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Inhoudsopgave Tijdingen 2012

•

Voorwoord Dr William De Groote, Voorzitter Montanus vzw

•

Het bewogen leven van dokter Jean-Paul Marat –Pieter De Meyere,UG

•

Medische ex librissen in historisch perspectief – Dirk Mattelaer

•

Medische mysteries uit de Florentijnse Renaissance- Ivo De Leeuw

•

Het menselijk pisvlies- Govert Bidloo versus Philip Verheyen - Inge Fourneau en
Raf Suy.

•

Cataractoperaties vóór de tijd van Daviël. In het voetspoor van de Brugse oogarts
Franciscus De Wulf – J.J Delaey

•

Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier(1515-1588) – Vera Hoorens

•

Aderlaten door de eeuwen heen – Rudi Butzelaar

•

Klinische elementen in het eerste boek van Vesalius’Fabrica (1543) –Maurits
Biesbrouck

•

De Antwerpse medicus Egidius Daelmans (17e eeuw), een overtuigd iatrochemist
– Annette Bierman

•

De behandeling van syfilis – Spaanse pokken – in de 16-17e eeuw Annette Bierman

•

De pest in Brugge in de 16-17e eeuw – Albert Clarysse

4

Het nieuwe borstbeeld van Thomas Montanus in het stadspark van Diksmuide

VOORWOORD
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HET ‘WONDERJAAR’ VAN MONTANUS
Het twintigste werkjaar van het Collegium Medico- Historicum Brugense werd haar
‘wonderjaar’.
Sinds 2008 werd door de werkgroep geijverd naar een tentoonstelling toe over de
geneeskunde in de 16e-17e eeuw, die uiteindelijk op 19 september 2011 werd
geopend onder de titel ‘Van chirurgijns tot pestheiligen, ziek zijn in de 16e-17e eeuw’
en die werd opgesteld op de zolders van het gotische Sint-Janshospitaal.
Nooit was er in Brugge zo een grote publieke opkomst voor een openingsnocturne
als voor deze tentoonstelling.
De tentoonstelling zelf op de sfeervolle hospitaalzolders, met zijn zeven themaboxen
over: de medische beroepen, de diagnostiek, het medisch denken, de therapie en
chirurgie, de infectieziekten en de devotie gaf de bezoeker een duidelijk inzicht in de
medische kennis en praktijk tijdens de 16e-17e eeuw.
Het museumbulletin nr.3/2011 van de musea Brugge werd integraal gewijd aan deze
medische tentoonstelling.
De werkgroep Montanus heeft voor de realisatie van deze tentoonstelling op de
geapprecieerde medewerking kunnen rekenen van de musea Brugge, met Sybilla
Goegebuer als curator, het OCMW-archief, het stadsarchief en de stadsbibliotheek.
Tijdens de tentoonstellingsperiode werd op 11.11.11 een dagvullend
herfstsymposium georganiseerd op de KHBO over ‘Ziek zijn in de 16e-17e eeuw’.
Zowel inhoudelijk als naar opkomst (230 deelnemers) werd dit symposium een groot
succes.
Op dit herfstsymposium werd het boek ‘6 eeuwen infectie in Brugge’ van dr. Johan
Boelaert als tijdingen 2011 aan de leden aangeboden.
Deze tijdingen 2012 bevatten nu de teksten van de meeste referaten van dit
herfstsymposium 2011.
De tentoonstelling werd op 3 maart 2012 afgerond met een eerste ‘Montanuswintermeeting’, een vergadering voor Montanusleden, waarbij de klemtoon in de
lezingen op de zuivere medische geschiedenis wordt gelegd. Op deze
ledenbijeenkomst werd de evolutie van de behandeling van de borsttumoren, van de
tandheelkunde en de intramedulaire fractuurbehandeling voorgesteld.
Op het lentesymposium op 1 mei 2012, terug in samenwerking met de vrienden van
de Brugse musea, stonden de ‘Epigrammen van Martialis’ en de ‘Sodomie in het
bourgondische Brugge’ centraal.
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Van chirurgijns tot pestheiligen, ziek zijn in Brugge in de 16e – 17e eeuw
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De kers op de taart van dit ‘Montanus-wonderjaar ‘was de inhuldiging van het nieuwe
borstbeeld van Thomas Montanus in Diksmuide op 27 september 2012. In het
stadspark van zijn geboortestad
(+07 juni 1617) werd het voor enkele jaren het door vandalisme vernielde stenen
borstbeeld vervangen door een prachtig nieuw bronzen exemplaar van kunstenaar
Jan Tamsin.
Van dit borstbeeld kunnen theoretisch nog 6 extra exemplaren gegoten worden.
Deze mogelijkheid betekent een uitgelezen opportuniteit voor de stad Brugge om een
borstbeeld van zijn meest beroemde arts toe te voegen aan zijn beeldenpatrimonium.
Thomas Montanus verdient immers zijn plaats naast de andere Brugse Renaissanceintellectuelen zoals Simon Stevin en Juan Luis Vives.
Het beeld dat op de Sint-Janssite voor het broederklooster zou kunnen geplaatst
worden, zou een ideaal startpunt zijn voor een Montanuswandeling of een geleid
bezoek aan het gotische Sint-Janshospitaal.
De werkgroep Montanus zal alles in het werk stellen om ons stadsbestuur, onze
politieke mandatarissen en de administraties te motiveren, om voor Brugge een kopie
van het beeld van Montanus te verwerven.
De eventuele inhuldiging van dit borstbeeld zou de gedroomde apotheose zijn van 2
decennia Montanus-activiteit in Brugge.
Dr. William De Groote
Voorzitter Montanus
11.11.2012
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De organisatoren en de sprekers op het herfstsymposium Montanus op 11/11/11
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HET BEWOGEN LEVEN VAN DOKTER JEAN-PAUL MARAT
(1743-1793)

Pieter DE MEYERE, Prof. em. UGent

Zelden heeft iemand in de 18de eeuw zo'n bewogen leven gekend als Jean-Paul
Marat. Opeenvolgend was hij geneesheer, natuurwetenschapper, journalist en
politicus. In leerboeken geschiedenis staat doorgaans alleen de afbeelding van de
vermoorde Marat in zijn bad : <Marat assassiné> van Jacques Louis David (1793).
Jean-Paul Marat betekent evenwel veel meer dan dat : hij was immers een zeer
veelzijdige persoon. En dat zullen we nu samen ontdekken.
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HET GEZIN MARA(T)

Jean-Paul Marat werd geboren te Boudry nabij Neuchâtel op 24 mei 1743. Zijn
vader, Jean Mara, was een tot het calvinisme bekeerde katholieke geestelijke uit
Sardinië. Zijn moeder, Louise Cabrol, stamde uit een familie van hugenoten, die na
de herroeping van het edict van Nantes in 1685 uit Frankrijk naar Genève was
gevlucht. Het gezin Mara telde negen kinderen van wie één vroegtijdig stierf. JeanPaul was de tweede in de rij. Van zijn vader erfde hij zowel taalvaardigheid als de
gave voor wetenschappelijk onderzoek. Ook de drang om te reizen was duidelijk een
familietrek. Moeder Mara bracht haar kinderen genegenheid voor de gewone man bij.
Jean-Paul zou dat op latere leeftijd meermaals beklemtonen. Zijn gerichtheid naar
het volk groeide bij hem uit tot een blijvende gedragslijn.

Mara of Marat ?
<Mara> betreft de oorspronkelijke familienaam. De “t” is later toegevoegd door JeanPaul en zijn jongere zus Albertine om hun familienaam een Frans uiterlijk te geven.
Hun broer David verkoos overigens ‘de Boudry’ als familienaam naar de plaats waar
hij werd geboren. David was jarenlang leraar Frans aan het keizerlijk Hof in SintPetersburg.

Vader Jean Mara was geen autodidact zoals soms wordt beweerd.
Als voormalig geestelijke kende hij verschillende talen zoals Latijn, Spaans en Frans.
Zijn hoofdberoep was textieltekenaar. Daarmee kon hij zijn gezin niet echt
onderhouden. Daarom gaf hij ook taallessen terwijl hij af en toe kruidenmengsels
verkocht, een gangbare praktijk in die dagen. De kinderen werden opgevoed 'in de
leer', en hun ouders zorgden ervoor dat allen naar de lagere school konden gaan.
Jean-Paul en zijn jongere broer David hebben ook voor een deel middelbaar
onderwijs gevolgd. Omdat "gevestigde burgers" steeds voorrang hadden bij de
inschrijving, moest Jean-Paul zijn studies voortijdig stopzetten. Net zoals zijn broers
en zussen leerde hij evenwel veel van zijn ouders, wat het schoolonderricht in ruime
mate aanvulde. Vader Mara verrichtte eveneens wetenschappelijk onderzoek: bv. in
de optica, kleurenscheikunde, kruidengeneeskunde en het kunstboekbinden. Vaak
assisteerde Jean-Paul zijn vader bij allerlei proefnemingen, en het ligt dan ook voor
de hand om hier de oorsprong te situeren van Jean-Pauls drang naar
wetenschappelijk onderzoek twintig jaar later in Parijs.
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Op zestienjarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis richting Frankrijk. Hij zou toen
hebben gepoogd deel te nemen aan een wetenschappelijke expeditie naar Tobolsk
in Siberië. Voor een jongeman zonder diploma middelbaar onderwijs en zonder de
vereiste connecties bleek dat gewoon onmogelijk. Ook wordt verteld dat hij tijdens
een kort verblijf in Parijs contact zou hebben gezocht met enkele vooraanstaande
Verlichtingsdenkers. Tot een dergelijke gesloten kring kon iemand als Jean-Paul
Marat onmogelijk doordringen niet alleen wegens zijn leeftijd maar ook bij gebrek
aan enig contact met dat milieu.

HUISLERAAR TE BORDEAUX

Wel staat vast dat hij huisleraar is geweest bij de invloedrijke familie Nairac in
Bordeaux. Pierre-Paul Nairac gold in zijn tijd als één van de belangrijkste
rietsuikerimporteurs. Sommigen vragen zich af hoe de nog vrij jonge Jean-Paul
dergelijke functie kon bekomen. Daarvoor is er een afdoende verklaring. Mevrouw
Nairac (Jeanne-Barbe Welter) en Louise Cabrol kenden elkaar. Beide families waren
destijds vanuit Frankrijk naar Genève gevlucht. Zij wist haar man ertoe te bewegen
Jean-Paul in dienst te nemen. Jean-Paul heeft die functie ongeveer één jaar
uitgeoefend.
JEAN-PAUL MARAT EN DE GENEESKUNDE

In Bordeaux zou Jean-Paul Marat contact genomen hebben zowel met de
plaatselijke academie als met de universiteit. Hij zou er studies geneeskunde zijn
begonnen. Niets daarvan kan met zekerheid worden bevestigd. Alleen staat vast dat
hij in 1762 overstak naar Engeland om er geneeskunde te studeren. Hij woonde te
Londen in het Saint Mary’s Hospital en volgde er de leergangen praktijkarts. In juni
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1769 behaalde hij het diploma van geneesheer. Bovendien promoveerde hij op 30
juni 1774 tot doctor in de geneeskunde.
Bijna twintig jaar later werd door politieke tegenstanders beweerd dat Marat zijn
doctorsdiploma had gekocht. Het 'kopen' van zo'n diploma was evenwel gebruikelijk
in die tijd. In Groot-Brittannië werd een arts met vijf jaar voltijdse praktijk door twee
doctores in de geneeskunde voorgedragen. Als de universitaire commissie besliste
tot toekenning van het doctorsdiploma en de kandidaat de vereiste som betaalde,
werd hij gepromoveerd. Het doctorsdiploma betekende een statusverhoging, en kon
mits de juiste connecties toegang verlenen tot officiële ambten. Jean-Paul Marat was
Zwitser en voor hem gold dat laatste niet. Overigens was hij zinnens vrij spoedig naar
Frankrijk terug te keren.

Tijdens zijn lange verblijf in Engeland schreef Marat enkele werken zoals ‘An essay
on the human soul’- 1772 en een uitbreiding daarvan: ‘A philosophical essay on man’
- 1773. Hij vertaalde het laatste in het Frans en gaf het uit in Amsterdam in 1775 met
als titel ‘De l’Homme ou des principes et des loix de l'influence de l'âme sur le corps
et du corps sur l'âme’. Dit werk verbindt geneeskunde met filosofie en huldigt daarbij
een opvatting (nl. het zoeken naar de plaats van de ziel in het lichaam) die nu niet
meer wordt bijgetreden maar in zijn tijd tot hevige discussies leidde. Marats ‘An
essay on gleets’ uit 1775 betreft een louter medische studie op basis van literatuur
en eigen praktijk. .Deze studie met betrekking tot de geslachtsorganen verwierf een
ruime bekendheid in Britse medische kringen en werd anderhalve eeuw later in 1912
vertaald in het Frans door dokter Joseph Payenneville uit Rouen. De titel van het
werk luidt ‘Marat, spécialiste des maladies vénériennes’.
In 1774 publiceerde Marat anoniem “The chains of slavery”, een zeer kritisch werk
over de democratie en het politieke bestel in Engeland. Het boek kende geen
succes.
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MARAT ALS GENEESHEER IN PARIJS

In mei 1777 keerde Jean-Paul Marat naar Frankrijk terug en slaagde hij voor de
toelatingsproef tot uitoefening van de geneeskunde. Vanaf eind juni 1777 fungeerde
hij als militair arts bij het stadsgarnizoen van Parijs. Het legeronderdeel stond onder
het bevel van graaf d' Artois, een familielid van de koning. Enkele weken later startte
Marat eveneens met een privépraktijk. Al snel verwierf hij bekendheid door de
genezing van enkele patiënten met oogkwalen en van patiënten die waren
opgegeven door bekende Parijse geneesheren. Afgunst bleef niet uit, en dokter
Marat werd verweten te hoge bedragen te vragen voor geneesmiddelen die in feite
waren samengesteld uit eenvoudige, in alle apotheken verkrijgbare basisproducten.
Deze kritiek was terecht. Belangrijk is wel dat Marats behandelingen doorgaans
leidden tot genezing. Vooral toonden ze een bijzonder kenmerk van hem aan, met
name zijn wetenschappelijk zoeken naar oplossingen en in het verlengde daarvan de
uitbreiding van zijn medische kennis en kunde. Deze ingesteldheid bleek ook uit zijn
experimenteel natuurwetenschappelijk onderzoek dat hij begon in 1778.
Marat noemde zichzelf “Le médecin des incurables”. Voor ons komt dat over als
eerder pretentieus. Deze betiteling was nochtans terecht want hij slaagde erin
meerdere patiënten af te helpen van een langdurige kwaal. Door zijn vertrouwdheid
met de psychosomatiek (Cfr. “De l’Homme”) wist hij eveneens op dat vlak significante
resultaten te bekomen.
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Welke geneeswijzen paste dokter Marat toe ?
- geen aderlating bij verzwakte patiënten
- lichte voeding
- eenvoudige geneesmiddelen
- voorzichtige elektrotherapie
- een goede en gezonde omgeving is belangrijk voor een spoedig herstel.
In de huidige tijd lijkt dit nogal evident. In de tweede helft van de 18de eeuw
allerminst. Toen werd aderlating volop toegepast en schreven artsen krachtige
voeding voor om ziekten “af te eten”.
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PLAN DE LÉGISLATION CRIMINELLE*

Marat schreef in die periode zijn ‘Plan de législation criminelle’ naar aanleiding van
een prijsvraag van de academie van Bern in 1777, maar de prijs werd aan twee
Duitstalige juristen toegekend. Ongetwijfeld had hij vooraf het boek van de Italiaanse
economist en criminoloog Cesare Beccaria - 1738-1794 gelezen. Enkele jaren
voordien in 1764 had deze een boek geschreven met als titel ‘Dei delitti e delle
pene’. Al snel werd het in het Frans vertaald en het circuleerde bij de intellectuele
elite.
Marats boek is minder filosofisch dan het werk van Beccaria want rechtstreeks
toegepast op de Franse rechtsstructuren. Uit voorzichtigheid werd het manuscript in
1780 als boek uitgegeven in Neuchâtel en vermoedelijk clandestien ingevoerd in
Frankrijk. Reeds na enkele weken werd het op bevel van het gerecht verboden en
alle nog beschikbare exemplaren werden in beslag genomen. Het boek verwekte
schandaal. Het zou zelfs in het openbaar zijn verbrand in Parijs.
In zijn ‘Plan de législation criminelle’ bepleit Marat de oprichting van een
onafhankelijk korps van integere magistraten en verwerpt hij de inmenging van de
koning in rechtszaken. Foltering als middel tot bekentenissen wijst hij resoluut van de
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hand en hij eist algemeen geldende rechtspraak ongeacht de stand waartoe men
behoort.
Het is verbazingwekkend dat dit boek tot schandaal kon leiden. In tegenstelling tot
‘The Chains of Slavery’ is ‘Plan de législation criminelle’ immers geschreven in een
zakelijke, serene stijl. In deel 2 schrijft Marat over ‘Des délits et des peines’ en
bespreekt hij onder meer de misdrijven tegen de godsdienst: atheïsme, ketterij,
godslastering, magie, heiligschennis, het verstoren van de eredienst, diefstal van
religieuze voorwerpen, schunnige geschriften. Hoewel het schandaal hem
achtervolgde, werd Marat niet uit zijn ambt van militair arts ontzet, zoals soms wordt
beweerd. Dat blijkt uit zijn werk 'Recherches physiques sur l' électricité' uit 1782
waarin hij zich op de titelpagina voorstelt als "docteur en médecine & médecin des
Gardes-du-Corps de Monseigneur le Comte d' Artois".

MESMERISME

Intussen was Parijs sinds 1778 in de ban geraakt van het mesmerisme. Samengevat
kwam het neer op het volgende. De uit Wenen afkomstige dokter Franz Anton
Mesmer - 1734-1815 beweerde dat door magnetisme talrijke kwalen konden worden
genezen. In zijn dokterspraktijk stond een grote ovale kuip met een houten luik erop.
De kuip bevatte verschillende glazen potten en een grote hoeveelheid ijzervijlsel.
Langs de rand van het deksel waren gaten geboord en in elk gat stak een ijzeren
staaf. De patiënt greep een van deze staven vast. Zachte muziek klonk vanuit een
zijkamer, schiep een mysterieuze sfeer. Dan trad Mesmer binnen met een staf in de
hand. Hij keek de patiënt strak in de ogen terwijl die zijn of haar klachten beschreef.
Als hij met zijn staf het zieke lichaamsdeel aanraakte, werd het vaak gevoelloos.
Sommige patiënten kregen toevallen en werden naar een andere kamer
overgebracht om tot rust te komen. Heel wat mensen verklaarden dat ze door
Mesmers behandeling waren genezen.
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Mesmer was ervan overtuigd dat zijn lichaam geladen was, doorstroomd was van
magnetisme. Hij stelde vast dat, als hij een zieke aanraakte met zijn staf of
rechtstreeks met zijn hand, magnetische energie van hem afstroomde in het lichaam
van de patiënt en de zieke plek heelde. Mesmer beschouwde ziek zijn als een
onevenwicht dat in de meeste gevallen kon verholpen worden. Dat begreep het groot
publiek en vol enthousiasme, met soms een laatste hoop op redding, zocht het hem
en andere magnetiseurs op. (Zie : DE MEYERE P. – De Verlichting in Europa; Deel 3
– Vereniging Vlaamse Leerkrachten, Antwerpen, 2004, blz. 46-47).

Begin 19de eeuw werd vastgesteld dat allerlei verschijnselen die door het
mesmerisme werden opgeroepen, wel degelijk bestonden: catalepsie, hallucinaties
en hypnotische suggestie.

Marat die onderzoek verrichtte naar de toepassing van elektriciteit voor medische
doeleinden was volop voorstander van de alternatieve geneeskunde. Onder
voorbehoud van verdere wetenschappelijke bevindingen aanvaardde hij de praktijk
van Mesmer en diens volgeling Charles d' Eslon. Na de officiële afwijzing van
Mesmers benaderingswijze door een koninklijke commissie waarvan Benjamin
Franklin voorzitter en Antoine Laurent Lavoisier secretaris waren, reisde dokter
Mesmer naar Straatsburg en vervolgens naar Wenen alwaar hij nog gedurende
enkele jaren een bloeiende praktijk had.

Reeds enkele jaren vóór het mesmerisme publiceerde dokter Jean-Paul Marat zijn
Mémoire sur l’électricité médicale in 1774. –
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Het boek werd bekroond door de academie van Rouen en kende een ruime
verspreiding. Het omvatte een overzicht van alles wat toen op dat vlak gekend en
toegepast werd. Met dit boek komt Marat tot ons als een vulgarisator van
wetenschappen

Als elektrotherapeut genoot hij evenwel geen erkenning vanwege de “gevestigde”
wetenschappers. Toch schrijft de radioloog dr. Foveau de Courmelles dat het begrip
“franklinisation” met betrekking tot de toepassing van statische elektriciteit in de
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geneeskunde ongerechtvaardigd is. Alleen de term “maratisation” is juist en doet
recht aan de uitvinder ervan. (Chronique médicale 1902, blz. 456).

