hoe zijn de URINESOORTEN van pestlijders?
21, 23, 26
Geïnfecteerde mogen enkel op vastgestelde UREN buiten gaan
35
V
Het VASTEN put de krachten uit
De VENSTERS die uitzicht geven op het zuiden en het westen
moeten gesloten, Zij die uitgeven op het noordenmoeten geopend
worden
Het VENIJN kan septisch zijn
Hoe het VENIJN de hersenen bereikt
Aantrekkende VENIJNEN
Met VENIJNIGE zaken moet men voorzichtig omgaan
VENUS put de krachten uit
VETTE spijzen moeten vermeden worden
De VISMARKT en de kruidenmarkt moeten vaak gereinigd worden
Pikante VISSAUS is een geneesmiddel
De soorten VLEES die geschikt zijn
De soorten VLEES die vermeden moeten worden
Rood VLEESNAT

64

58
154
136
143
49
77, 80
66
31
55, 109
65
65
130

De VLEKKEN van de pestlijder hebben verschillende uitzichten
20, 26
VOORBEHOEDSMIDDELEN tegen pest
VOORUITGANG van het venijn in het lichaam
Het VUUR is de krachtigste corrector van de lucht
Het VUUR is de triomferende overwinnaar van de pest
Her VUUR moet gestadig onderhouden worden
Het VUUR moet 's avonds ontstoken worden

37-39
134
34, 58
35
80, 129
34, 58

W
Matige WAAKTOESTANDEN
Overdreven WAAKTOESTANDEN
WALVISOLIE moet gekookt worden
Een WARM hart wordt gemakkelijker besmet dan een koud
De pest moet niet behandeld worden met WARME zaken
De WARMTE is niet de oorzaak van de koolbuil
WATER geschud om gedronken te worden
WATER uit hoornen afkomstig
NOTENWATER beschermt
Slecht WATER
WERKZAAMHEID van de pest
WIJN met zout
WIJN moet verkozen worden boven bier
Waarom moet WIJN gegeven worden?
Gezouten WIJN
Men moet op de WIND letten in geval van pest

73
74
31
17
123-124
153
131
107, 108
56
10
8
232
67
132
232
47
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Hoe WOL gereinigd wordt
Sommige WORTELS zijn aanhangsels tegen pest

180
52

X
XAVERIUS als patroon tegen de pest door de Bruggelingen

17

Z
Gebruik van ZEDDAR tegen pest
ZENECTON van de koolbuil
Wat is ZENECTON?
Er bestaan twee soorten ZEEHOORNEN
ZEUXIS sterft al lachen
Gebruik van ZOUT
ZWAVEL behoedt legen pest
ZWAVEL roeit pest uit
ZWAVELBLOEMEN beschutten tegen pest²
ZWAVELELIXER
ZWAVELEXTRAKT
ZWAVELOLIE
ZWAVELROOK zuivert de lucht
Het ZWEET verjaagt de pest
ZWEREN moeten open gehouden worden

72
147
105, 171
53, 106-107
78
54
57, 67
114-115
65, 67
115
148
115
64
121
78, 150