Einde praktijk als geneesheer

Zoals we hebben gezien, was Marat militair arts te Parijs. Het garnizoen stond onder
het bevel van graaf d’Artois. Die viel in 1784 in ongenade wegens zijn kritiek zowel
op de koning als op het bestuur van het land. D’Artois werd ontslagen en met hem
ook zijn naaste medewerkers. Voor dokter Marat waren de gevolgen desastreus :
meteen was hij zijn ambt van militair arts kwijt. Bovendien verloor hij op korte tijd
bijna al zijn patiënten zodat hij zijn privépraktijk stopzette in het voorjaar 1785.
Vanaf dan ging hij zich nog meer toeleggen op wetenschappelijk onderzoek, vooral
dan op het vlak van de fysica.
Tevens werd hij politiek journalist.

MARAT ALS WETENSCHAPPER

Marat verrichtte onvoorstelbaar veel experimenteel onderzoek en stuurde zijn
manuscripten naar diverse academiën al dan niet als antwoord op een prijsvraag.
Meestal publiceerde hij achteraf deze manuscripten met het oog op bekendmaking.
Zijn wens was het om overal bekend en erkend te worden als een 'echte'
wetenschapper. Ook zijn pogingen om lid te worden van de vooraanstaande
Académie des Sciences spreken in die richting. Tegelijk liet hij niet na 'gevestigde
wetenschappers' af en toe te ridiculiseren, en met gedrevenheid streefde hij ernaar
hun opvattingen blijvend te weerleggen. In het geval van Isaac Newton - toen een
wetenschappelijk 'monument' - kwam dit mettertijd zelfs bijzonder irritant over.

Marat bekritiseerde de Engelse natuurkundige Isaac Newton – 1642-1727 - in
'Découvertes de M. Marat sur la lumière, constatées par une suite d' expériences
nouveIles qui ont été faites en très grand nombre sous les yeux de MM. les
Commissaires de I' Académie des Sciences' van 1780. Meer dan in latere tijden was
Newton in de tweede helft van de 18de eeuw boven alle kritiek verheven. Men
begrijpt dat Marats kritiek zijn afwijzing door de academie alleen zal hebben
bevestigd. Ook Marats 'Notions élémentaires d' optique' van 1784 is één hardnekkige
strijd tegen de opvattingen van Newton. In 1704 had Newton zijn 'Opticks or a
treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light' uitgegeven. Dat
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werk was het resultaat van bijna veertig jaar studie en experiment. Dat Marat
Newtons boek nauwkeurig had vertaald en van commentaar voorzien, maakte op de
wetenschappelijke wereld weinig indruk. Die bleef bij zijn standpunt ondanks het
gegeven dat Marat meende enkele tekortkomingen te kunnen vaststellen in de
proefnemingen van Newton.
Het dient gezegd - en het is een verdienste op zich - dat Marat bij zijn studie
voorrang gaf aan onderzoek, vaak in heel moeilijke financiële omstandigheden. Hij
beperkte zich nooit tot enkele proefnemingen. Zo deed hij ongeveer vijfduizend
proeven in verband met de optica en de kleurenfysica alvorens zijn werk 'Notions
élémentaires d' optique' uit te geven.

KEUKEN EN APOTHEEK

Via zijn ontelbare proefnemingen ontdekte Marat enkele voor het dagelijks leven
bruikbare zaken. Zo verbeterde hij het steriliseren van groenten, een techniek die
reeds enkele jaren voordien was ontdekt.
Hij vond ook een middel om zeep meer schuimend te maken.

Het meeste resultaat bereikte hij evenwel met zowel het voorschrijven als zelf
bereiden van geneesmiddelen. In tegenstelling tot de gewoonten van zijn tijd streefde
hij naar zo eenvoudig mogelijke samenstellingen. Bovendien vermeed hij te sterke
doseringen.
Eerder dan hem te negeren, hadden de gevestigde wetenschappelijke kringen
aandacht moeten hebben voor Marats proefnemingen en resultaten. Als reflectie op
hun eigen werk zouden die alleszins heel nuttig zijn geweest. Hun houding wijst
evenwel op de tweespalt die was ontstaan sinds het einde van de 17de eeuw :
‘professionele wetenschappers’ versus ‘amateur-wetenschappers’.
In zijn beide kranten (zie verder) stelde Marat dat wetenschapsbeoefening ten
dienste van het hele volk moest staan en niet enkel worden bedreven in de besloten
kring van een of andere academie.
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MARAT ALS POLITIEK JOURNALIST

In die tijd werd hij ook actief als politiek journalist, een risicovolle bezigheid gezien de
overheidscensuur. Marat schreef vanaf 1786 pamfletten tegen de gevestigde orde,
onder meer tegen de Académie des Sciences, en in het bijzonder tegen enkele
vooraanstaande leden ervan zoals Condorcet en Lavoisier, Vooral deze laatste werd
op de korrel genomen. Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) werd beschouwd als
de grootste scheikundige van zijn tijd, maar was heel ambitieus en bovendien
extreem arrogant tegen al wie wetenschap bedreef buiten de academie om.
Marat betitelde Lavoisier in zijn pamfletten als ‘leerling-tovenaar’, met een smalende
verwijzing naar diens scheikundige experimenten en de arrogantie waarmee hij zijn
bevindingen opdrong aan de toenmalig wetenschappelijke wereld. Marat
beschuldigde Lavoisier, zowel vóór als na de aanvang van de revolutie, van plagiaat.
Deze had inderdaad de verwerpelijke gewoonte andermans ideeën en bevindingen
tot de zijne te maken. Hij had dat onder meer gedaan met de resultaten van de Britse
wetenschappers Henry Cavendish en Joseph Priestley, wat in het eerste geval had
geleid tot een heuse rel met de Royal Society of Sciences in Londen, Zijn neiging tot
plagiaat was algemeen bekend bij de wetenschappelijke wereld in Parijs, maar in de
jaren tachtig durfde niemand zich verzetten tegen de toen heel machtige Lavoisier.
Deze was immers al vanaf 1782 vast secretaris van de Académie des Sciences.
Eind september 1789 beschuldigde Marat in zijn krant 'L'Ami du Peuple' Lavoisier
ervan een uitbuiter te zijn van het volk. Tijdens het ancien régime was Lavoisier als
hoofdbelasting-ontvanger (fermier général) steenrijk geworden ten koste van de
bevolking. Op 8 mei 1794 werd Lavoisier daarom terechtgesteld, samen met 27
andere hoofdbelastingontvangers, Marat was toen al bijna een jaar dood. De
terechtstelling van Lavoisier kan zeker nooit aan hem worden toegeschreven.

MARAT EN DE REVOLUTIE

Voor Jean-Paul Marat dook vanaf 1787 een nieuw probleem op : geldgebrek. De
verkoop van zijn wetenschappelijke werken bracht onvoldoende op om in zijn
bestaan te kunnen voorzien. Weldra was hij genoodzaakt zijn wetenschappelijke
experimenten te beperken.
Begin 1789 maakte Marat een zware depressie door en was hij ervan overtuigd dat
hij niet lang meer te leven had.
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Met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 – het officiële begin van de
revolutie – veerde hij evenwel op en herwon zijn vroegere levenskracht. Hij meende
trouwens dat hij een belangrijke rol zou spelen in de ontwikkeling van de
gebeurtenissen.
Marat werd lid van de politieke club van de “Cordeliers”. Deze politieke club heette
voluit “Société des amis des droits de l’homme et du citoyen”. De bijnaam ‘Cordeliers’
had te maken met het voormalige klooster waar de clubleden bijeenkwamen. Het
klooster had toebehoord aan de orde van de franciscanen die in de omgang
‘cordeliers’ werden genoemd. Het gebouw was gelegen in de rue de l’École-deMédecine, dichtbij de woonst van Marat. Net zoals meerdere andere Cordeliers
ijverde Marat voor een democratisch programma gericht op een verbetering van de
erbarmelijke leefomstandigheden van de gewone mens.
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Voor Jean-Paul Marat was de revolutie een zeer bewogen periode. Vanaf midden
september 1789 gaf hij het dagblad ‘L’Ami du Peuple’ uit en zo noemde hij ook
zichzelf.

Van meet af aan waren de door hem geschreven editorialen vlijmscherp voor
personen die tijdens het ancien régime tot de ‘gevestigde waarden’ hadden behoord
en thans probeerden hun status en rijkdom veilig te stellen. Ook beschuldigde hij
grote handelaars en allerlei speculanten die voordeel probeerden te halen uit de
nieuwe toestand via woeker, oplichting en het voor een prikje kopen van kerkelijke
goederen.
Al snel werd hij vervolgd wegens smaad. Zijn houding als journalist was trouwens
verbijsterend; in plaats van zijn bronnen zorgvuldig te toetsen, nam hij ze meestal
voor waarheid, met de kwalijke gevolgen vandien.
Eind november 1789 werd beslag gelegd op zowel krant als drukpers. Hij gaf
voortaan zijn dagblad clandestien uit maar op 22 januari 1790 werd tegen hem door
het gerecht een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Tijdig verwittigd, dook hij onder en
in februari vluchtte hij naar Engeland. Pas eind mei keerde hij naar Frankrijk terug.
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Opnieuw volgde hetzelfde scenario met beslag op krant en drukpers, clandestiniteit,
veroor-deling wegens smaad, bittere armoede. Andermaal week hij uit naar Engeland
en durfde pas tegen april 1792 naar Parijs terugkeren, ditmaal definitief;
In september 1792 werd Marat verkozen tot parlementslid en gaf hij een nieuwe krant
uit met als titel “Journal de la République Française”.

Hij hanteerde ongeveer dezelfde stijl als voorheen, maar toch een heel stuk
gematigder. Vooral richtte hij zich tegen de girondijnen – conservatieve politici – van
wie sommigen vanaf april 1793 waren uitgeweken naar Caen.
Intussen had een hardnekkig eczeem een groot deel van zijn lichaam aangetast, wat
hem een weerzinwekkend uiterlijk gaf en hem bovendien heel veel pijn bezorgde.
Daarom bleef hij vanaf juni definitief weg uit het parlement.

Elke dag zat hij gedurende vele uren in een kruidenbad terwijl hij schreef aan de
editorialen van zijn krant.
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DE MOORD OP MARAT

Marat werd vermoord op zaterdag 13 juli 1793 door de 25-jarige Marie Anne
Charlotte Corday d’Armont die daartoe vanuit Caen naar Parijs was gereisd.

In die dagen woonde Jean-Paul op de eerste verdieping van een groot herenhuis in
de rue des Cordeliers nr. 30. Het appartement werd gehuurd door Simone Evrard, de
vriendin van Marat.

Waarom werd Marat vermoord door Charlotte Corday ?

Zij hield hem onder meer verantwoordelijk voor de septembermoorden. Begin
september 1792 werden in Parijse gevangenissen ongeveer 1400 gedetineerden
vermoord en elders in Frankrijk tot midden september naar schatting nog eens een
driehonderdtal. Doorgaans betrof het geen politieke gevangenen, wel mensen die
veroordeeld of verdacht waren van diefstal, oplichting, wanbetaling of prostitutie. Ook
een driehonderd niet-beëdigde katholieke priesters werden omgebracht. Nooit is de
betrokkenheid van Marat bij deze moorden aangetoond. Zijn tegenstanders wezen
evenwel op de polemische stijl van zijn krant en zo werd al snel de binding gelegd
met deze slachtpartij. Marat was overigens nooit lid van een revolutionaire rechtbank
noch van het Comité de Salut public. In het parlement veroordeelde hij de moorden
als een daad van onwettelijkheid. Dat was allerminst de mening van Charlotte
Corday. Voor de rechtbank verklaarde zij dat zij Marat had vermoord omdat hij al het
kwade van de samenleving in zijn persoon vertegenwoordigde.
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Met die moord had zij hem eigenlijk een dienst bewezen. Door de snel
voortschrijdende kwaal was Jean-Paul Marat erg afgetakeld en werd hij voortdurend
geteisterd door hevige pijn. Wellicht zou hij enkele maanden later zijn overleden.
Steeds meer stelt men zich de vraag of Charlotte Corday niet de verkeerde heeft
omgebracht. De Terreur (1793-1794) was immers het werk van Maximilien
Robespierre en diens medestanders. Marat was geenszins betrokken bij deze
ingrijpende politieke zuivering. En bovendien : in zijn krant bekritiseerde hij enkele
malen Robespierre onder meer wegens de onwettelijkheid van de Terreur.

Het ligt dan ook voor de hand dat Marat een volgend slachtoffer had kunnen zijn van
die zuivering. Robespierre liet immers talrijke Cordeliers zoals Fabre d’Eglantine,
Danton en Desmoulins onthoofden. Jean-Paul Marat werd vooralsnog ontzien omdat
hij zeer geliefd was door het gewone Parijse volk.
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MARAT EN ZIJN VERHEERLIJKING DOOR HET VOLK

Na de officiële huldiging van Marat bracht de bevolking hem een laatste groet. Op 16
juli 1793 werd hij begraven in de tuin van het voormalige klooster van de
franciscanen. Na de val van Robespierre eind juli 1794 werd Jean-Paul Marat op 22
september - de eerste dag van het jaar III volgens de Franse republikeinse kalender
– stoetsgewijze overgebracht naar het Pantheon maar reeds op 9 februari 1795
werden zijn stoffelijke resten er verwijderd en overgebracht naar de begraafplaats
Ste-Geneviève. De revolutie was toen voorbij want de conservatieven waren in
Frankrijk opnieuw aan de macht.
Toch kwam vrijwel meteen na zijn dood de volksverheerlijking op gang. Talrijke
gemeenten veranderden hun naam. Zo werd Compiègne-sur-Oise gewijzigd in
“Marat-sur-Oise” en Montmartre in “Montmarat”.

Vele mannelijke borelingen kregen de voornaam “Marat”. Aan meisjes werd de
voornaam “Simone” gegeven. Ook soms “Albertine”, naar zijn zus die begin augustus
1793 uit Zwitserland naar Parijs was overgekomen. Ook lagere scholen werden
genoemd naar Jean-Paul Marat, voorvechter van het volksonderwijs. In talrijke
gemeentehuizen en op openbare pleinen prijkte weldra zijn beeltenis. De
machthebbers dwarsboomden evenwel die volksverheerlijking. Zij waren de kritiek
van Marat jegens hen in zijn beide kranten allerminst vergeten ! Sommigen onder
hen had hij herhaaldelijk bekritiseerd om hun corruptie en illegaal geldgewin. In
september 1797 werd de officiële verheerlijking van Marat verboden. Maar in brede
bevolkingslagen duurt zijn faam voort tot in de huidige tijd.
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MEDISCHE EX LIBRISSEN IN HISTORISCH PERSPECTIEF.

Dr Dirk Mattelaer, Tielt

Als men het woord ‘ex libris’ uitspreekt gaat menig voorhoofd fronsen.
Laten we daarom eerst trachten een algemene definitie te formuleren waarvan ik me
bewust ben dat deze, zeker vandaag, evenveel uitzondering is als de regel.
DEFINITIE
- Boekmerk, eigendomsbewijs
- Voorste binnenplat van een boek
- ‘Ex Libris’ = ‘uit de boeken van’
- Naam van de eigenaar en/of wapen, met
omschrijving van zijn identiteit
- Grafische techniek
- Beperkte grootte (‘kleingrafiek’)
- Mechanisch gedrukt en verveelvoudigd

Soorten Exlibris
- Picturale of Illustratieve Exlibris
1) Typeren van de bezitter: allusie op naam, beroep,
hobby, portret, interesse, godsdienstige of filosofische
overtuiging, lijfspreuk of devies, sterrebeeld, sociale rol,
vereniging
2) Abstract, in memoriam, landschap, interieur, thema,
vervloeking, congres, gelegenheid, ex dono, ex museo,
verzameling
-Heraldisch, typografisch, kalligrafisch, psaligrafisch exlibris

Wereldwijd idem/ bookplate/Buchzeichen
Pseudo-exlibris/superlibris/stempel

Karakteristiek is het esthetische gecombineerd met het artisanale, met daarenboven
een verbijsterende creativiteit en een rijke inspiratie.

Hier zijn enkele voorbeelden van Brugse medici en een Gentse professor. Deze
bladen zijn gemaakt door André Vlaanderen die afkomstig was uit Nederland, maar
vooral te Brugge heeft gewerkt vanaf 1929.
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Dit is nog een Jugendstil-ex-libris uit 1910 van Dokter Stordeur uit Brugge, van wie

ik verder geen gegevens kon vinden.Het werd getekend door de toen bekende exlibriskunstenaar Louis Titz. Het beeldt het zegel van de Gilde der Brugse Chirurgijns
uit dat werd ontworpen rond 1650.

Rond 1450 is de boekdrukkunst uitgevonden door Johann Gensfleisch, beter bekend

als Johannes Gutenberg uit Mainz. In feite ging het om de uitvinding van de
typografie, dit is het drukken met losse letters. Zo ontstond het eerste gekende
exlibris reeds rond 1480.

Het is een niet-heraldische houtgravure voor de Beierse kapelaan Johann
Knabensberg, bijgenaamd Hans Igler. Vandaar de afgebeelde egel op deze
bijgekleurde houtgravure, en de tekst ‘Hans Igler dass dich ein Igler küss’. Vanwaar
hij zijn bijnaam haalde is niet gekend.
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Dit is één der oudste medische ex libris, daterend uit 1509. Het is dat van DIETRICH
BLOCH, die leefde van 1460 tot 1524. Hij was een Duitse arts, een
katholiek,theoloog en humanist. Na in andere steden gedoceerd te hebben werd hij
in 1509 rector van de universiteit van Wittenberg waar hij Lucas Cranach de Oudere
leerde kennen.Het is een sprekend wapen. Men ziet immers een knoestige blok
eikenhout die naar de naam Bloch verwijst. Daarbij staan de heiligen Cosmas en
Damianus, twee artsen en martelaren uit de 4e eeuw. Als beschermheiligen van
medici zijn het dus symboolfiguren. Cosmas wordt als uroscopist afgebeeld met de
matula of urineglas in de linkerhand. Damianus, die een zalfpot vasthoudt, zou een
zelfportret zijn van Cranach die dit ex libris ook heeft ontworpen. Het blad is met de
hand bijgekleurd.
Hier zien we het ex libris van GEORG TANNSTETTER, bijgenaamd Georgius
Collimitius.
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Zijn prachtig portret werd geschilderd door Bernhard Strigel, een gunsteling van
Keizer Maximiliaan I.
Hij was een Duitse arts, humanist, wiskundige, astroloog, astronoom en cartograaf.
Hij doceerde aan de universiteit van Wenen, en was de archiater of lijfarts van
KeizerMaximiliaan I en Ferdinand I. Hij heeft een fraai ex libris dat rond 1520 door
Hans Springingklee is ontworpen, een leerling en medewerker van Dürer.
Het monogram rechtsboven, MGT, staat voor Magister Georg Tannstetter. Links
boven ziet men een door twee handen met staven gedragen hemelgewelf met
sterren, waarop de arts als astroloog zich baseerde bij het aderlaten. Het blad is ook
met de hand bijgekleurd.

Hier volgt het ex libris van JOHANN SPIESSHEIMER, beter gekend onder zijn
Latijnse naam Johannes Cuspinianus, die leefde van 1473 tot 1529.
Hij was een Oostenrijks arts, humanist en historicus. Ook was hij een geleerde aan
het hof van Keizer Maximiliaan I, voor wie hij een belangrijk diplomaat was. Zo lag hij
in 1515 mee aan de basis van het verdrag over het Habsburgs-Jagiellonische
dubbelhuwelijk waardoor Bohemen en Hongarije bij het Habsburgse rijk kwamen.
‘Onze’ Maria van Hongarije, de zus van Keizer Karel, was daarbij betrokken. Hier ziet
u haar ex libris dat waarschijnlijk het oudst bekende Vlaams ex libris is.

Cuspinianus doceerde aan de universiteit van Wenen waarvan hij in 1500 rector
werd. Zijn mooi portret werd in 1502 geschilderd door Lucas Cranach de Oudere. Het
is in feite een dubbelportret: op het andere luik staat zijn echtgenote.
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Zijn ex libris is een houtgravure van rond 1515 waarop hij zelf is afgebeeld, wat in die
tijd gebruikelijk was. We zien hem in prachtige kleren en baret op het hoofd. Verder
baardloos en met lange haren. Hij houdt een kostbaar boek vast in zijn met ringen
getooide hand.Het is een vervloekings-ex-libris. Immers, de vertaling van de onderste
latijnse tekst luidt als volgt: ‘Raak niet aan dit boek, zoniet zal dit blad onthullen dat je
een dief bent, want het wijst duidelijk aan ieder wie de echte eigenaar van het boek
is’.Naast Latijn en Grieks stond er bij de humanisten soms ook een Hebreeuwse
tekst op.

Dit is een Vlaams ex libris uit de 16e eeuw dat toebehoorde aan de arts en astroloog
ROBERTUS SANDERUS, of Robrecht Sanders.
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Van hem is zeer weinig bekend. Ergens wordt hij omschreven als ‘meester Robrecht
Sanderus, docteur in medicinen, residerende te Ghent op den Poldere by den
Sandberg’.Dat hij ook astroloog was is geweten omdat er, als uniek document over
hem, een almanak uit 1567 is gevonden met voorspellingen en berekeningen om het
beste tijdstip van het aderlaten te bepalen.Zijn broer Jean Sanders was artsraadgever van Keizer Karel. Zoals op de stamboom te zien is, was Robrecht ook de
grootoom van de priester-theoloog Antoon Sanderus of Sanderus die vooral bekend
is om de uitgave van de Flandria Illustrata.

Het ex libris toont ons de arts-astroloog met doktersbaret in een lange mantel en in
zijn rechterhand een papierrol houdend. Links staat op een banderol ‘Robertus
Sanderus. Doctor Medicus. Aetatis 38’. Rechts is er zijn wapen met in 1 en 4 dat van
de familie Sanders (waarvan hier de kleuren niet zijn aangeduid, maar het betreft drie
klaverbladen van sinopel op een gouden veld), en in 2 en 3 dat van de familie
Sersanders. Onderaan zijn verkort devies ‘Virtute’ dat volledig ‘Virtute duce’ luidde.

Met het ex libris van Dokter CHRISTIAN JOHANN LANGE zitten we reeds in de 17e
eeuw. Hij was professor in de geneeskunde in Leipzig van 1655 tot 1701 en was
bekend voor zijn onderzoek over de bloedsomloop.
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Zijn ex libris is een mooie kopergravure met een duif en een slang als opponenten.
De vertaling van de onderste Latijnse tekst luidt: ‘Zoals ik doceerde leefde ik: twist
was voor mij erger gehaat dan hond en slang. Christus geef me je vrede’.

In het Grieks bovenaan prijken de woorden ‘Wijs en Zuiver’. Hij heeft een tweede
versie waarop rechts en links zin omgekeerd en waarop zijn naam vollediger en meer
kalligrafisch is uitgebeeld.

Het volgende ex libris is dat van CHRISTOPH JACOB TREU die leefde van 1695 tot
1769. Hij was arts en botanicus. Zijn schrijversnaam was op zijn engels geschreven,
T R E W, zoals op het blad te zien is. Hij had zijn praktijk te Nürnberg en
correspondeerde intens met vele toenmalige geleerden zoals Linnaeus, von Haller
en Heister. Hij schreef ongeveer 19.000 brieven!

Op 29-jarige leeftijd was hij reeds lid van de Leopoldina, genoemd naar de Deutsche
Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die in 1652 werd gesticht door keizer
Leopold I
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Hij gaf een prachtig boek uit over de menselijke osteologie. Zijn naam werd gegeven
aan een plant uit de Wolfsmelkfamilie, waaronder de Trewia nudiflora.
Bij zijn dood liet hij een bibliotheek van 34.000 banden na dewelke geschonken werd
aan de universiteit van Altdorf in Beieren.

Zijn ex libris is gegraveerd in 1746 en bestaat uit drie elementen in een rococokader.
Het wapen van de Leopoldina bevindt zich linksboven. Rechts is er zijn eigen wapen
met de Hoorn des Overvloeds. De hond onderaan als zinnebeeld van de trouw is een
allusie op zijn naam: Treu. Zijn devies luidt ‘Simulare nescit’, ‘ik kan niet veinzen’.

Dit is het ex libris van een goede bekende van Treu: Dokter LORENZ HEISTER die
leefde van 1683 tot 1758. Deze belangrijke chirurg, anatomicus en botanicus, volgde
les onder meer in Amsterdam bij Frederik Ruysch en te Leiden bij Boerhaave. Hij
doceerde eerst aan de universiteit van Altdorf en daarna van Helmstedt.
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Hij was de stichter van de chirurgie in Duitsland. Zijn klassiek geworden boek
‘Chirurgie’
werd in vele talen vertaald, zelfs in het Japans. Het werd als standaardtekst te
Wenen nog gebruikt tot in 1838. Zijn naam werd gegeven aan de plantensoort
Heisteria..Zijn naam is ook eponiemisch verbonden met de Spiraalkleppen van
Heister, dit zijn de slijmvliesplooien die zich in de galweg bevinden.

Zijn ex libris is perfect symmetrisch. Boven zijn ovalen familiewapen is er een
aanziende helm met grote slurfen, wat typisch Duits is. Als helmteken is er een
stralende zon die ook in het wapen voorkomt.
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Met het ex libris van JOHANN CARL WILHELM MOEHSEN, die leefde van 1722
tot 1795, blijven we nog even in Duitsland. Hij is afgestudeerd aan de universiteit van
Halle in 1742 en vestigde zich daarna in Berlijn. Daar was hij lid van de Berliner
Aufklärung en het Geheime Berliner Mittwochgesellschaft.In 1778 werd hij lijfarts van
Friedrich II, bijgenaamd ‘Der Alte Fritz’.Hij correspondeerde veel met de plantkundige
Linnaeus, en had een grote muntencollectie. Naast medische werken schreef hij ook
over de geschiedenis van de wetenschap en degeneeskunde.
Hij had een typisch Duits bibliotheek-ex-libris dat duidelijk maakt dat hij een groot
bibliofiel was. Bovenaan zien we hem fier poseren.Op de sokkel van de zuil links ziet
men zijn op 1 september 1753 brandende bibliotheek.Boven de deur staat de datum
van 1756 wanneer zijn nieuwe bibliotheek werd geïnstalleerd.
Het geheel is onderaan vervolledigd met een wereldbol, wetenschappelijke
voorwerpen en, geheel rechts, een minieme afbeelding van de Griekse god
Asklepios.

Tenslotte gaan we naar Vlaanderen voor het ex libris van HENDRIK JOSEPH REGA
die in 1690 geboren is te Leuven waar hij ook overleed in 1754.
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Hij was een schitterend student. Hij vervolmaakte zich te Parijs in de anatomie, de
chirurgie en de scheikunde. Ondertussen deed hij er ook ervaring op in de
ziekenhuizen en de sectiezalen.Hij behaalde zijn dokterstitel in 1718 en kreeg reeds
het jaar daarna de primaire leerstoel toegewezen waardoor hij de Materia Medica
mocht onderwijzen.
Hij stond bekend als ‘De Leuvense Boerhaave’. Ook hij schreef graag in aforismen..
Hij keerde zich heftig tegen de kwakzalvers die zich zonder medische kennis
bezondigden aan de uroscopie of piskijkerij.
Hij was een eminent lesgever en vorser. Hij analyseerde onder meer de minerale
bronnen van Mariemont.

.
Hij liet te Leuven een anatomisch theater, een laboratorium en een Hortus Botanicus
bouwen,en stimuleerde de bouw van de universiteitsbibliotheek

.
Volgende anekdote is het waard om te vertellen. Toen de Franse generaal Maurits
van Saxen levensgevaarlijk gewond was werd hij door Rega met succes behandeld.
Wanneer diezelfde generaal in 1745 voor de poorten van Leuven stond ging Rega
naar hem mee met de onderhandelaars. Door zijn toedoen werd Leuven toen
gevrijwaard van plundering en verwoesting. Voor dat laatste moest men wachten tot
1914…
Rega was een minzaam en hulpvaardig man, belangeloos en vrijgevig. Zo
financierde hij 13 studiebeurzen en mocht de universiteit na zijn dood (ten gevolge
van een beroerte) voor 2000 florijnen boeken kiezen uit zijn zeer rijke bibliotheek.
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Zijn ex libris bestaat in vele formaten. Het is een heraldische kopergravure waarvan
in het ovalen kader de verkorte tekst staat ‘Henricus Josephus Rega, medicus
doctor, professor primarius’. Het schild zelf kan als volgt worden beschreven: van
zilver, een schuinbalk van azuur beladen met drie zespuntsterren, vergezeld van
tweemaal drie opgestapelde sint-jakobsschelpen. Bovenop prijkt een zespuntster als
helmteken.

Geachte Collegae, Dames en Heren.
Ik hoop dat deze lezing u aangetoond heeft dat een exlibris meer is dan een kunstig
uitgewerkt boekmerk, maar dat men daardoor kan binnentreden in een boeiende en
wondere wereld, vol historische feiten en anekdoten.
Ik dank u voor uw aandacht.
Dr Dirk Mattelaer
Sint-Michielstraat 63
B-8700 Tielt
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Medische mysteries uit de Florentijnse Renaissance
Samenvatting van de voordracht gehouden op 01/05/2011 te Brugge door
Prof.em.Dr.Ivo De Leeuw (UA)
De stoffelijke resten van de Groothertogen van Toscane werden opgeborgen in
praalgraven in de Cappella dei Principi van de San Lorenzokerk te Firenze.Samen
met de mummies van de Medici Cafaggiolo werden velen na WOII heropgegraven
en paleopathologisch onderzocht,wat een beter inzicht heeft toegelaten in de
medische geschiedenis van de Medicifamilie.(ref1,2)
Gedurende 50 jaar is er dan niets meer gebeurd door de schade aangericht door de
overstroming van 1966,het veto van de kerk en de afstammelingen van de Medici die
de “eterno riposo” van de lijken wenste te vrijwaren.
In 2004 werd dan onder impuls van Prof.Gino Fornaciari het immens “Progetto
Medici “ opgestart. Dit pluridisciplinair onderzoek heeft toegelaten met de meest
moderne technieken de mummies verder te identificeren en vooral hun pathologische
afwijkingen en doodsoorzaken wetenschappelijk te bepalen .Dit heeft toegelaten een
ganse reeks mythes en “indianenverhalen” te demystifiëren.
We zullen ons beperken tot de 16de eeuw als Toscane onder de Groothertogen zijn
stabiliteit had teruggevonden na een woelige periode die een dertigtal jaar had
geduurd (theocratie van Savonarola,republiek,herovering door de
Medicipausen,invallen van Franse en Habsburgse legers)
Uit deze periode willen wij enkel het verhaal aanhalen van de omstandigheden rond
de dood van een volksheld Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526).

Hij was gesproten uit de Popolanitak van de Medici en vader van de eerste
Groothertog Cosimo I .Hij was een echte “condottiero” die met zijn goed
opgeleide,gedisciplineerde guerrillastrijders het leven zuur maakte van de
buitenlandse troepen die Toscane binnen vielen. Hij werd verschillende malen
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gewond maar in 1526 liep het verkeerd .Hij kreeg een kogel in de rechterdij en werd
zonder succes wegens gangreen geamputeerd door de chirurg Abramo te
Mantova.Zijn dood roept vele vraagtekens op: waarom een lage amputatie?
Betrof het hier een medische fout of een bewuste daad van de chirurg,betaald door
de prins van Mantova,gekend voor zijn sympathie voor Karel V of waren de
instrumenten met gif bestreken zoals sommige documenten suggereren? De
paleopathologie geeft geen uitsluitsel.
Het mysterie van de drie doden van Livorno (1562) is integendeel wel opgelost.

Historische feiten
In november 1562 doet groothertog Cosimo I met zijn vrouw Eleonora en hun 3
zonen (Giovanni,Garzia en Ferdinando) een staatsreis naar het zuiden van Toscane
in het moerassige Maremma,waar zij naast diverse bezoeken veel op jacht
gaan.Tijdens de terugkeer voelt iedereen zich koortsig en dient halt gehouden in
Livorno. Cosimo en Ferdinando herstellen maar bij Giovanni,Garzia en Eleonora
neemt de koorts toe,zij worden verward en sterven na een diepe coma.De lijken
worden in alle stilte naar Firenze overgebracht en na een oppervlakkige autopsie in
intieme kring begraven.
Mythe en volksgeloof
Roddels en achterklap hebben van deze weinig transparante feiten een waar
familiedrama gemaakt waarover zelfs later een succesrijk toneelstuk is geschreven
(Vittorio Alfieri,1789)
Tijdens een jachtpartij in de Maremma zou Garzia tijdens en ruzie zijn broer Giovanni
een dolksteek hebben toegediend die door ontsteking zijn dood in sepsis zou hebben
veroorzaakt.Woedend door de dood van zijn geliefkoosde zoon zou de Groothertog
dan Garzia hebben neergesabeld.De moeder Eleonora zou dan uit verdriet zijn
bezweken.
Medische feiten ( ref.3)
Wat Eleonora betreft lijkt op het eerste gezicht de diagnose relatief eenvoudig.
Verzwakt door een tiental zwangerschappen vermagert zij progressief,doet
regelmatig koorts,is zij chronisch vermoeid en vertoont regelmatig bloedfluimen en
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kortademigheid. Op diverse portretten is een verslechtering van haar gezondheid
duidelijk zichtbaar. De autopsie toont naast rachitis diffuse longletsels compatibel met
tuberculose,waaraan ten andere ook een van haar dochters is overleden.
Het “Progetto Medici” heeft op de mummies van Giovanni en Garzia geen sporen van
dolk of zwaardsteken getoond wat aanslag of moord uitsluit .Ze zijn dus door sepsis
gestorven maar door wat veroorzaakt?
vanaf 1560 heerste er in Toscane een epidemie van een soort vogelgriep(“mal del
castion”) maar deze leek goedaardig voor mensen
in de Maremma regio bestond endemisch malaria maar antistoffen tegen
Plasmodium vivax DNA werden niet gevonden en de autopsie toonde geen
karakteristieke orgaanafwijkingen wel gekend bij deze ziekte (lever,milt)
In 2009 werden echter wel in het botweefsel antistoffen gevonden tegen Plasmodium
falciparum,verantwoordelijk voor de cerebrale vorm van “malaria perniciosa” wat de
progressieve neurologische symptomen en coma uitlegt.,4-6 weken na een prik door
een malariamug.
c) tevens werden bij Eleonora,Giovanni en Garzia in het botweefsel antistoffen
gevonden
tegen Leishmania infantum, een parasiet verspreid door de
zandvlieg,eveneens in de
Maremma aanwezig.
Het is weinig waarschijnlijk dat deze Leishmaniase de reden is van de dood van de 3
slachtoffers maar het is wel bekend dat deze parasiet de immuunweerstand
vermindert en daardoor bij Eleonora de dood door TBC en bij de zonen de fulminante
vorm van malaria kan hebben vergemakkelijkt.
Het volgende mysterie dat de historici nog steeds bezig houdt betreft de dood van
Groothertog Francesco I en zijn tweede echtgenote Bianca Cappello. (ref.4)

Beiden stierven schielijk op 2 dagen tijd terwijl zij verbleven in de villa van Poggio a
Caiano in aanwezigheid van kardinaal Ferdinando,broer en troonopvolger van
Francesco.(okt.1587)
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Francesco I (1541-1587) was Groothertog sinds 1574 en eerst gehuwd met
Johanna d’Austria met wie hij enkele dochters en 1 zoon had die vroegtijdig
overleed. Hij was weinig geliefd, introvert en meer geïnteresseerd in alchemie dan in
staatszaken. Na de dood van Johanna huwde hij met Bianca Cappello,zijn minnares,
met wie hij reeds een bastaardzoon had.
Hij werd obees, leed aan jicht en deed herhaalde longinfecties.
Bianca Cappello (1548-1587) was een Venetiaanse schone die gekaapt werd door
een Toscaanse bankbediende,Pietro Bonaventuri,met wie ze huwde in Firenze .Zij
werd snel de minnares en later de tweede vrouw van de Groothertog na de moord op
haar echtgenoot .Zij blijft een felomstreden figuur,door de enen (broers van
Francesco) als heks (“strega”) door de anderen (geestelijkheid) als weldoenster
bestempeld. Haar groot probleem was het feit dat zij er niet in lukte na haar huwelijk
aan Francesco een wettelijke mannelijke troonopvolger te schenken spijts het
gebruik van alle mogelijke middeltjes die haar alleen maar ziek maakten.
Kardinaal Ferdinando (1549-1609) Kunstverzamelaar. Betwist de wettelijkheid van
bastaard Antonio. Mogelijk troonopvolger na dood van andere pretendenten.

Historische feiten
Bianca nodigt in september 1587 Ferdinando uit in Poggio a Caiano om beide broers
te verzoenen.Francesco komt koortsig en ziek terug van een jachtpartij en ook
Bianca is bedlegerig met “grippale” symptomen.Ferdinando neemt de touwtjes in
handen en laat Francesco behandelen door zijn eigen medische staf. Francesco
sterft op 19/10 en Bianca 24u later.Nadat de autopsie “sepsis” als doodsoorzaak had
aangegeven wordt het gebalsemd lijk van Francesco naast dit van zijn eerste
echtgenote begraven in San Lorenzo.Het lijk van Bianca ,evenals alles wat aan haar
kan herinneren, verdwijnt zonder sporen na te laten.Don Antonio wordt
geneutraliseerd en de paus verklaart Ferdinando onschuldig.Hij ontlast hem van zijn
kardinaalstitel zodanig dat hij de nieuwe groothertog kan worden.
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Mythe en volksgeloof
Gedurende de volgende 2 eeuwen werd in diverse pamfletten en publicaties
Ferdinando als moordenaar aangewezen en er werd zelfs een boek en een drama
geschreven door Catani (1778) dat een groot populair succes kende .In dit volledig
ongeloofwaardig verhaal zou Bianca haar schoonbroer hebben willen vergiftigen
door het eten van een taart .Ferdinando ontdekte de aanwezigheid van het gif met
een “magische ring” en verplichtte het echtpaar de taart op te eten,waarna beiden
stierven.
Heeropflakkering van de giftheorie
Als in 1857 de graven geopend werden was men getroffen door de goede bewaring
van de mummies en de spastische contractie van de handen van Francesco. Beide
observaties suggereerden de mogelijkheid van arsenicumintoxicatie. Bij een
volgende grafopening in 1945 werden echter de meeste weefsels verwijderd wat
later onderzoek moeilijk maakte.
Toch konden in 2004 enkele stalen van bot,huid en haar geanalyseerd worden. In
2005 werden inde kerk van Bonistallo de kruiken gevonden met de organen van
Francesco en Bianca verwijderd tijdens de autopsie. Samen met stalen van de
bodem werd hierop eveneens een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Een recente
maar geen chronische intoxicatie was mogelijk en de bezoedeling door As in de
bodem werd uitgesloten .Een bezoedeling door de balsemvloeistoffen en
toegevoegde aromatische kruidenmengsels is een mogelijkheid evenals een exces
van zelfmedicatie met “Elixir Vitae” door Francesco.
De immunologie brengt een nieuw element (ref.5)
In 2010 kon door de groep van Prof Fornaciari in het spongieus been van Francesco
de aanwezigheid van eiwitten en enzymes van Plasmodium falciparum aangetoond
worden wat een infectie door de malariaparasiet bewijst maar evident niet kan
aantonen of deze de doodsoorzaak was
Ferdinando is dus waarschijnlijk geen moordenaar maar hij draagt wel een zware
morele verantwoordelijkheid in de dood van het echtpaar gezien hij in de laatste
dagen onvoldoende medische ondersteuning heeft gegeven spijts de vraag van de
vrienden en familieleden van Francesco en Bianca.De verdwijning van het stoffelijk
overschot van deze laatste is nog een onopgeloste zaak, die nog voor een vervolg
kan zorgen in dit verhaal.

Referenties
1.De Leeuw I.

Palle 1: De Medici in het Firenze van de 15de eeuw
Mijnboek.be Gent 2007

2.De Leeuw I.

Palle 2: De Medici als groothertogen van Toscane
Mijnboek.be Gent 2008

3.De Leeuw I.

Dood in het moeras
Eos,2009,vol.12,pp14-15
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4.De Leeuw I.

Was Ferdinando de’ Medici a poisoner?
New Yperman,2009,vol 9,pp12-16

5.Fornaciari G.

Malaria was “the Killer”of Francesco I de’Medici
American Journal of Medicine,2010,vol.123,pp 568-569

Voor degenen die in andere verhalen uit de Italiaanse renaissance geïnteresseerd
zijn kan ik mijn recent boek aanbevelen waar men naast de Medici ook de families
Gonzaga en d’Este vermeld vindt:
Medische verhalen uit de Italiaanse renaissance
University Press Antwerp 2010
(25 €)
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Het menselijk pisvlies.
Govert Bidloo versus Philip Verheyen .

Prof Inge Fourneau, KU Leuven
Prof em.Raphaël Suy, KU Leuven

De extra-embryonale vliezen.
Bij alle gewervelde dieren, behalve de vissen en de amfibieën, is de vrucht omgeven
door 3 extra-embryonale vliezen: een binnenvlies (amnios), een middenvlies
(allantois) en een buitenvlies (chorion). Het middenvlies dient onder meer voor de
opvang van de foetale urine die er in terecht komt via een pisbuis in de navelstreng.
In het Nederduits, de lingua Belgica van Verheyen en Bidloo, werd het middenvlies
daarom ‘pisvlies’ genoemd.
Bij de primaten sluit de pisbuis al tijdens de 6e week, ruim voor er urine
geproduceerd wordt, en het middenvlies vergroeit met het buitenvlies zodat de
primaten eigenlijk geen pisvlies hebben.
Het menselijk pisvlies volgens Bidloo en de polemiek met Verheyen.

Govert Bidloo (1649-1713) besteedde in zijn prachtig geïllustreerde anatomische
atlas Anatomia Corporis Humani (1685) veel aandacht aan het (onbestaand)
menselijk pisvlies. Elf van de 106 anatomische platen zijn gewijd aan de zwangere
baarmoeder, de foetus in verschillende stadia van de ontwikkeling en de extraembryonale vliezen.
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Bidloo was ervan overtuigd dat het menselijk middenvlies een opslagplaats was voor
foetale urine die er in terecht kwam langs een pisbuis in de urachus en in de
navelstreng. Volgens Bidloo kon het, mits handige dissectie, duidelijk aangetoond
worden. Frederik Ruysch (1638-1731), zijn leermeester maar naderhand zijn
aartsvijand, zal later die structuur omschrijven als het ‘pseudo-allantoïs’ dat men
bekomt door de twee bladen van het buitenvlies van elkander los te maken.
Philip Verheyen (1648-1710), hoogleraar in anatomie aan de universiteit van Leuven,
had zich na zijn opleiding tot arts in Leuven verder bekwaamd in de anatomie aan de
universiteit van Leiden bij Charles Drelincourt (1633-1697) en in Amsterdam bij
Frederik Ruysch. In Leiden had hij een uiteenzetting gegeven over het pisvlies bij het
kalf en hij was er, net als zijn leermeesters, van overtuigd dat de mens geen pisvlies
had. In zijn boek Corporis Humani Anatomia (CHA), uitgegeven in 1693, wijdt hij een
speciaal hoofdstuk aan de nageboorte van de mens en van het kalf met ondermeer
de vraag aan Bidloo diens ‘afgebeeld vlies klaar en nauwkeurig te beschrijven en de
weg te tonen langs waar het urine uit de blaas opvangt, opdat hij aldus niet alleen de
twijfel omtrent zijn afbeeldingen zou wegnemen maar ook het ganse geneeskundig
korps zou kunnen overtuigen.’
Bidloo reageerde aanvankelijk niet tot hij, bij een toevallig treffen te Leuven,
beloofde om bij een volgende gelegenheid het menselijk pisvlies aan te tonen. Van
uitstel kwam afstel en dit was voor Verheyen een bewijs dat Bidloo zijn zaak niet
vertrouwde.

In 1705 maakte Verheyen zijn meningsverschil met Bidloo openbaar met de
boodschap dat ‘hij niets beter verlangde dan dat men hem de belangrijke fouten in
zijn geschriften zou aantonen en dat hij niet alleen bereid was ze te herstellen maar
dat hij zijn berisper en raadgever steeds als weldoener en vriend zou beschouwen.’
Het was even stil maar in 1706 laaide de polemiek tussen Verheyen en Bidloo in alle
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hevigheid op naar aanleiding van een verhandeling over de thymus door Wilhelm
Hendrik Muller, een student in de geneeskunde aan de universiteit van Leiden.
Muller brak in zijn verhandeling al Verheyens stellingen over dit orgaan stelselmatig
af hetgeen hem door Verheyen niet in dank werd afgenomen. Verheyen riposteerde
met een beleefd wetenschappelijk traktaat op het ‘onrecht aangedaan aan zichzelf,
zijn befaamde, gezaghebbende en, tot op heden, vredelievende geschriften’. Als
besluit kwam wel de herhaalde vraag aan Bidloo om een betere afbeelding van de
aorta en om een gepaste beschrijving van het menselijk pisvlies.

In 1707 verscheen er te Leiden een antwoord op Verheyens verweer. Uit de
ondertitel blijkt dat Verheyens onbeholpen schrijfstijl, onwetendheid in natuurkunde
en onbekwaamheid in anatomie aangetoond worden. Bidloo had blijkbaar aan Muller
de opdracht gegeven om Verheyen in alle toonaarden te beledigen. Zo vernemen we
dat, althans volgens de auteur, Verheyen een mankepoot is, een kind is dat nog niet
kan stappen, een debutant in de anatomie, een opgroeiend jongetje, iemand die
teruggestuurd moet worden naar het laagste zitbankje, een onbeschaamde
woordvoerder en bazuinblazer onovertroffen onwetend in de anatomie, iemand die
uit angstige schaamte (indien hij die nog heeft) een schuilplaats moet zoeken, een
goedgelovige volgeling van dat afschuwelijk katholiek geloof…’ De schrijver is ook
erg verbaasd over Verheyens stompzinnigheid en besluit dat ‘Doctor Bidloo hem van
buiten en van binnen kent als een verwaande praatjesmaker, een grootspreker, een
roekeloos iemand, een afgunstige, iemand die van al deze ondeugden niet te
genezen valt, … een ezel’.
Verheyens 38 bladzijden lang antwoord is een spotschrift waaruit eerst blijkt dat hij
wel beseft dat niet Muller maar Bidloo zelf de auteur is van dat ‘hele verhaaltje’.
Verheyen looft Bidloo’s bescheidenheid want ‘die is er niet voor terug gedeinsd om,
onder de naam van een student, geschriften om te zetten, foutief te interpreteren en
grommend als een hond tal van beledigingen uit te braken in het gezicht van zijn
opponent’. Daarna worden al de beledigingen opgesomd en dan gaat het spotschrift
verder. Verheyen stelt zich de vraag of men Bidloo voor een groot geneesheer moet
houden omdat hij Grieks spreekt, Erasmus leest, spreekt over Menapiers en
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Sauromaten, meent te weten wat monarchale macaronische zinnen zijn, enz…
Verheyen vraagt zich ook af of Bidloo’s publiek veel leert wanneer hij tijdens de
sectie van een of ander lijk soortgelijke zinnetjes gebruikt.
Na het overlijden van Verheyen in 1710 werd Andreas Dominicus Sassenus (16721756) het mikpunt van anonieme beledigingen.

Sassenus had Verheyens postuum uitgegeven Corporis Humani Anatomiae in het
Nederduits vertaald en in 1711 promoveerde hij met een proefschrift over de
(Anatomica descriptio Urachi) met als besluit dat ‘de urachus bij de mens geen
andere functie heeft dan die van een draagband, al is de geleerde Bidloo een andere
mening toegedaan’. Deze stelling was, volgens de auteur van het genoemd anoniem
traktaat, de aanleiding voor de publicatie van een anoniem ‘Examen anatomicum’
waarin Sassenus omschreven wordt als een onwetende, een pygmee die zich durft
te meten met de grote professor uit Leiden! Toen Sassenus liet weten dat hij zijn tijd
niet wou verliezen door hier verder op in te gaan, werden er in Leuven anonieme
pamfletten verspreid met de melding dat Sassenus niet in staat was om te
antwoorden. Het zou wel zeer vreemd zijn dat de professor uit Leiden niet de
aanstoker of zelfs de auteur was van deze geschriften en pamfletten. Maar ook
hierop reageerde Sassenus niet en kort daarop, in 1713, hoefde het niet meer want
Bidloo overleed en daarmee kwam er een einde aan elke polemiek.

Bespreking

De polemiek tussen Verheyen en Bidloo over het al dan niet voorkomen van een
pisvlies was zinloos want de gezaghebbende anatomen waren er het op het einde
van de 17de eeuw over eens dat er bij de menselijke foetus geen pisvlies was.
Verheyen vond dan ook terecht dat Bidloo’s bevindingen onjuist waren.
De polemiek tussen Bidloo en Verheyen is alleen te verklaren door
karakterstoornissen van één of van beide partijen en misschien ook wel door de
toenmalige vrijheid van meningsuiting in de jonge Republiek der Verenigde
Provincies waar openbare scheldpartijen niet ongebruikelijk waren. Er mocht niets
gebeuren of het ‘regende pamfletten, lasterschriften, spot-, hekel-, en
schimpgedichten, en de stekeligste waren zeer gewild’. Bidloo, die van jongs af aan
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zeer actief was op literair gebied, was onovertroffen in spotschriften. Hij werd
omschreven als een ‘havik, scherp geslepen van bek en klauw, een man die vaak
zijn God en vriend verried, als een schelm, als de wind zo licht’ en ‘van kindsbeen af
een zotte klapper.’ Hij was ook berucht om zijn anonieme lasterschriften waarvoor hij
trouwens door het opperste gerechtshof van Holland in 1692 veroordeeld werd tot
gevangenisstraf waaraan hij slechts ontsnapte door tussenkomst van zijn
beschermheer Willem III.
Maar Verheyen zat voor Bidloo wel in de hoek waar de klappen mochten vallen. De
zogenaamde ’vermaerde Landschole van Loven’ was door opeenvolgende oorlogen
geïsoleerd en verarmd en had maar een kleine medische faculteit die, in
tegenstelling tot die van Leiden, nog geen enkele volwaardige anatoom had
voortgebracht. Verheyens vriendschap met Ruysch was voor Bidloo een bijkomende
reden om hem te pesten.
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Noten
Zie Kooijmans (2004) voor een overzicht van het leven van Ruysch en van zijn vete
met Bidloo.
Zie Ruysch 608; de door Ruysch gebruikte term ‘pseudo-allantoïs’ is niet correct
want een menselijk foetaal buitenvlies (chorion) kan op een natuurlijke wijze niet
ontleed worden in aparte onderdelen. Het menselijk buitenvlies vormt samen met de
ontelbare eindtakken van de foetale navelstreng-bloedvaten het foetale gedeelte van
de placenta. Bidloo heeft in figuur 2 van plaat LXI ongetwijfeld een schets gemaakt
van een ontleed niet-humaan buitenvlies (bv. van een hoefdier).
Zie Drelincourt 95-107 . Zie Ruysch 95-97.
Zie Verheyen 1693, 113-114;
Willem (1650-1702), prins van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en
Friesland, werd in 1689 Koning Willem III van Engeland, Schotland en Ierland na een
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militaire overwinning op zijn schoonvader Jacobus II, koning van Engeland. Bidloo
was eerst een overtuigde repunlikein maar werd later een Orangist. Hij werd door
Willem III benoemd tot superintendent van het leger van de Liga van Augsburg. In
1695 waren Willem III en Govert Bidloo in de Leuvense Parkabdij tijdens de
campagne tegen Lodewijk XIV van Frankrijk (de negenjarige oorlog). Zie Huyghens,
64-69;
Zie Verheyen (1705) 579-580;
Zie Muller 1706;
Zie Verheyen (1706) Titelblad, 8, 20;
Zie Muller 1707, 4, 14, 16, 20, 21, 25, 27, 28;
Zie Verheyen 1707, 3, 4 -5, 8, 12;
Zie Broeckx 421-425. De aangehaalde anonieme traktaten en pamfletten zijn, op
uitzondering van het traktaat uit [ Athene? ], niet meer terug te vinden.
Zie Krul 50;
Zie Kooijmans 219;
Zie Ruysch 455;
Zie Krul 55;
Zie Fourneau en Suy 2010 (5), 270;
De voornaamste Noord-Nederlandse anatomen uit de 17de eeuw waren: Pieter
Pauw (1564-1617), Nicolas Tulp (1593-1674), Ysenbrand van Diemerbroek (16091674), Franciscus Sylvius (1614-1672), Charles Drelincourt (1633-1697), Jan
Swammerdam (1637-1680), Theodor Kerckring (1650-1693), Frederick Ruysch
(1638-1731), Reinier De Graaf (1641-1673), Antoon Nuck (1650-1692) en Govert
Bidloo (1649-1713).
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Cataract operaties voor de tijd van Daviël. In de voetsporen van de
brugse oogarts Franciscus De Wulf.
Prof em. J.J.De Laey,Palfyn Stichting Gent

In het Memling Museum te Brugge is het portret te bewonderen van Franciscus De
Wulf. Op de kolom op de achtergrond staat te lezen « Numerum curat lupus ». De
Wulf kijkt de schilder aan. Voor hem een kind, waarvan hij het rechter oog met zijn
linker hand bedekt terwijl hij met de rechter hand een staarnaald houdt naar het
linker oog van het kind gericht. (fig 1). Opmerkelijk is dat het kind niet vastgehouden
wordt door een helper. Van De Wulf is weinig geweten. Dr.De Meyer in zijn «
Analectes Médicaux » meldt slechts dat François De Wulf in 1686 opgenomen werd
als Meester in de Chirurgie in de Gilde van Cosmus en Damianus. De Wulf wordt niet
vermeld in de lijst van Chirurgen van het St Jans Hospitaal in de 17e eeuw
(R.Pannier, Van gisssen naar weten .De geneeskunde in de 17e eeuw, de tijd van
Montanus). Het is echter best mogelijk dat hij de operatie uitvoerde in het St Jans
Hospitaal.
Vooraleer echter de situatie van de cataract operatie in Brugge en in de Lage Landen
te bespreken is het zinvol eerst na te gaan wat als staar werd beschouwd en hoe de
ingreep tot in de 18e eeuw in Europa werd uitgevoerd.
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Oculaire anatomie.
De kennis van de oculaire anatomie in de Oudheid was beperkt (Duke-Elder &
Wybar, 1961). Ten tijde van Aristoteles werd de ooglens beschouwd als een
postmortem artefact door opstapeling van phlegma. Celsus (c.25 voor tot 50 na
Christus) beschrijft de ooglens (crystalloides) die vanaf dan aanzien wordt als de
plaats waar de visuele perceptie plaats vindt. Hij plaatst echter de lens in het centrum
van het oog, een vergissing die zelfs bij Vesalius te vinden is. De grauwe staar werd
beschouwd als een opstapeling voor de lens van miasma, die naar beneden gezakt
was (vandaar de naam cataract). Claudius Galenus (130-200 AD) is de best bekende
arts van de Romeinse periode en zijn anatomische beschrijvingen zullen gelden tot
de tijd van Vesalius. Galenus onderscheidt 7 oogrokken: de conjunctiva, volgens
hem een verlengsel van het periost vqn de orbita, de oogspieren en hun pezen, de
sclera, de chorioidea, de retina, het corpus vitreum en de ooglens. De nervus opticus
is hol (Fig 2).

.
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Fig.2. Het oog volgens Galenus.

Alhoewel Andreas Vesalius een ware innovator is geweest meer bepaald wat zijn
anatomische beschrijving betreft van het skelet en van de spieren blijft zijn
beschrijving van het oog rudimentair. De ooglens wordt nog steeds centraal
geplaatst. Hij benadrukt echter wel de optische rol van de ooglens “quodammodo ad
lentis similtudinem”. Hij beschrijft het corpus ciliare en mogelijk de zonulaire vezels.
De retina is het verlengsel van de oogzenuw. De oogzenuw zelf is niet hol. Maar is
nog steeds centraal gelegen.

Fig.3. Het oog volgens Vesalius (links) en volgens Platter (rechts)

Platter in zijn “De Corporis Humana Structura” gepubliceerd in 1583 zal de ooglens
meer naar voor plaatsen. Hij is eveneens de eerste die duidelijk stelt dat de visuele
perceptie plaats vindt in het netvlies en niet in de ooglens. Christopher Scheiner
(1575-1650, een jesuiet toont aan dat de kromming van de cornea kleiner is dan die
van de sclera, positioneert de lens op een correcte plaats en verschuift de oogzenuw
naar nasaal.
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Fig 4. Het oog volgens Scheiner

Staarsteken
De Eber’s papyrus daterend van 1525 voor Christus, zou mogelijk melding maken
van cataract. Dit is helemaal niet zeker (Andersen 1997) en er zijn geen aanwijzingen
dat de Egyptenaren staaroperaties uitvoerden (Ascaso & Cristobal, 2001).
In de Codex Hammourabi (1850 voor Christus) worden de erelonen aangegeven die
een arts mag vragen voor een oogoperatie ( 10 zilveren shekels voor een vrije man,
2 zilveren shekels voor een slaaf) doch eveneens de straffen bij verlies van het oog
(amputatie van de handen van de chirurg, indien de patiënt een vrije man was en
betaling van de helft van de waarde indien het om een slaaf ging). Het is echter niet
uit te maken of het ging om staar operaties.
Sushrutha wordt in Indië beschouwd als de vader van de heelkunde. Het is niet
duidelijk wanneer hij leefde, volgens sommigen tussen de 10e en de 6e eeuw voor
Christus, volgens anderen tussen de 2e en de 4e eeuw voor Christus. Sushruta
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repertorieert 76 oogziekten en zou het staar steken reeds beschreven hebben.
Mogelijk zou de techniek vanuit Indië via het Midden-Oosten Rome hebben bereikt.
(Hirschberg, 1982a)
In het zevende boek van “De Medicina” beschrijft Celsus een cataract operatie. Zijn
tekst wordt hier in extenso weergegeven (Hirschberg, 1982b)
“Drie dagen voor de ingreep mag de patiënt slechts met mate eten.In die periode
mag hij slechts water drinken. De patiënt zal vasten de dag voor de ingreep. Hij zit op
een stoel gericht naar het licht. De kamer moet helder verlicht zijn en het aangezicht
van de patiënt moet gedraaid worden naar de lichtbron. De arts zit tegenover de
patiënt op een wat hogere stoel. Een assistent staat achter de patiënt en houdt het
hoofd vast. Het hoofd moet onbewegelijk blijven; zelfs de geringste beweging van de
patiënt kan blindheid voor gevolg hebben. Het oog wordt geimmobiliseerd door het
aanbrengen van een wollen compres op het andere oog.De ingreep gebeurt met de
rechter hand voor het linker oog en met de linker hand voor het rechter oog. De
naald moet scherp genoeg zijn om vlot het oog te penetreren. Ze mag echter niet te
dun zijn. Ze wordt loodrecht aangebracht juist in het midden tussen het zwart van het
oog (limbus van de cornea) en de buitenste ooghoek. Men zal er zorg voor dragen
geen bloedvat te raken. Eens de naald in de lege ruimte, zal de chirurg bemerken dat
de weerstand plots vermindert. Daarna wordt de naald naar de cataract gedraaid en
de cataract wordt geduwd naar de onderste rand van de pupil. Eens de cataract
zover verplaatst, kan de druk naar beneden verhoogd worden opdat de cataract op
haar nieuwe plaats zou blijven. De ingreep is beëindigd indien de cataract blijvend
naar beneden geluxeerd is. Indien ze echter opnieuw stijgt moet ze ingesneden
worden met behulp van de naald die nog in het oog gebleven is. De cataract wordt in
verschillende stukken gesneden zodoende dat de individuele fragmenten
gemakkelijk kunnen verplaatst worden. Zelfs in de slechtste gevallen zullen deze
kleine fragmenten slechts minimaal met het zicht interfereren. Daarna wordt de naald
uit het oog verwijderd. Er wordt zachte wol,gedrenkt in eiwit, op het geopereerde oog
aangebracht, medicatie tegen ontsteking wordt in het oog gedruppeld en een
oogverband aangelegd. De patiënt moet daarna rusten en vasten. Het voorhoofd
wordt gemasseerd. De patiënt mag de dag erop vloeibaar voedsel innemen, maar
mag niet kauwen. Eens de ontsteking voorbij, wordt voedsel gegeven dat de heling
bevordert. Het drinken van water wordt nog een tijd lang aangeraden.”
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Fig.5. Vier gallo-Romeinse staarnaalden van de Collectie Deneffe van het Museum
van de Geschiedenis van de Geneeskunde in Gent.

Het kantelen van de staar, door Celsus beschreven zal vrijwel ongewijzigd toegepast
worden tot de tweede helft van de 18e eeuw. Zowel Bartisch, auteur van het eerste
boek over oogheelkunde in het Duits “Ophthalmodouleia, das ist Augendienst” in
1583 in Dresden verschenen, als 18 e eeuwse auteurs zoals St Yves zullen het staar
steken uitvoerig beschrijven. Georg Bartisch (1535-1606) was oogarts en lithotomist
in Dresden. Zijn “Ophthalmodouleia” bevat schitterende illustraties zowel van de
anatomie van het oog als van een aantal ingrepen. Bartisch was zeer bijgelovig.
Volgens hem werden oogoperaties best uitgevoerd onder de sterrenbeelden van de
weegschaal, boogschutter of aquarius. Bij hoogdringendheid kon eveneens
geopereerd worden onder de sterrenbeelden van virgo, scorpio of pisces.

Fig 6 & 7. G.Bartisch. Ophthalmodouleia, das ist Augendienst (1583). Houding van
de oogarts en van de patiënt tijdens het staar steken en positie van de staarnaalden.

Toestand in de Lage Landen en in Brugge.

Het staarsteken werd nogal eens uitgevoerd door ambulante oogartsen die van stad
tot stad trokken. In zijn monografie “Les oculistes ambulants à Gand au XVIIIme
siècle” verschenen in 1908, repertoriëert Van Duysse, 15 namen van “oogartsen “ die
tussen 1750 en 1817 in Gent opereerden. Meestal duurde hun bezoek dat in de
“Gazette van Gendt” werd aangekondigd, slechts enkele dagen. Sommigen zoals de

63

Tardini, kwamen verschillende malen op bezoek. Zo bezocht de Tardini,Gent in
maart 1788, september 1791, maart 1792, september 1792 en mei 1800 .
De toestand in Brugge zal wel niet anders geweest zijn. Jammer genoeg is hierover
weinig te vinden. Dries van den Abeele merkt op “Over de oogchirurgie in WestVlaanderen en haar eerste “specialisten”, is tot hiertoe vanuit geschiedkundig opzicht
weinig of niets gepubliceerd. Zeker niet wat Brugge betreft.” (van den Abeele,1985).
In de Rekeningen van het St Jans Hospitaal is de volgende melding gemaakt in het
boekjaar 1724/1725. “Ontv.van sick & gequetste soldaten. Op 26.07.1725. Betaelt v.
Houderesse van een gequetste en de syn ooghe gepeelt is in het hospitael. 2.11.0).
Van Schevensteen (1924) stelde een lijst van 37 ambulante oogartsen (oftalmiâtres
itinérants) die werkzaam zijn geweest in de Belgische Provincies in de 17e en 18e
eeuw. Hij merkt op dat in tegenstelling met Gent en Antwerpen, weinig te vinden is in
Brugge. Nochtans zouden de volgende ambulante oogartsen Brugge aangedaan
hebben; John Taylor, Michel de Wanzel, J.A.Kuhn, de Cherville, Félix de Tardiny,
D.Devalembert, Pellier, Rocard, G.R.Lefebvre. In de Gazette van Brugge van 11
Prairial VIII (31mei 1800) wordt vermeld dat Tardini, op het stadhuis,een
cataractoperatie uitvoerde op de zeventigjarige Cornelius Maus, in het bijzijn vqn de
burgemeester, van geneesheren en van talrijke nieuwsgierigen. De man was al jaren
blind en herwon op amper één minuut en “pijnloos” het zicht; onmiddellijk herkende
hij zijn vrouw die naast hem stond. Tardini zou nog enkele dagen in Brugge
verblijven in het Hôtel du Commerce waar hij ter beschikking was om patiënten te
behandelen. (van den Abeele, 1984). De traditie van ambulante oogartsen zal
aanblijven tot in het midden van de 19e eeuw. In de Plakkaten van 1 juni 1844 wordt
het volgend bericht opgenomen: “Berigt dat Doctoor Cunier, oogmeester op 8 en 9
juni zal onderzoeken de arme die zich zullen aanbieden in het Hôtel de Flandres.”
John Taylor en Bach
De meest beruchte onder de ambulante oogartsen was Ridder John Taylor
(Chevalier Taylor).(Norwich,1703, Praag1772). (Fig 6).
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Hij betitelde zich “ophtalmiater van de Paus, de Keizer en van vrijwel al de gekroonde
hoofden in Europa”. Hij reed van stad tot stad in een koets waarop ogen en zijn
motto “Qui dat videre, dat vivere” waren afgebeeld, vergezeld door een gans gevolg.
Hij is voornamelijk bekend geworden doordat hij Bach opereerde. In maart 1750 is
Taylor op doortocht in Leipzig, hij onderzoekt Bach en stelt de diagnose van staar en
acute myopie. Einde maart wordt Bach geopereerd in de herberg “De 3 Zwanen”. Na
de ingreep klaagt Bach van erge pijnen. Ondertussen is Taylor naar Berlijn
vertrokken en laat hij melden in de “Vossische Zeitung” dat de operatie schitterend is
geslaagd. De koning van Pruissen die hem terecht als een charlatan aanziet verbant
hem uit Berlijn. In april 1750 opereert Taylor Bach opnieuw en poogt vermoedelijk
lensmassas te verwijderen . Een week na de tweede ingreep is Bach volledig blind.
Rond de 18e juli 1750 noteert Bach een vage verbetering. Enkele uren later doet hij
echter een cerebro-vasculair insult met koorts. Op 27 juli wordt hij weer bewust .
Bach sterft op 28 juli.
De complicaties die Bach ervaren heeft waren vermoedelijk frequent bij het kantelen
van de lens. Indien hierbij het kapsel gescheurd wordt komen de lens massa’s in de
voorste oogkamer en dit kan gepaard gaan met oogdruk stijging en soms zware
inflammatoire reacties. Mr de Saint-Yves, chirurgien oculiste de Saint Côme,
beschrijft in zijn “Nouveau Traité des Maladies des Yeux” (1767) een ingreep voor
de gevallen waar de lens in de voorste oogkamer geluxeerd is. Hij verwijdert de
lensmassas via een corneale insnede en volgens hem genazen de drie patiënten vlot
(twee door hem geopereerd in 1707 en in 1716 en één geopereerd in zijn bijzijn door
Petit in 1708).
Brisseau , oogarts werkend in Doornik, zal als eerste in 1705 bewijzen dat de
cataract in feite een vertroebeling is van de lens (Van Duysse, 1908).
Jacques Daviel is één van de grootste namen in gans de geschiedenis van de
oogheelkunde (Duke-Elder, 1969). Geboren in 1696 in La Barre (Normandië) gaat hij
in de leer bij zijn oom in Rouen. In 1713 wordt hij leerling-chirurg in het leger. In 1719
gaat hij vrijwillig naar Marseille waar een pestepidemie heerst. Vijftig duizend van de
100.000 inwoners zullen in deze epidemie het leven laten. Daviel wordt chirurg
benoemd in de Hôtel-Dieu van Marseille. In 1746 vestigt hij zich in Parijs waar hij
oogarts wordt van Lodewijk XV. Daviel introduceert in 1750 de corneale insnede die
hij uitvoert in het onderste deel van de cornea. De eerste insnede gebeurt met een
driehoekig mes . Deze insnede wordt verbreed met scharen. Het kapsel wordt
ingesneden en de lens massa’s worden verwijderd met een zachte druk of met
behulp van een curette. De cornea wordt daarna teruggeplaatst en een oogverband
aangebracht.
De techniek door Daviel uitgedacht zal mits een aantal wijzigingen behouden blijven
tot de introductie van de intra-oculaire lenzen door Ridley na de tweede wereldoorlog
en van de faco-emulsificatie door Kelman in 1967.
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‘Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588)’
Prof Vera Hoorens, KU Leuven

Al vele generaties staat de in Nederland geboren arts Jan Wier bekend als de eerste
serieuze opponent van de heksenvervolging. In zijn boeken De praestigiis
daemonum (Over duivelse begoochelingen) uit 1563 en De lamiis liber (Boek over de
heksen) uit 1577 noemde hij het onzin dat oude vrouwen een pact sloten met de
duivel, naar heksensabbaths vlogen, heksenzalven produceerden en magische
krachten bezaten waarmee ze anderen schade berokkenden. Naar zijn mening
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waren de heksenprocessen onwettig omdat ze niet-bestaande misdrijven betroffen
en omdat verdachten gemarteld werden, vernederd, opgesloten in mensonwaardige
omstandigheden en onderworpen aan de waterproef. Omdat hij sommige heksen
beschreef als geestesziek geldt hij als een grondlegger van de moderne psychiatrie.
Zijn pleidooi voor een menselijke bejegening van (sommige) verdachten leverde hem
zelfs een reputatie op van kampioen van de mensenrechten avant-la-lettre. Het is
dus niet verrassend dat Wier door de eeuwen heen vele bewonderaars heeft gekend,
onder wie Karl Marx en Sigmund Freud, en dat verschillende organisaties op het
gebied van de psychiatrie en de mensenrechten naar hem zijn genoemd.
Tegelijkertijd wijzen critici van Wier erop dat hij de heksenvervolging niet stopte en
dat hij ze onbedoeld misschien zelfs aanwakkerde. Zij betogen dat hij onmogelijk
invloedrijk kon zijn omdat zijn denken onsystematisch was, ongedisciplineeerd en
gebrekkig was door het geloof in duivels en in magie dat erin doorklonk. Daarnaast
beweren ze dat Wier ten onrechte geldt als een boegbeeld van de psychiatrie.
Sommige onderzoekers menen dat De praestigiis daemonum geen coherente theorie
over of vernieuwende conceptualisatie van geestesziekten bevat. In de tweede helft
van de twintigste eeuw stelde de anti-psychiater Thomas Szasz zelfs dat Wier de
psychiatrie ongunstig beïnvloed had omdat hij de grondlegger was van een systeem
van gezondheidszorg dat moeilijke mensen opsloot en hen het zwijgen oplegde.
Wie was Jan Wier en wat bracht hem ertoe standpunten te ontwikkelen die in zijn tijd
allesbehalve populair waren? Wat is zijn maatschappelijke en wetenschappelijke
erfgoed? Waar komen de opmerkelijk tegenstrijdige standpunten over zijn betekenis
vandaan en hoe komt het dat het grote publiek hem zo goed als vergeten is? Deze
biografie richt zich op deze vragen, gebruikmakend van Wier’s œuvre, zijn
correspondentie en de correspondentie van zijn familieleden, vrienden en kennissen.
Ze maakt ook gebruik van de biografiën van tijdgenoten en van de wetenschappelijke
literatuur over de heksenwaan, occulte tradities, universiteitsgeschiedenis, medische
geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, de Opstand in de Nederlanden, de
(Contra-) Reformatie en het klimaat in de zestiende eeuw.
De belangrijkste bevinding is dat de heksen verdedigen niet het ultieme doel was van
Jan Wier. In de plaats daarvan wilde hij kritiek leveren op de Rooms-Katholieke Kerk.
Hij gebruikte het geloof in heksen en de heksenprocessen als een middel tot dat
doel.
Met zijn boeken wilde hij ook zijn carrière vooruithelpen en zijn status verhogen
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aan het hof van zijn Duitse werkgever hertog Willem van Kleef, Gulik en Berg. Pas
nadat de eerste editie van De praestigiis daemonum een success was geworden
moet Wier zich gerealiseerd hebben hoe actueel het thema van de heksen was.
Voortbouwend daarop verzorgde hij nieuwe Latijnse edities (te verschijnen in 1654,
1566, 1568, 1577 en 1583) en een Duitse vertaling (te verschijnen in 1566, 1567, en
1578), al verdween het religieuze motief nooit helemaal uit zijn werk.
In zijn werk behandelde Wier wel degelijk het heksengeloof en de heksenprocessen.
In De praestigiis daemonum en in De lamiis betoogde hij dat duivels zo machtig
waren dat ze geen menselijke hulp nodig hadden en dat ze dus geen reden hadden
om een verbond aan te gaan met stervelingen. Hij beschreef het duivelspact als nietbestaand en, als het had bestaan, als wettelijk nietig, betekenisloos en belachelijk.
Volgens Wier was duivelse seks of de geboorte van duivelskinderen volkomen
onmogelijk. Hij geloofde niet dat heksen konden vliegen en dat ze deze vaardigheid
gebruikten om naar de Sabbath te vliegen. Evenmin accepteerde hij de gedachte dat
heksen magie konden bedrijven. Mensen moesten beseffen, betoogde hij, dat
menselijke ziektes veroorzaakt werden door melancholie, vergiftiging, simulatie of
een rechtstreeks ingrijpen van de duivel. Mensen die hun buren of kennissen
beschuldigden van hekserij waren kwaadaardig waren, gedrogeerd, geestesziek,
seniel, misleid door de duivel of onwetend. De bekentenissen van heksen waren
evenzeer ongeloofwaardig omdat eindeloze ondervragingen, eenzame opsluiting,
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seksueel misbruik door gevangenisbewakers en foltering bijna iedereen bijna eender
wat konden doen bekennen. Daarnaast bekenden sommige ‘heksen’ omdat ook zij
gedrogeerd waren, geestesziek, seniel of misleid. Wier raadde daarom aan
bekentenissen kritisch te onderzoeken. Als dit onderzoek aan het licht bracht dat
verdachten misdrijven hadden begaan, dan moesten ze volgens het gewone recht
terechtstaan en moesten verzachtende omstandigheden in rekening worden
gebracht. Volgens Wier verdienden sommige criminelen de doodstraf. In geen geval
echter mochten verdachten ter dood veroordeeld worden op grond van vermeende
hekserij alleen.
Daarmee besprak en weerlegde Wier alle aspecten van heksenprocessen. Toch kan
de heksenwaan bevechten niet zijn oorspronkelijke of zijn ultieme doel geweest zijn.

Om te beginnen voltooide hij het manuscript van De praestigiis daemonum in de
eerste maanden van 1561-1562. Dit was voor de grote heksenwaan die in de jaren
zestig begon en die voortduurde tot de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Bovendien beweerde Wier dat hij oorspronkelijk een boek wilde schrijven tegen
kwakzalverijen maar dat hij dit streven verliet toen hij zich bewust werd van het
probleem van het heksengeloof en de heksenvervolging. Het is echter onduidelijk
hoe een arts die oorspronkelijk over kwakzalvers wilde schrijven al doende op het
thema van de heksen zou botsen. Wat de inhoud van De praestigiis daemonum
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betreft, compliceerde Wier zijn verdediging van de heksen door te benadrukken hoe
machtig duivels waren en door te betogen dat geleerde magiërs dienaars waren van
de duivel. Een groot aantal passages van De praestigiis daemonum gaat niet eens
over heksen of magiërs. Het boek bespreekt ook een waaier aan andere thema’s
zoals de geestesziekte melancholie, seksueel misbruik door priesters, vervalste
mirakels en geestesverschijningen, frauduleuze exorcismen, kwaadaardige pausen,
en duivelse bezetenheid in vrouwenkloosters. Het is moeilijk te geloven dat Wier zo
weinig in staat was om zich op zijn thema te concentreren dat hij meer over andere
onderwerpen schreef dan over de heksen. Als hij in staat was om informatie over de
heksen te selecteren voor zijn boek De lamiis liber, hoezo zou hij dat niet eerder
hebben gekund? Intellectuele rijping kan het antwoord niet zijn omdat Wier ook De
praestigiis daemonum bleef herwerken voor de edities die zouden verschijnen in
1577 en 1583.

Zelfs de literatuur die Wier in De praestigiis daemonum citeerde of aanhaalde,
spreekt tegen dat het boek een pleidooi was voor de heksen. Nogal voorspelbaar
haalde Wier veel traktaten aan over hekserij. Geen van deze traktaten – zelfs
Malleus Maleficarum niet – behoorde echter tot de boeken die hij het meest frequent
aanhaalde of citeerde. In de plaats daarvan verwees Wier bij voorkeur naar klassieke
en neo-platoonse auteurs, de Heilige Schrift – vooral de brieven van Sint Paulus – en
de Kerkvaders. Met meer dan 130 verwijzingen naar Sint Augustinus en pseudo-
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Augustinus was deze Kerkvader veruit zijn favoriet. Nog los van hoeveel – of hoe
weinig –Wier de literatuur over de heksen gebruikte, is het ook belangrijk om te
bekijken hoe hij ze gebruikte. Als het zijn bedoeling was de heksen te verdedigen,
moest hij geleerden bestrijden die de heksenwaan steunden en partij kiezen voor
degenen die ertegen waren. Intrigerend genoeg bejegende hij bepaalde geleerden
die de heksenwaan steunden met respect, viel hij geleerden aan die ertegen waren,
en verzweeg hij sommige bondgenoten.
De voorgestelde herinterpretatie van De praestigiis daemonum als een boek tegen
de Rooms-Katholieke Kerk lost deze problemen op. Om te beginnen verheldert ze
Wiers relaas over hoe hij ertoe kwam over de heksen te schrijven. Het is zeer goed
mogelijk dat hij aanvankelijk een wanpraktijk zocht die hij tegen de Rooms-Katholieke
Kerk kon inbrengen. Priesters die zonder de juiste opleiding medische diensten
aanboden, leken een geschikt thema. Terwijl hij dat uitwerkte, moet Wier zich bewust
zijn geworden van het feit dat protestantse predikanten ook medische activiteiten
ontplooiden. Daarom zocht hij een ander probleem dat meer uniek was voor de Kerk.
De heksenvervolgingen waren daarvoor geschikt. Rooms-Katholieke theologen
hadden de onderliggende heksentheorieën ontwikkeld en bijna alle overheden die op
grond van deze heksentheorieën heksen hadden vervolgd waren katholiek. In die tijd
hadden Protestantse geleerden en heersers nauwelijks bijgedragen aan de
demonologische literatuur of aan de heksenvervolging. In de late jaren 1550 en de
vroege jaren 1560 kan Wier de – toen accurate – indruk hebben gehad dat de
theoretische onderbouwing en de praktische uitvoering van de heksenvervolging
(vanuit zijn standpunt een thema uit een vrij recent verleden) typisch RoomsKatholiek waren.
De praestigiis daemonum opvatten als een boek tegen het Rooms-Katholicisme
brengt ook eenheid in de oppervlakkige verscheidenheid ervan. Schijnbaar
losstaande onderwerpen als de heksenprocessen, de bejegening van
geestesgestoorde mensen, verdorven pausen, bezeten kloosters, frauderende
monniken, seksueel misbruik in de Kerk en toverijachtige sacramenten komen samen
wanneer ze beschouwd worden als elementen in een aanval op Rome. Als Wier de
Protestantse Reformation steunde, was de macht van de duivels benadrukken –
zoals hij deed in het eerste deel van De praestigiis daemonum en vanaf 1577 in
Pseudomonarchia daemonum (De schijnheerschappij der duivels) – voor hem
bovendien logisch om te doen. De zestiende-eeuwse hervormers die hij bewonderde
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– aanvankelijk Martin Luther en later Johan Calvijn – schreven inderdaad veel macht
toe aan duivels.

De veronderstelling dat Wier de heksenvervolging vooral bestreed om de RoomsKatholieke Kerk aan te vallen maakt zijn bronnengebruik begrijpelijk en zelfs perfect
logisch. De meeste contemporaine religieuze hervormers waren geïnspireerd door
Sint Augustinus, die op zijn beurt geïnspireerd was door Sint Paulus. Het intensieve
gebruik van Sint Augustinus en Sint Paulus door Wier is daarom volledig consistent
met de voorgestelde herinterpretatie van zijn werk. Daarnaast waren de
tegenstanders van het heksengeloof die Wier aanval of verzweeg (zoals Jacob
Vallick) Rooms-Katholieke geleerden, terwijl een groot verdediger van de
heksenvervolging die hij openlijk respecteerde (Thomas Erastus) een Protestantse
auteur was.
Verder brengt de voorgestelde reinterpretatie van De praestigiis daemonum
interpreteren als een boek tegen het Rooms-Katholicisme een tot nu toe onvermoede
relatie aan het licht tussen dat boek en De ira morbo (Over de ziekte gramschap) dat
Wier in 1577 publiceerde. Oppervlakkig gezien is De ira morbo een traktaat over de
symptomen, oorzaken en behandeling van pathologische woede. De manier waarop
Wier het boek inleidde en de manier waarop hij zijn voorbeelden presenteerde en
aanpaste, maken echter duidelijk dat hij het opvatte als een pamflet tegen de
wreedheden die Rooms-Katholieke soldaten in De Nederlanden en in Frankrijk
hadden begaan. Het lijkt er dus op dat De praestigiis daemonum en De ira morbo
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een tweeluik vormden, waarbij het eerste boek Rooms-Katholieke geestelijken
aanpakte en het tweede boek Rooms-Katholieke militairen.

Naast het feit dat ze tot een herinterpretatie van Wiers bekendste boeken inspireert,
stelt deze biografie bij en vult ze aan wat al over het leven van Jan Wier bekend was.
Ze toont hoe hij zich ontwikkelde van een Rooms-Katholiek tot een Lutheraan en
later tot een Calvinist. Ze legt uit waarom de Nederlandse landvoogd Alva de
Spaanse koning Filips II aanraadde om een spion naar het hof van Kleef, Gulik en
Berg te sturen en ze ontmaskert een Rooms-Katholieke medehoveling (Andreas
Masius) als degene die van de gelegenheid gebruik maakte voor een poging om
Wier van het hof te doen verjagen. Ze brengt brieven van Jan Wier aan het licht die
tot voor kort begraven waren in publicaties die oppervlakkig gezien niets met hem te
maken hadden. Ze identificeert een tot nu toe onbekende correspondent van Wier en
toont aan dat sommige van zijn brieven anders gedateerd moeten worden dan tot nu
toe altijd is gebeurd. In tegenstelling tot wat altijd is aangenomen, toont ze aan dat
zijn leermeester Agrippa in het geheel geen vriend was van Erasmus. De banden
met Erasmus die veel van Wiers medehovelingen in Kleef, Gulik en Berg koesterden,
isoleerden hem meer dan ze hem verbonden. Daarnaast toont deze biografie aan dat
de schijnbare afkeer van Wier voor paracelsistische genezers in werkelijkheid een
afkeer voor een welbepaald individu was (Georg Fedro van Rhodach) met wie hij een
bitter professioneel conflict uitvocht en tegen wie hij meeschreef aan een polemische
tekst (Thyrsus όναγος in tergum G. Fedronis, De ezeldrijversstaf op de rug van G.
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Fedro) die tot nu toe nooit aan Wier is toegeschreven. Ten slotte identificeert deze
biografie met bijna-zekerheid de locatie van Wiers graf.

Deze biografie werpt een nieuw licht op de receptiegeschiedenis van Jan Wiers werk.
Als zijn ultieme doel er bestond het Rooms-Katholicisme te bestrijden, dan zou een
belangrijk criterium om zijn succes te beoordelen moeten zijn hoe goed hij erin
slaagde generaties na hem de heksenwaan te doen zien als een Rooms-Katholieke
aberratie of, meer algemeen gesteld, hoe sterk hij kritische benaderingen van het
Katholicisme beïnvloedde. Dat criterium zou belangrijker moeten zijn dan hoe
succesvol hij was in het beëindigen van het heksengeloof en de heksenprocessen. In
dezelfde zin zou, als zijn geschriften mede bedoeld waren om zijn carrière te
bevorderen en om hem beroemd te maken als wetenschapper, een bijkomend
criterium moeten zijn hoe sterk hij de disciplines waarover hij schreef beïnvloedde –
namelijk de geneeskunde, de theologie en de rechtsgeleerdheid.
Bovendien verheldert deze biografie het conflict tussen het standpunt dat Jan Wier
de vader van de psychiatrie was en het standpunt dat dit beeld kunstmatig
geschapen is. Aanhangers van het eerste standpunt benadrukken dat Wier in De
praestigiis daemonum principes uiteenzette die in de hedendaagse psychiatrie en
klinische psychologie nog altijd valide worden geacht. Hij beschreef de rol van
eenzaamheid en druggebruik in de ontwikkeling van geestesstoornissen, hij
betoogde dat afwijkend gedrag in geïsoleerde gemeenschappen besmettelijk kan zijn
en hij ontwikkelde het concept ontoerekeningsvatbaarheid. Aanhangers van het

76

tweede standpunt geloven dat hij onverdiend beroemd werd als de vader van de
psychiatrie omdat, zo menen ze, negentiende-eeuwse Franse neurologen en
psychiaters zoals Alexandre Axenfeld, Jean-Martin Charcot en Désiré Magloire
Bourneville hem misbruikt hebben als boegbeeld in hun strijd tegen de RoomsKatholieke overheid en de concurrentie door Rooms-Katholieke geestelijken in de
gezondheidszorg. Hoewel beide standpunten vatbaar zijn voor kritiek, toch lijkt het
erop dat Wier enig krediet verdient als een voorloper van de moderne psychiatrie. In
De praestigiis daemonum heeft hij dan geen coherente theorie ontwikkeld over
geestesstoornissen in het algemeen of over een welbepaalde geestesstoornis, in De
ira morbo deed hij dat duidelijk wel. Als De praestigiis daemonum een intrinsiek antiRooms-Katholiek boek was, hebben de anti-klerikale Franse psychiaters hem
bovendien eerder gebruikt than misbruikt.

Wetenschappers die Wier de eer ontzeggen een vader te zijn van de psychiatrie
wijzen er soms op dat hij in de grond vergeten was tot de Franse neurologen en
psychiaters zijn herinnering weer tot leven wekten. Deze biografie toont echter aan
hoe Wier door de eeuwen heen bekend bleef onder medische auteurs over zowel
fysische als mentale stoornissen. Met Medicarum Observationum Rararum Liber
Unus uit 1567 (Een boek met zeldzame medische observaties) was hij een van de
eerste auteurs die een verzameling medische observaties publiceerden. Hij was ook
een van de eersten die onderwerpen beschreven zoals het acromegaliesyndroom,
massahysterie en de influenzapandemie van 1580. Zijn beschrijving van een geval
van frauduleus vasten in De commentitiis ieiuniis (Over het voorgewende vasten)
werd een klassieker in de historiografie van zogenaamde vastenwonders. Tot diep in
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de achttiende eeuw bouwden artsen verder op Medicarum Observationum Rararum
Liber Unus en op Artzneybuch (Artsenijboek, 1580, 1583 en 1588). Als gevolg
daarvan speelde hij een cruciale role bij het verspreiden van de dwaling dat
scheurbuik het best te bestrijden viel met kruiden die – naar later bleek – weinig
vitamin C bevatten.

Door zijn rijke inhoud beïnvloedde het œuvre van Jan Wier niet alleen de
geneeskunde maar ook de rechtsgeleerdheid, de theologie, de
godsdienstgeschiedenis en de literatuur. Terugkijkend maken Wiers steun voor de
doodstraf (die hij verwierp voor ketters en heksen maar niet voor andere
veroordeelden), verbanning en lange gevangenisstraffen – zelfs voor jonge
misdadigers – hem een twijfelachtige kampioen van de mensenrechten. Toch droeg
hij duidelijk bij aan de ontwikkeling van het begrip ontoerekeningsvatbaarheid, aan
een kritische benadering van bekentenissen en verklaringen en aan het standpunt
dat verdachten bejegend moesten worden met waardigheid. Op theologisch vlak
schreef de hervormer Heinrich Bullinger zijn verhandeling over de heksen na (en
waarschijnlijk omdat) zijn collega Thomas Erastus zijn aandacht op De praestigiis
daemonum had gevestigd. Voor de godsdienstgeschiedenis zijn de geschriften van
Jan Wier belangrijk omdat ze onthullen dat ‘modern heksen’ in de zestiende eeuw al
bekend waren en dat zij niet degenen waren die vervolgd werden. Bovendien is het
œuvre van Wier de enige schriftelijke bron over sommige gevallen van schijnbare
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duivelse bezetenheid in vrouwenkloosters. Ten slotte maakten generaties auteurs
over Agrippa, Faust en zelfs de Rattenvanger van Hamelen gebruik van Wiers werk.
Hoe komt het dat het grote publiek Wier ondanks al deze prestaties zo goed als
vergeten is? Een poging tot antwoord op deze vraag is dat hij het slachtoffer
geworden is van zijn eigen succes. Zijn standpunten over de heksen zijn uitgebreid
gebruikt door een grote verscheidenheid aan auteurs, die vaak niet de moeite namen
hun bronnen te erkennen. Als gevolg daarvan zijn ze meer gaan aanvoelen als
gemeengoed dan als het welomschreven intellectuele eigendom van een
welbepaalde auteur. Tegenstanders van de heksenwaan zoals Friedrich Spee
steunden bijvoorbeeld op Wiers werk, maar zij hadden niet de gewoonte hun
bronnen te onthullen. Zelfs Sigmund Freud, die Wier aanvankelijk een plaats gaf
naast Copernicus en Darwin, zou die positie later opeisen voor zichelf. Deze
biografie toont echter aan dat Jan Wier een vooraanstaande plaats verdient in de
godsdienstgeschiedenis en in de geschiedenis van de theologie, de
rechtsgeleerdheid, de geneeskunde en de literatuur.
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ADERLATEN DOOR DE EEUWEN HEEN

Dr Rudi Butzelaar, Amsterdam

Voor een ingreep met een geschiedenis van minstens 3000 jaar , heeft het aderlaten
weinig aandacht gekregen in de medische literatuur. Ik hoop U een beetje wijzer te
mogen maken.
Aderlaten is het maken van een opening in een ader met een mesje , een vlijm
genaamd. Het is een procedure die werd uitgevoerd om de ziekten van de mensheid
te helpen verlichten. De aders die het meest worden geopend zijn de vena
temporalis(bij de slaap) , de vena sublingualis ( onder de tong ) , de vena jugularis (
in de hals ) ,de vena basilica ,de vena mediana en de vena cephalica ( in de arm) ,
de vena salvetella ( in de hand tussen de vierde en vijfde vinger ) en tot slot de vena
saphena ( in de voet ). Aldus staat geschreven in het boek van Paulus Barbette
,chirurg te Amsterdam ,met als titel:’’ Alle medicinale werken door Paulus Barbette”,
Amsterdam ,9de druk 1723.

Uit geschriften van 2000 jaar BC blijkt dat in Babylon – het gebied in zuid Irak
tussen de Eufraat en de Tigris – het aderlaten reeds therapeutisch werd toegepast.
In China en Japan zijn geen aanwijzingen voor het gebruik van aderlaten , maar wel
weer in India was dat het geval , vanaf ongeveer 350 BC.
De Griekse geleerde Hippocrates (460-379 BC ),de vader van de geneeskunde,
beschrijft in de 4de eeuw BC zijn humorale theorie als oorzaak van het ontstaan van
ziekten. Hij onderscheidde 4 soorten lichaamsvloeistoffen : bloed , slijm , zwarte gal
en gele gal. Gezondheid hing af van het juiste evenwicht van deze vier vloeistoffen
en aderlaten zou een goede methode zijn om , zonodig , voor een juiste balans te
zorgen. Deze gedachtegang werd door de veroveringstochten van Alexander de
Grote over een groot gebied verbreid en Alexandria werd een beroemd medisch
centrum waar artsen als Erasitratus en Herophilus grote opgang maakten.
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De humorale leer , werd verder verfijnd door Celsus ( 1ste eeuw BC) en Galenus
(130-201 AD) de lijfarts van Marcus aurelius , die veel gebruik maakten van het
aderlaten en ook van het koppen zetten. Terzelfder tijd werd ook het aantal artsen
dat zich tegen het aderlaten verzetten groter,zodat er altijd wel een welles nietes
strijd werd gestreden door de eeuwen heen. Echter tot halverwege de 19de eeuw
nam het aderlaten een belangrijke plaats in in de geneeskunde .Pas de opkomst van
de medische statistiek , de bacterienleer van Koch, Pasteur en Semmelweis ,
alsmede de cellulaire pathologie van Virchow maakte een einde aan de gewoonte
van het aderlaten.
Het waren uiteindelijk niet de verschillende vloeistoffen in het lichaam ( de
humeuren), zoals al die tijd was gedacht , maar de inmiddels aangetoonde bacterien
die ziekten bleken te veroorzaken.
Na de ondergang van het Romeinse rijk was het rond 970 AD Albucasis ( toen
werkend in zuid Spanje, in Cordoba ) die de leer van het aderlaten overnam en
importeerde naar noord Afrika. Dit is van groot belang geweest omdat in de
middeleeuwen een verbod op aderlaten werd uitgesproken door de kerk in Rome ,
onder het motto “ecclesia abhorret a sanguine “ en pas tegen het eind van de 14de
eeuw is via Albucasis en ook door Avicenna de leer van het aderlaten weer
teruggekeerd naar Europa. Helemaal weg is het aderlaten ook weer niet geweest
want vanaf de 12de eeuw heeft de “Schoola Salernitana” het aderlaten op basis van
de 4 humeuren theorie verder uitgedragen.
In de verstreken tijd was er inmiddels wel het een en ander veranderd , met name
waar het ging over de plaats waar adergelaten moest worden. Hippocrates had altijd
geadviseerd zo dichtmogelijk bij de plaats van de aandoening te laten , maar toen
het aderlaten weer was toegestaan in Europa werd door Albucasis en Avicenna
geadviseerd , op Arabische wijze , zo ver mogelijk verwijderd van de aandoening
ader te laten.
Achtereenvolgens zullen we de drie methoden van aderlaten separaat bespreken ,
wat techniek en instrumentarium betreft.

-

ADERLATEN
KOPPEN ZETTEN
BLOEDZUIGERS

Het aderlaten is waarschijnlijk de oudste medische ingreep uit de 12de tot 15de eeuw .
Met behulp van astrologische kalenders en prenten van “ aderlaatmannetjes” werd
instructie gegeven wanneer en waar op het lichaam het aderlaten moest
plaatsvinden en tevens hoeveel bloed er gelaten moest worden. Deze hulpmiddelen
werden tot in de 17de eeuw volop gebruikt.
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Wat betreft het instrumentarium voor het aderlaten onderscheiden we meerdere
soorten mesjes :
- de duimlancet , het vlijm
- de enkelvoudige schnepper
- de kopschnepper
Ad 1 het duimlancet is een scherpmesje dat beschermd is door schildpad
materiaal. De mesjes werden of per stuk , of met meerdere in een opbergetui
meegenomen naar de patient. Vaak waren dit fraai bewerkte etuis of doosjes
,gemaakt van schildpad ,paarlemoer, zilver en fraaie leersoorten.

Voor de wat minder behendige chirurgijn werd ,om te voorkomen dat hij met het
mesje te diep zou snijden en daarbij vaten,zenuwen en pezen zou klieven , een
zogenaamde enkelvoudige schnepper (eng: springlancet ) uitgevonden.Het mesje
zit hierbij in een houder en is verbonden met een veer die in de houder zit. Door de
veer aan te spannen heeft men de gelegenheid het lancet boven de intree plaats te
houden. Als de veer dan wordt ontspannen spring het mesje richting huid en , als
het goed is ,tot in de ader en dan kan er bloed worden gelaten. De diepte waarop
hert mesje in de huid slaat kan per patient worden ingesteld. Ook van deze
instrumenten zijn vele ,vaak prachtig bewerkte exemplaren bewaard gebleven ,die de
moeite van het bestuderen waard zijn.
De kopschnepper is eveneens een apparaat waarbij een veer wordt gespannen , op
de juiste plaats wordt gezet en vervolgens wordt ontspannen. Echter bij de
kopschnepper worden per keer meerder mesjes tegelijk in de huid “geschoten”.
Afhankel;ijk van de plaats kan dit aantal varieren van 4 tot 24. Omdat de mesjes wat
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betreft de diepte kunnen worden ingesteld is het de kunst om de huid slechts
oppervlakkig te penetreren.Op evenveel plaatsen als er mesjes zijn gezet zal een
oppervlakkige bloeding ontstaan en door nu over te gaan op het koppen zetten ,kan
er een flinke hoeveelheid bloed aan de patient worden onttrokken. Soms worden er
meedere koppen tegelijk gezet.

De aderlaat koppen zijn meestel van glas maar de oudere exemplaren werden ook in
tin , koper en fraai gekleurd glas uitgevoerd. Door de binnenkant van de kop te
verhitten met een kaars of een spiritus brander te verhitten ontstaat er een vacuum
waardoor de kop ,indien snel op de huid gezet een vacuum zuigt zodat er bloed
wordt opgezogen. Als de huid intact wordt gelaten en opzelfde wijze een vacuum
wordt getrokken en zich bloed onder de huid ophoopt ,dan spreekt met van “droog
koppen” in vergelijking met het boven beschreven “natte koppen” .
In de 19de eeuw ,toen de kopschneppers buitengewoon populair waren, werkten en
in de belangrijkste ziekenhuizen in London en Parijs professionele koppenzetters en
die hadden er een dagtaak aan !
BLOEDZUIGERS ( LEECHES )
De bloedzuiger is een goed alternatief voor het aderlaten of de kopschnepper
(scarificator). De bloedzuiger heeft zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtsorganen en 3 scherpe tanden waarmee ze zich vasthaken in de huid. Ze
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spuiten een anticoagulans in de patient zodat het bloed door hun beet niet stolt en
zuigen zich daarna vol met bloed en als ze verzadigd zijn vallen ze van de huid af.

Bloedzuigers stonden in 2 perioden van de geschiedenis erg in de belangstelling:
rond 400-500 AD en daarna vroeg in de 19de eeuw.
In Frankrijk werden er in 1823 , 3 miljoen en in 1833 , 14,5 miljoen bloedzuigers
geimporteerd en de boeken van de apotheek van het St. Bartholomew Hospital in
London laten zien dat er in 1857 , 96300 bloedzuigers werden gebruikt voor een
totaal van 50557 patienten.
Tijdens de Franse revolutie werden er zoveel bloedzuigers gebruikt,vooral ook door
de soldaten van Napoleon ,dat men sprak van een aderlaat-revolutie.
Bloedzuigers werden toegepast voor zoveel verschillende aandoeningen dat er een
geneeskundige catechismus voor is samengesteld.
In speciale potten van glas of porcelein (Wedgewood) of aardewerk, werden de
bloedzuigers bewaard en geplaatst in de etalage van de apotheek . Voor de dokter
die de patient thuis wilde behandelen waren er “ leechcarriers “ , tinnen of zilveren
doosjes waarin de bloedzuigers vervoerd konden worden.
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Tot op de dag van vandaag worden bloedzuigers gebruikt voor meerdere
aandoeningen.,zowel in Azie als Europa. Bij reconstructie van vingeramputaties
wordt er ,ook heden ten dagen , na de reconstructie een leech op de plaats van de
anastomose op de huid gezet . De leech bijt zich vast en spuit zijn coagulans in
waardoor met name de veneuze anastomose grotere kans op overleving heeft.
Ook is het aderlaten nog steeds een erkende therapie bij polycythaemie en
haemachromatosis. Ook worden er nog wisseltransfusies bij pasgeborenen gedaan.
Het huidige aderlaten wordt vooral toegepast voor diagnostiek maar , gezien de grote
hoeveelheden bloed die soms worden afgenomen , kan men zich afvragen of ook
hier niet sprake is van een aderlating!
Of aderlaten behandelen of mishandelen is hangt af van hoe we denken over de
oorzaken van ziekten. Laten we eindigen met een uitspraak van B.Randolph , uit
1935, waarin hij stelt “ dat door de geschiedenis heen , met alle fluctuaties van
uitersten en matiging , het aderlaten de enige behandeling is die het tot onze tijd
heeft volgehouden “ .
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Klinische elementen in het eerste boek van Vesalius’ Fabrica (1543)
Dr M. Biesbrouck, Roeselare

Andreas Vesalius is vooral bekend als ontleedkundige of anatoom. Zijn hoofdwerk de De humani corporis fabrica - is inderdaad in de eerste plaats een werk over de
anatomie. Maar Vesalius was geneesheer van vorming. Hij kreeg zijn medische
opleiding eerst in Parijs en vervolgens in Leuven waar hij zijn baccalaureaat
verkreeg. Naar alle waarschijnlijk toch. Zijn licentie met kort nadien de graad van
doctor verwierf hij in Padua eind 1537. Hier leg ik het accent op zijn kennis als
clinicus.

Hoewel O’Malley en Saunders ons eraan herinneren dat de grote anatoom zich ook
interesseerde voor praktische klinische en therapeutische problemen, is het R. Lodi,
een Venetiaans vorser, die daar voor het eerst de aandacht op vestigde in zijn artikel
‘Spunti di ortopedia in Andrea Vesalio’. Maar hij beperkte zich tot Vesalius’
anatomische beschrijving van de tussenwervelschijven, de aanwezigheid van het
zogenaamde ‘os vesalianum’ in de voet en zijn verkeerde toewijzing van zes wervels
aan het sacrum in plaats van vijf, met een Italiaanse vertaling van de betrokken
passage. Daarom bespreek ik hier alle klinische gegevens die aangetroffen worden
in het eerste boek van de Fabrica (1543). Dit boek heeft betrekking op alle
beenderen van het skelet en deze klinische gegevens staan bijgevolg meestal in
verband met de orthopedie en de traumatologie. Tussendoor wordt ook even
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stilgestaan bij sommige passages met een bijzonder anatomisch belang of met een
belangrijke wetenschappelijke betekenis. Van de veertig hoofdstukken in dit boek zijn
er drieëntwintig met dergelijke klinische gegevens.
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan algemene beschouwingen over de beenderen.
Hier reeds treft ons een passage, waar hij - trouwens heel terecht - opmerkt dat het
beenweefsel ongevoelig is voor pijn en dat de pijn - zoals in het geval van een breuk
- veroorzaakt wordt door het beenvlies en niet door het bot zelf.

Het tweede hoofdstuk handelt over de kraakbeenderen in het algemeen. De
typische elasticiteit van sommige ervan is fysiologisch erg belangrijk. Namelijk bij de
kraakbeenderen van extremiteiten zoals de oren en de neus, die bij de minste slag
het risico zouden lopen op een breuk mochten die uit een te rigide substantie
bestaan. Het verouderingsproces bij andere kraakbeenderen kent hij eveneens. Hij
citeert de kraakbeenderen van de larynx en deze van de bovenste ribben die neigen
tot verkalking met de leeftijd en die daardoor steeds fragieler worden.
Het volgende hoofdstuk is een erg uitgebreide bespreking van de benamingen
voor de samenstellende delen van de beenderen. Niet de nomenclatuur van de
beenderen zélf maar van de verschillende botstukken waaruit deze opgebouwd zijn.
De verschillende benamingen verwijzen meestal naar de functie van het stuk in
kwestie. Vesalius trekt hier de aandacht op de noodzaak voor een geneesheer van
een diepgaande kennis ervan: ‘even goed als uw eigen broekzak’, schrijft hij,
wanneer hij een ontwrichting correct wil behandelen. Wij vernemen hier ook dat de
term ‘kondulos’ gebruikt werd voor de ‘kneukel’ of het gewricht tussen de
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middenhand en de vingers. Dit omdat een ontwrichting van de arm uit de
schouderbladkom - volgens Hippokrates - moet gereduceerd worden, door
toepassing van de handgreep die zijn naam draagt. Namelijk door een vuist, die de
geneesheer hard in de oksel duwt van de patiënt, terwijl hij stevig aan de arm trekt.
Hij merkt hier tevens op dat bij het koken van een jong been de epifysen loskomen,
hetgeen niet het geval is bij ouderlingen. Hij vestigt hiermee de aandacht op de
veranderingen die optreden in het skelet ten gevolge van het verouderingsproces.
Hoofdstuk vijf behandelt de algemene vorm van de schedel en zijn
verschillende vormvariaties. Hij signaleert het bestaan van verschillende abnormale
schedelvormen.

Hij gelooft wel niet in fabels, maar verzekert toch dat - terwijl hij het hoofdstuk schreef
- er in Venetië een kind te zien was met een abnormaal hoofd. De kleine had ook
verschillende andere misvormingen en was volslagen gek. “Bovendien - vertelt hij kunnen wij in Bologna een bedelaar ontmoeten met een vierkanten hoofd, dat iets
breder is dan lang.” En hij gaat verder met: “Bovendien is er in Genua een
bedelaarster, die van deur tot deur een jongetje meeneemt met een hoofd groter dan
dat van twee mannen en dat opgeblazen is aan de twee kanten.” Hij merkt op dat
men soms andere onnatuurlijke vormen kan zien bij mensen die nochtans erg
intelligent zijn. Hij zegt dat dergelijke schedels niet zo zeldzaam zijn, vooral op
kerkhoven in de Alpen, in de buurt van Stiermarken. Hij heeft zich laten vertellen,
door Christophe Pfluegel uit Salzbourg, dat bij die mensen ook verschillende andere
schedelafwijkingen voorkomen.
De talrijke naden tussen de schedelbeenderen hebben volgens hem - en
volgens ons nog steeds - het voordeel dat ze een natuurlijke grens vormen voor de
barst bij een schedelfractuur.
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Hij preciseert dat de naden bij ouderlingen verdwijnen door de verdergaande
verbening zodat men ze na verloop van tijd niet meer kan terugvinden. Hij toont ons
tevens het ontstaan van benige uitwassen ter hoogte van de wervels, die de
beweeglijkheid van de gewrichten beperken. Hij kende zeer goed de normale
verouderingsverschijnselen ter hoogte van het skelet.
Vesalius is de eerste die ons een idee geeft over de frequentie van de
voorhoofdsnaad of metopische naad. Het is de sutuur die over het midden van het
voorhoofd, vanaf de kroonnaad naar omlaag loopt tot aan de neus en ze deelt het
voorhoofdsbeen in twee helften. Hij schrijft : “Op de twintig schedels die men op het
kerkhof aantreft, vindt ge er nauwelijks één waarbij het voorhoofdsbeen in twee
verdeeld is en men ziet hierbij geen enkel verschil tussen mannen en vrouwen, ook
al beweerde Aristoteles dit anders ...” De eenvoudigste en beste manier om die
bewering te controleren is een bezoek te brengen aan de Catacomben van Parijs,
waar men de schedels met een dergelijke sutuur kan tellen en waar men kan
vaststellen dat Vesalius zeker niet heeft overdreven. Hij waarschuwt in dit hoofdstuk
zijn collega’s ook voor het gevaar van cauterisaties ter hoogte van het beginpunt van
deze naad. Deze behandelingsvorm werd frequent toegepast in zijn tijd. Op deze
plaats van het schedeldak blijft de beenplaat gedurende gans het leven dunner dan
elders, wegens het voorkomen van de fontanel op jonge leeftijd. Hierdoor was de
toepassing van het brandijzer op die plaats gevaarlijker.
Hoofdstuk 9 is gewijd aan de bovenkaak: “maxilla superior” volgens zijn
nomenclatuur.
Terloops merkt hij op dat - in tegenstelling tot wat Galenus dacht - de onderkaak
beduidend robuuster is en bestaat uit botmateriaal dat opvallend beter weerstand
biedt aan traumata en aan wat hij “erosie door scabies Gallica” noemt. Hij heeft het
hier zonder twijfel over de syfilitische gummata, die men toen kon waarnemen in het
tertiair stadium van syfilis. Deze ziekte, die in die tijd erg verspreid was, kon een
vernietiging teweegbrengen van de naso-maxillaire streek.
De onderkaak of mandibula, is het onderwerp van hoofdstuk 10. Hoewel het
geen klinische elementen bevat is het toch interessant vanuit paleontologisch
oogpunt. In Vesalius’ tijd was men er namelijk van overtuigd dat de menselijke
onderkaak - net zoals bij alle viervoeters - samengesteld was uit twee beenderen, die
op de mediaanlinie aan elkaar vastzaten.
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Dat was de mening van Galenus en iedereen was ervan overtuigd dat dit correct
was. Tot het ogenblik waarop Vesalius, die regelmatig het het Parijse kerkhof les
Saints-Innocents bezocht, er ontdekte dat dit fout was. Hij brengt ons in herinnering
dat Celsus, een Romeins geneesheer, reeds de aandacht had gevestigd op het feit
dat de mandibula bij de mens een onpaar been is. Toch maakte de herontdekking
ervan zoveel ophef dat Vesalius, toen nog student in Parijs, zelf een mensenlijk
mocht ontleden.
Vandaag weten wij, dat àlle dieren met een endoskelet een onderkaak
bezitten bestaande uit twee beenderen, de mens uitgezonderd. Dit laatste geldt niet
alleen voor de moderne mens, maar ook voor de fossiele mensen, zoals Pierre
Teilhard de Chardin heeft aangetoond, die in China de mandibula vond van een
‘Sinantropus’, waarvan de kinstreek bewaard gebleven was.
Wij treffen dit fenomeen trouwens ook aan bij de moderne apen, zodat wij kunnen
spreken van een primatenkenmerk, eerder dan van een strikt humane eigenschap.
Hij rekent de tanden eveneens tot de beenderen. De embryologie en de
histologie ervan kon hij niet kennen zoals wij nu en hij wist niet dat de tanden een
embryologische oorsprong hebben en een weefselopbouw die totaal verschilt van die
van het skelet. Hij merkt op dat de tanden gevoelig zijn en voor een groot deel
onbedekt, in tegenstelling tot “de andere” beenderen.
Het volgende hoofdstuk behandelt zeer diepgaand en uitputtend alle gaten
van de schedel. Ik beperk mij hier tot het signaleren van een passage, die vrij
interessant is vanuit klinisch oogpunt en die Vesalius ons presenteert als klinischanatomisch raadseltje.
De vraag luidt: een man is in staat om een kaars uit te blazen met gesloten
mond en terwijl hij zijn neus dichtknijpt. Wat scheelt er met hem? Het correcte
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antwoord luidt: er zijn twee mogelijkheden. Ofwel liep de man een trauma op ter
hoogte van het voorhoofdsbeen juist boven een oog, zodat zijn sinus frontalis kwam
open te liggen. Via deze opening kon hij de kaars uitblazen. Ofwel was hij aangetast
door syfilis, die door de vorming van een gumma, het voorhoofdsbeen precies op dat
niveau doorboorde. Het zijn dergelijke details die van Vesalius niet alleen een homo
anatomicus maken, maar ook een homo didacticus.
Het volgende hoofdstuk handelt over de wervelzuil in haar geheel. Volgens
Vesalius bestaat de voornaamste functie van de wervelzuil in het zo stevig mogelijk
rechtop houden van de romp, ondertussen voldoende flexibiliteit toelatend voor de
bewegingen. Een dergelijk compromis kon alleen gerealiseerd worden via een
constructie bestaande uit verschillende afzonderlijke wervels. Het gevolg hiervan is
evenwel dat de rug erg blootstaat aan verrekkingen, ontwrichtingen en zelfs aan
fracturen. Het grootste gevaar bij dergelijke incidenten bestaat volgens hem in letsels
aan het ruggenmerg. Hij schrijft: “De natuur hiervan beantwoordt aan deze van de
hersenen. En de gevolgen voor iemand, die daaraan gekwetst wordt, kunnen
vergeleken worden met deze die wij dikwijls zien bij hersenbeschadigingen, want de
bewegingen en de gevoeligheid van alle delen gelegen onder de geraakte wervels
worden aangetast...” Hij bewijst hier dus uit eigen ervaring de neurologische
gevolgen te kennen van een trauma van het centraal zenuwstelsel.
Het vijftiende hoofdstuk behandelt de halswervels in het bijzonder. Hij legt uit
dat de rotatiebeweging van het hoofd - waarmee wij ‘neen’ zeggen - gebeurt dankzij
het atlanto-axiale gewricht.

De beweging waarmee wij “ja” zeggen, gebeurt via het atlanto-occipitale gewricht, en
wij kunnen het hoofd van de éne schouder naar de andere buigen door bewegingen
die zich alleen tussen de andere halswervels afspelen. Dit standpunt is compleet
tegengesteld aan de opinie van Galenus, die hij hier zonder enige aarzeling weerlegt.
Galenus meende dat de voor-achterwaartse buiging plaatsgreep tussen de atlas en
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de axis en de zijwaartse bewegingen, dus van de éne schouder naar de andere,
tussen de atlas en het achterhoofdsbeen. Hierbij zouden de gewrichtskopjes van het
achterhoofdsbeen zich elk op hun beurt losmaken uit hun gewrichtskom in de atlas!
Volgens Vesalius - die vanzelfsprekend gelijk had - kan daar niets van waar zijn,
aangezien het hier om één van de meeste delicate gewrichten gaat van het lichaam.
Hij is zeer hard voor de man uit Pergamon en besluit met de opmerking dat hij voor
hem “geen enkel excuus kan verzinnen”. Hij merkt op dat de gewrichten bij kinderen
bestaan uit meerdere botfragmenten die onderling verbonden zijn met kraakbeen. Bij
bejaarden daarentegen ziet men gemakkelijk dat er drie of vier wervels vergroeid
zijn, waardoor men ze als één stuk uit de grond kan opgraven zonder dat ze los
komen. Dit fenomeen ontstaat dus door benige uitgroeisels, die een brug slaan
tussen naburige wervels en die de oorzaak vormen van dikwijls uitgesproken
bewegingsbeperkingen bij hoog bejaarden.
Het grootste gedeelte van zijn hoofdstuk over de ruggenwervels bestaat uit
een discussie over de wervel die - zogezegd - zowel bovenaan als onderaan zou
opgevangen worden door de andere wervels. Vesalius neemt namelijk aan dat er in
élke wervelzuil een wervel is - slechts één enkele - waarvan de bovenste
gewrichtsvlakjes, net als de twee onderste, zich gedragen als gewrichtskopjes die
binnendringen in de overeenstemmende holten van de twee naburige wervels. Het
gaat - volgens hem - meestal over de twaalfde ruggenwervel, soms een andere.
Deze bijzondere wervel zou een centrale functie vervullen bij de bewegingen van de
wervelzuil, in die zin dat enkel de wervels erboven en die daaronder zouden
bewegen, terwijl deze éne centrale wervel onbeweeglijk zou blijven. Hij vergelijkt de
situatie met de steen, die in een booggewelf fungeert als sluitsteen en die daar ook
wordt opgevangen door de naburige stenen. Hij heeft gans deze idee overgenomen
van Galenus. Hoewel wij moeten toegeven dat de gewrichtsvlakjes van verschillende
wervels vrij vlak zijn, heeft men momenteel die idee volledig verlaten.
Bij het heiligbeen en het staartbeen beschrijft Vesalius een sacrum bestaande
uit zes wervels, in de plaats van vijf, als de normale situatie. Later zal Gabriele
Falloppio van Venetië, zijn aandacht erop vestigen dat bij de meeste mensen het
heiligbeen slechts uit vijf wervels bestaat. Maar Vesalius antwoordde daarop dat hij
op dat ogenblik over een prachtexemplaar beschikte dat toevallig uit zes delen
opgebouwd was en ook omdat hij op die manier kon aantonen waarom de mening
van Galenus correct was voor wat honden en apen betrof, maar niet voor de mens.
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Hij wist ook - dankzij vondsten in graven - dat de eerste sacrale wervel niet steeds
vergroeid is met de overige wervels van het heiligbeen, waarbij deze dan de vorm
aannam van een supplementaire lendenwervel of zelfs een intermediaire vorm.
Bij de thorax telt hij twaalf paar ribben. Zelden - zo zegt hij - zijn het er elf,
maar soms ziet hij er dertien. Hij ridiculiseert de bewering van sommigen als zou een
man, in tegenstelling tot de vrouw, aan één kant een rib missen. Hij vestigt de
aandacht op het feit dat de ribkraakbeenderen slechts op hoge leeftijd verbenen,
terwijl dit proces bij veel dieren reeds vrij vroeg begint.
Het menselijk borstbeen bestaat uit drie beenstukken. Niet uit zeven zoals
Galenus dacht. Hij merkt ook op dat de verbinding tussen de bovenste twee stukken
steeds zichtbaar is. Zelfs de bewegingen tussen die twee zijn soms zichtbaar bij
diepe ademhalingen. Deze verbinding tussen het manubrium en het corpus sterni
werd later opnieuw beschreven door de Fransman Alexandre Louis.
Van het sleutelbeen zegt Vesalius dat hij dikwijls ontwrichtingen en fracturen
ziet en om die reden moet een geneesheer de anatomie van dit bot zorgvuldig
kennen. Hij trekt de aandacht op het feit dat een ontwrichte arm zich naar het
ribbenrooster toe verplaatst, terwijl bij een fractuur van het sleutelbeen, het
schouderblad naar omlaag hangt als een vleugel.
In de handwortel bevindt zich het gehoofd been of het os capitatum, dat hij het
‘zevende been van de carpus’ noemt. Het is het bot dat het meest onderhevig is aan
ontwrichting. De reden is volgens hem dat het breder is en dunner dan de andere
handwortelbeenderen.
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Bij de vingers vertelt hij dat Johannes Centurio uit Genua, een van zijn
vrienden,

over

een

buitengewone

beweeglijkheid

beschikte

van

zijn

vingergewrichten, zodat hij water kon scheppen met zijn handrug, net zoals wij dat
doen met de handpalm. Iets verder bespreekt hij de gevolgen van het verlies van een
duim.

De duim is belangrijk omwille van zijn oppositiefunctie en bij het verlies ervan worden
ook de andere vingers minder functioneel. Hij vertelt dat rechters dit illustreren door
dieven te veroordelen, niet alleen tot het afsnijden van een oor, maar ook van de
duim waarmee zij geldbeugels en tassen wegrukken.
Bij het heupbeen merkt hij op dat het dijbeen meer de neiging vertoont om te
ontwrichten in de richting van de incisura acetabuli, dus naar voor en naar onder.
Men meende toen ook dat het schaambeen bij de man uit één enkel beenstuk
bestond, terwijl er bij de vrouw een schaambeenvoeg is. Deze twee beenderen
zouden bij haar - op het ogenblik van een bevalling - van elkaar loskomen, om zo
meer plaats te bieden voor het kinderhoofd. Vesalius legt evenwel uit dat dit niet het
geval is en dat het seksueel dimorfisme van de bekkenbeenderen volstaat voor een
normale bevalling.
Bij de reductie van een dijbeenbreuk wijst hij op het belang om het natuurlijke
mediale verloop ervan te bewaren. Een té rechte stand maakt van de patiënt een
kreupele. Hij zegt alle dagen slachtoffers te zien van deze fout, hoewel Hippocrates
daarop reeds de aandacht had gevestigd in zijn boek De Fracturis.
Bij het scheenbeen merkt hij op dat de voorrand, onze margo anterior, erg
scherp is. De opengespleten huid bij kinderen die elkaar schoppen bewijst dit. Hij
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vermeldt ook dat de voet gemakkelijker ontwricht naar binnen toe dan naar buiten,
daar de buitenenkel wat lager komt.
De knieschijf, die hij ‘de patella’ (het schoteltje) noemt, bestaat volgens hem
niet alleen in het voorkomen van een hyperextensie van de knie, maar vooral om te
voorkomen dat het dijbeen naar voor toe uit de gewrichtskommen van het
scheenbeen zou schieten. Hij kent de ontwrichting van de knieschijf. Anderzijds kan
ze bij een val in twee stukken breken waarbij het proximaal gedeelte veel hoger kan
komen te liggen dan zijn normale positie. Hij zegt dat dit problemen veroorzaakt bij
het plooien van de knie of bij het afdalen van trappen, omdat het dijbeen dan
voortdurend naar voor schiet, door het wegvallen van de stevigheid van het gewricht.
Wij weten nu dat die opvatting van Vesalius niet correct is, want de stabiliteit van het
kniegewricht hangt vooral af van de integriteit van de kruisbanden die zich binnen in
het gewricht bevinden.
De hoofdstukken 33 tot en met 38 bevatten voor ons onderwerp weinig
interessants. Zij behandelen de nagels, de kraakbeenderen van de oogleden, de
oren en de larynx en de trachea. Alleen bij de neuskraakbeenderen wijst hij opnieuw
op het belang van deze goed te kennen omwille van de syfilis.
Tot slot nog het voorlaatste hoofdstuk dat handelt over de techniek voor de
constructie van een skelet. Hij brengt ons hier in kennis van een ongewoon gebruik.
Het vet dat tijdens het koken van de beenderen bovendrijft in de grote kookketel
moest regelmatig afgeschept worden. Dit om te voorkomen dat de beenderen vol vet
zouden zitten wanneer ze uit het kooksel gehaald werden.
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Welnu, dit vet - zo vertelt Vesalius - werd verzameld in een pot en ter beschikking
gesteld van het volk, die het een grote kracht toeschreef voor het genezen van
wonden en de regeneratie van pezen en aangetaste zenuwen...
Wij kunnen besluiten dat Andreas Vesalius, naast anatoom, ook geneesheer
was. Zoals wij zagen maakte hij niet alleen frequent allusie op orthopedische en
traumatologische aandoeningen, zoals luxaties en fracturen, maar hij wijst ons ook
op de gevolgen van de veranderingen in het skelet ten gevolge van het
verouderingsproces. Hij heeft het over neurologische aandoeningen, zoals
verlammingen en het verlies van het gevoel en hij wijst ook op de gevolgen van
syfilis. Daarnaast herinnert hij ons aan bepaalde behandelingsmethoden uit zijn tijd
en wijst op hun gevaren.
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Aegidius Daelmans, een overtuigd iatrochemist.

Dr Annette I. Bierman, Universiteit Leiden

Ik ga u vanmorgen iets vertellen over Aegidius Daelmans, een Antwerpse
geneeskundige uit de 17de eeuw. De naam Daelmans is niet zo heel bekend in de
medische geschiedenis. Tegenwoordig zijn we gewend om eerst maar eens de
Google zoekmachine te gebruiken wanneer we iets willen weten. Nu, wanneer u
googlet op Daelmans zijn de meeste treffers niet aan onze Aegidius gewijd maar aan
het bekende Daelmans stroopwafeltje!
De gegevens over Daelmans in de bekende biografische woordenboeken zijn
summier, hij werd geboren te Antwerpen ergens in het midden van de 17de eeuw. Hij
studeerde geneeskunde te Leuven en praktiseerde eerst in Hoogstraten, een dorp
ten noorden van Antwerpen, vlak onder de Nederlandse grens, en daarna in
Antwerpen. Als scheepsarts in dienst van de VOC reisde hij in 1687 naar Ceylon, en
van daaruit naar Batavia en tenslotte naar de kust van Coromandel waar hij drie jaar
verbleef, om tenslotte weer naar Antwerpen terug te keren waar hij ook overleed. Zijn
geboorte- en sterfjaar zijn onbekend.
Toch weten we best veel over Daelman’s leven en dat komt omdat hijzelf daar nogal
uitgebreid verslag van heeft gedaan. Daelmans schreef namelijk een boek dat maar
liefst 5 drukken beleefde: De nieuw-hervormde genees-konst.
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De eerste druk verscheen in 1687, met als ondertitel:”Gebouwt op de Gronden van
het Alcali en Acidum. Waar in kortelijk, volgens de Gronden van de heedendaagse
Nieuwe Practijk, alle Ziekten, met weing omslag Geneesen worden. Door Egidius
Daelmans, Med; Doctor en Geswooren Practisijn tot Antwerpen. “
We leren hieruit dat Daelmans een aanhanger is van de iatrochemie, het
geneeskundig concept dat het functioneren van het menselijk lichaam in gezondheid
en ziekte verklaart door uit te gaan van scheikundige principes. Ik zal vandaag niet
diep op het iatrochemische concept in gaan, u weet daar waarschijnlijk al heel veel
van en het zou bovendien te lang duren en ik heb plechtig beloofd mij aan de mij
toegemeten spreektijd te houden! Maar omdat het nog zo vroeg is hier even een
geheugenopfrissertje: iatrochemie beschouwt de levensverschijnselen als
fenomenen van scheikundige aard, en gaat er dus vanuit dat fysiologische processen
chemisch te beïnvloeden zijn. Net als in het concept van de humoraalpathologie
speelt het evenwicht ook in de iarochemie een belangrijke rol: Wanneer zuur en alkali
in het lichaam in evenwicht zijn ben je gezond, en wanneer dit evenwicht verstoord is
wordt je ziek. Om weer gezond te worden dient het evenwicht tussen zuur en alkali
hersteld te worden, en dat kan door de overmaat alkali of de overmaat zuur te
neutraliseren.
Daelmans legt in zijn inleiding, ‘de voor-reeden tot den Leezer’, omstandig uit hoe hij
zich gezondheid en ziekte voorstelt.
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Volgens Daelmans bestaat het lichaam van de mens uit pijpen en sappen. Wanneer
je gezond bent, staan die pijpen open en zijn de sappen dun en vloeibaar. Maar
zodra de beweging van de sappen begint te vertragen dan merk je dat er iets in het
lichaam schort –zoals Daelmans dat uitdrukt- en naar mate de sappen dikker en
trager worden en hier en daar zelfs blijven haperen onstaan alle mogelijke ziektes.
Dat komt omdat de sappen dan niet meer alle lichaamsdelen en organen kunnen
bereiken en men wordt dus ziek. Daelmans illustreert dit aan 2 verschijnselen die
bijna bij alle ziekten optreden en dat is verlies van eetlust en dorst. Verlies van
eetlust komt omdat het maagsap te dik is om in de maag te lekken en dorst ontstaat
door gebrek aan speeksel dat te dik is om in de mond te lekken. Om de sappen weer
goed vloeibaar te maken gebruikt Daelmans het middel dat naar zijn mening
ongeëvenaard is : het Sal volatile oleosum.
Ik kom daar straks nog op terug. Het kan natuurlijk dat de pijpen zo verstopt zijn dat
dit zout zijn werking niet goed kan uitoefenen. In dat geval moet er eerst ontstopt
worden. Klysteren en braken kunnen daarbij helpen, maar aderlaten keurt Daelmans
volstrekt af. En hij legt ook uit waarom: volgens Daelmans heeft de mens wanneer hij
geboren wordt het allerfijnste bloed dat hij tijdens de zwangerschap van zijn moeder
krijgt. Wanneer het kind na de geboorte gaat eten en drinken wordt ook bloed
gevormd, maar dat is niet meer van die zuivere kwaliteit als het bloed dat de moeder
tijdens de zwangerschap in het kind laat ontstaan. Bij de geboorte heb je 50 ons van
dit bloed, Daelmans noemt het Balsamiek bloed, of geest van bloed, en elk jaar van
je leven verlies je daar een half ons van. Bij aderlaten verlies je bloed, maar daar is
ook dat balsamieke bloed bij, en zo wordt de hoeveelheid van dit bloed kleiner en
juist dit balsamieke bloed is door zijn bijzondere eigenschappen nodig om ons in
leven te houden. Nu, u hebt natuurlijk nu al uitgerekend dat we volgens Daelmans
100 jaar kunnen worden, maar dan moet je natuurlijk niet dit balsamieke bloed
verspillen door aderlatingen.
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Bij het lezen van de inleiding van Daelmans boek valt op dat de schrijver geen blad
voor de mond neemt, om het maar zachtjes te zeggen! We lezen het al in zijn
inleiding waar hij het over haarklievers en dwarsdrijvers heeft. Collega’s krijgen er
van langs omdat ze volgens de schrijver mensen veel te lang behandelen –en dat
doen ze volgens Daelmans puur voor het gewin!- apothekers zijn nog grotere dieven
die grof geld vragen voor slecht toebereide medicamenten, kortom, Daelmans heeft
weinig goede woorden voor de Antwerpse medische en farmaceutische wereld over.
Het verbaast ons dan ook niet dat hij in die wereld weinig geliefd was, en dat is
hoogstwaarschijnlijk ook de reden geweest voor zijn reis naar de tropen. Ook dit
kunnen we lezen bij Daelmans zelf, in 1694 verscheen de 3de druk van zijn boek en
daarin lezen we als ondertitel: “beneffens de gedenkwaardige aanmerkinge van
verscheydene siektens die op het eiland Ceylon, in de Stad Colombo, Batavia en op
de kust Coromandel ten tyde des auteurs verblijf aldaar zijn voorgevallen”. De derde
druk van Daelmans’ boek heeft bijna 100 pagina’s meer en is dan ook veel dikker
dan de 1ste druk, zoals u op dit plaatje kunt zien.

Laten we maar eens even kijken wat Daelmans over zijn reis vertelt, de voorrede
heet inmiddels “Grontsteen des boecks” en begint met de opmerking: zo lang wij
leven, leren wij … en even verder staat: “dit ondervinde ik aan mijn zelven, want
nooyt lees ik dit my schrift of ik vind daar nog altijd iets in te veranderen, iets uit te
krabben of iets bij te voegen” en persoonlijk kan ik dat volledig met hem eens zijn
want op dit plaatje staat het jaartal 1794 maar dat moet natuurlijk 1694 zijn!
Daelmans schrijft dat in Antwerpen (ik citeer): alle mijne confraters met hunne
medicamentbedervers tegen mij ingenomen zijn als de Joden tegen Christus en zij
klapten in hun handen als zij hoorden dat zij mij naar Oost-Indien hadden geholpen.
Maar Daelmans klapte volgens eigen zeggen ook van blijdschap in zijn handen toen
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hij hoorde dat zijn vrouw ook toestemming had gekregen om zich in te schepen, en
zo vertrok het echtpaar op 3 januari 1687 vanaf de rede van Vlissingen naar Ceylon.

Op dit kaartje ziet u de route die de VOC schepen naar Azië voeren en bij Daelmans
lezen we dat ze op 25 april Kaap de Goede Hoop bereikten, waar zoals gebruikelijk
verse levensmiddelen aan boord kwamen en waar ze op 17 mei weer vertrokken. U
ziet op dit kaartje ook het woord wageweg staan, dat is de vaarroute om de evenaar
te passeren. Deze route werd ontdekt door de Portugezen. Om tegenwinden bij de
kust van Afrika te vermijden en een gunstige wind op te pikken voer men via de Kaap
Verdische eilanden naar de Zuid Amerikaanse kust om vervolgens met een grote
boog Kaap de Goede Hoop te bereiken. Vanuit Kaap de Goede Hoop bereikte het
schip na 2 maanden het volgende verversingspunt, een eiland tussen Mozambique
en Madagscar en eind augustus bereikten ze Colombo, de hoofdstad van Ceylon.
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Hier gaat het Daelmans naar eigen zeggen eerst heel goed: er is veel belangstelling
voor zijn iatrochemische opvattingen en hij krijgt van de gouverneur een lap grond
om geneeskruiden te verbouwen. Ook werd hem gevraagd de slaven van de
Compagnie op lepra te onderzoeken. Daelmans ontdekte 9 lepralijders onder hen en
gaf desgevraagd ook aan dat hij die wel zou kunnen genezen. Hij moest dan wel de
beschikking krijgen over de nodige medicamenten en een geschikt onderkomen voor
de patiënten. Maar dat komt er allemaal niet van en de lepralijders overlijden.
Inmiddels schrijven we eind 1688, Daelmans is dan ruim een jaar werkzaam geweest
in Colombo en de situatie is er voor hem niet beter op geworden, hij schrijft tenminste
dat (en ik citeer hem nu) “de haat en nijd mij aldaar zo wel kwam bezoeken als in het
vaderland”. Volgens Daelmans zien zijn collega’s hem als een bedreiging en het
wordt hem kwalijk genomen dat hij rooms-katholiek is en dat zijn vrouw naar de
Brabantse mode gekleed blijft gaan en ook is men jaloers op de goede
verstandhouding met de kapitein van de stad Colombo, een landgenoot van
Daelmans. Nu, u begrijpt waarschijnlijk al hoe het verder gaat, Daelmans verlaat
Ceylon en gaat naar Batavia. Hier blijft hij maar 5 maanden. Wanneer de autoriteiten
in Batavia hem vragen of hij lepra kan genezen stelt Daelmans zich wat voorzichtiger
op dan in Colombo, en antwoordt dat hij bereid was een poging daartoe te doen,
maar dat het hem niet kwalijk genomen moest worden wanneer de zieken niet
werden genezen. Men liet hem echter geen experimenten uitvoeren en volgens
Daelmans was de reden daarvoor dat men bang was dat hij betere resultaten zou
boeken dan de in Batavia gevestigde geneesheren en chirurgijns. Allemaal naijver
dus, en Daelmans is ervan overtuigd dat dit ook de reden is dat hij na 5 maanden al
weer overgeplaatst wordt naar de kust van Coromandel. In oktober 1689 arriveert
Daelmans daar en hij zal daar blijven tot februari 1693. Dan repatrieert hij en in 1694
verschijnt de derde druk van zijn boek waarin al deze bijzonderheden zijn
opgetekend.

Dames en heren,
Ik hoop dat u inmiddels een beeld van Aegidius Daelmans hebt gekregen. Maar nu
wil ik u nog even meenemen naar de iatrochemie. In het begin van dit praatje heb ik
u verteld dat Daelmans een geneesmiddel noemt dat naar zijn mening ongeëvenaard
is om de te dikke sappen weer vloeibaar te maken: het Sal volatile oleosum. De
iatrochemie ziet als oorzaak van vele ziektes een overmaat aan zuur, een
acrimonium acidum, en dat kun je neutraliseren met een alkalisch zout. Het Sal
volatile oleosum werd geïntroduceerd door de bekende iatrochemicus Franciscus
dele Boë, die ook wel Sylvius genoemd wordt.
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Sylvius leefde van 1614-1672, en werd in 1658 hoogleraar in de geneeskunde aan
de Leidse universiteit. Het vlugzout is een bestanddeel van de gal, die in de
opvattingen van de iatrochemici alkalische eigenschappen heeft, maar je kunt dit
zout ook maken door droge destillatie van horens en hoeven van dieren. Speciaal de
hertshoorn werd hier veel voor gebruikt, en het vlugzout heeft dan ook wel als
synoniem de naam hertshoornzout of Sal volatile Cornu Cervi. Het vlugzout heeft het
overigens nog lang volgehouden als geneesmiddel, tot ver in de vorige eeuw werd
de toepassing van ammonium carbonaat bij flauwtes genoemd in de
therapiecompendia.
Ook Daelmans past het vlugzout uiteraard veel toe, maar er zijn natuurlijk nog
andere therapeutica mogelijk om een overmaat zuur te neutraliseren. In zijn boek
beschrijft Daelmans een geval van aanhoudende diarree, hij noemt dat “onmatige
afgang” dat hij behandelt tijdens zijn verblijf aan de kust van Coromandel. Ook
diarree wordt volgens de iatrochemische inzichten veroorzaakt door een overmaat
aan zuur. Wanneer het zure pancreassap door een verstopping van de pijpen
onvoldoende in contact kan komen met de alkalische gal, wordt dit pancreassap als
maar zuurder en dit leidt tot “onmatige afgang”. Daelmans schrijft nu zijn Conserf van
thee voor, die hij ook zelf maakt. Behalve thee bevat het praeparaat nog een groot
aantal ingrediënten. Ik noem u er een aantal: kaneel, nootmuskaat, kruidnagels,
myrrhe, saffraan, gember, sinaasappelschil, peper en Arabische gom. Maar nu komt
het: Daelmans verwerkt in zijn conserf ook edelstenen, en hij noemt hyacyntsteen
saffier, smaragd, topaas, robijn, lapis lazuli, en parels. En schrijft hij, u zult zich wel
afvragen waarom ik edelstenen en parels verwerk. Nu, dat deed ik omdat ik die toch
bij me had, want ik had ze uit het vaderland meegenomen, en al die stenen hebben
immers zuurtemperende eigenschappen, en bovendien kon de patiënt en de anderen
die toekeken hoe ik mijn conserf maakte zien dat ik geen kosten spaarde! Want,
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eindigt Daelmans zijn verslag over de bereiding Mundus vult decipi – de wereld wil
bedrogen worden.
En met deze wijze woorden van onze Aegidius wil ik ook mijn praatje afsluiten. Dank
u wel.
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De behandeling van syfilis -Spaanse pokken- in de 16de en 17de
eeuw.

Dr Annette I. Bierman, Universiteit Leiden

Aan het einde van de 15de eeuw kreeg Europa te maken met een epidemie die zich
razendsnel verspreidde. De ziekte openbaarde zich voor het eerst op grote schaal in
1495 onder de soldaten van de Franse koning Karel VIII. Karel’s leger was in
september 1494 naar Italië opgerukt om het koninkrijk Napels, dat onder Spaanse
heerschappij stond te veroveren. Zonder veel tegenstand te ondervinden kon Karel
de stad bezetten in februari 1495, en zijn leger raakte in een overwinningsroes die
met veel geneugten gepaard ging. De bloemetjes werden zogezegd buiten gezet,
maar al snel openbaarde zich een ziekte onder de feestvierende soldaten. Al in mei
waren de Franse troepen zo besmet geraakt met de “ziekte van Napels” dat het leger
zich terug moest trekken. In het spoor van de huiswaarts kerende troepen
verspreidde de ziekte zich in hoog tempo over Noord-Italië, Zwitserland, Duitsland en
Frankrijk om vandaar uit de wijde wereld in te trekken. In enkele jaren tijd bereikte de
ziekte ook India, China en Japan.
De nieuwe ziekte, die wij nu als syfilis kennen, kreeg verschillende namen, de
Fransen noemden haar zoals gezegd de ziekte van Napels, maar de inwoners van
Napels spraken over morbus Gallicus, de Franse ziekte. De naam Spaanse pokken,
of Lues Hispanica, verwijst naar Spanje en ook naar de meest gangbare theorie dat
Columbus de ziekte in Spanje importeerde toen hij in maart 1493 voor de eerst maal
terugkeerde uit Amerika. De naam syfilis stamt uit 1530.
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In dat jaar publiceerde de Italiaanse medicus Girolamo Fracastoro (1478-1553) een
driedelig didactisch-mythologisch dichtwerk over de symptomen, de behandeling en
de verbreiding van de Franse ziekte. De titel van het werk was Syphilis, sive de
morbo gallico. In het derde deel wordt de mythe van de herder Syphilis verteld.
Syphilis werd door de zonnegod gestraft werd met een nieuwe ziekte waar spoedig
de hele bevolking mee werd besmet. Ik kom daar straks nog even op terug.
Natuurlijk werd er gezocht naar de oorzaak van de nieuwe ziekte, en daar werd ook
over gepubliceerd. De uitvinding van de boekdrukkunst vond ongeveer gelijktijdig
plaats en er is een aantal gedrukte publicaties over syfilis bewaard gebleven. Het
vroegst bekende vlugschrift dateert van 1 augustus 1496 en is geschreven door de
Nederlandse medicus en humanist Dirk van Ulsen, die wij beter kennen onder de
naam Theodorus Ulsenius (c. 1460 – 1508) Volgens deze geleerde was de ziekte
ontstaan door de door God beschikte conjunctie van vijf planeten in 1484 in het teken
van de Schorpioen. Dit sterrebeeld stond erom bekend het genitale gebied van de
mens te beheersen. U ziet op dit plaatje de houtsnede in het pamflet met het jaartal
1484 en een syfilispatiënt met de kenmerkende ronde laesies in het gezicht, de hals,
op de polsen, handpalmen en op de dijbenen. Al vrij snel kwam overigens het besef
dat de ziekte werd overgebracht door sexueel contact. Bij de behandeling van syfilis
werd eerst kwik toegepast. Kwik werd al door de Arabieren uitwendig toegepast bij
huidziekten. Op dit plaatje uit een tractaat over de behandeling van syfilis uit 1498
ziet u de toepassing van kwikzalf, ook wel Napolitaanse zalf genoemd, een verwijzing
naar de ziekte van Napels. Het inwendig gebruik van kwik waarvan we zo meteen
iets zullen zien werd geïntroduceerd en gepropageerd door Paracelsus.
Tegenwoordig associeren we het woord kwik meestal meteen met ‘vergif’, maar in
het verleden was men gefascineerd door de eigenschappen van dit metaal. Kwik is
het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is, kwik lijkt tot in het oneindige
deelbaar, er ontstaan immers al maar meer en kleinere bolletjes en wanneer je kwik
verhit blijft er niets over. De namen voor kwik verwijzen naar de bewegelijkheid van
dit metaal, het woord Hydrargyrum is samengesteld uit de griekse woorden voor
water en zilver, de Romeinen spraken van Argentum vivum, levend zilver en de
alchemisten spraken over Mercurius, een verwijzing naar de snelle en bewegelijke
bode der goden. Onze naam kwik tenslotte is een verkorting van kwikzilver, wat
beweeglijk zilver betekent.
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Kwikzalf was ook een uitdaging voor de apotheker, want je moest de kwikbolletjes
zo goed fijn wrijven dat er geen metaaldeeltjes meer in de zalf te onderscheiden
waren. Kwikzalf heeft het als geneesmiddel overigens heel lang volgehouden: nog in
de 2de helft van de vorige eeuw werd deze zalf toegepast.
Op dit plaatje ziet u twee manieren waarop kwik inwendig kon worden toegepast,
links zit een patient die lijdt aan de ziekte van Napels in een zweetton waar hij
blootgesteld wordt aan kwikdampen en rechts ziet u op de voorgrond ook een
syfilispatient in een zweetton en achter in de kamer ligt een zieke in bed te spugen,
ook een gevolg van de toediening van kwik. Men zag dit braken overigens als een
gunstig effect, op deze manier raakte de patient immers ziekmakende
verontreinigingen kwijt.
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In het begin van de 16de eeuw werd ook een ander geneesmiddel tegen syfilis in
Europa ingevoerd. Dat was het uit Amerika afkomstige Guajakhout. Het is wel zeker
dat de Spanjaarden in Amerika hadden gezien dat dit hout bij syfilisachtige klachten
werd toegepast. En nu deze ziekte zich ook in Europa had gemanifesteerd was het
niet meer dan logisch om het overzeese geneesmiddel ook hier toe te passen. Ik heb
u aan het begin van dit praatje verteld over het dichtwerk van Fracastoro, ook hier
wordt het guajakhout in genoemd. Want als de zonnegod Syfilis gestraft heeft en de
bevolking besmet raakt met de nieuwe ziekte roept men de hulp van de andere
goden in. Éen van hen schept dan de Guajakboom. De ziekte syfilis heeft niet alleen
schrijvers maar ook kunstenaars geïnspireerd. Ik wil u nog even dit schilderij uit 1664
laten zien. Het stelt een allegorie van de syfilis voor en is geschilderd door de
Napolitaanse schilder Luca Giordano (1632-1705). De ongelukkige Syfilis zit links op
de voorgrond, op zijn achterhoofd zijn kale plekken en pustels te zien. Midden in de
voorstelling zit de onbedachtzame jeugd, die belaagd wordt met zoete maar
besmette melk van Venus en de drank van Bacchus. Zelfs Cupido kijkt ontstemd.
Maar de wijze Minerva weet de besmetting te voorkomen door de jeugd met een
schild te beschutten tegen de funeste melk van Venus. U ziet, ook in de 17de eeuw
werd er al reclame gemaakt voor veilig vrijen!
Maar we gaan terug naar ons onderwerp: de therapie van syfilis en dan wordt het de
hoogste tijd voor de guajaktherapie! Op deze gravure ziet u hoe het allemaal in zijn
werk ging. Rechts op de voorgrond hakt een man houtsnippers van de stam van de
Guajakboom. Guajakhout, ook wel pokhout genoemd vanwege de toepassing bij
syfilis, is een van de hardste houtsoorten ter wereld en het hout werd daarom ook
gebruikt om er stampers van te maken. Overigens kom je pokhout ook tegenwoordig
nog tegen: hele dure keukenmessen hebben vaak een pokhouten heft. Maar hier
hebben we alleen de snippers nodig, die worden afgewogen en rechts achter worden
ze gekookt boven een vuurtje. Links zien we de patiënt in bed liggen en onder het
toeziend oog van de dokter het guajakafkooksel opdrinken. En op de muur die de
afbeelding in tweeën deelt ziet u hoe het allemaal kwam: een man en een vrouw
gaan met elkaar naar bed. Ik vind dit zelf zo’n prachtige gravure en bij de
voorbereidingen voor dit praatje ontdekte ik dat er ook een gekleurde versie van
bestaat dus die laat ik u ook nog even zien. De eerste zending van het hout kwam al
in 1508 naar Europa. Een van de meest enthousiaste gebruikers is de Duitser Ulrich
von Hutten geweest. Von Hutten was in zijn tijd (hij leefde van 1488-1523) een
revolutionair redenaar, die grote faam verwierf met zijn gloedvolle pleidooien waarin
hij onder andere pleitte voor een nieuwe Duitse eenheid en zich afzette tegen de
Rooms-katholieke kerk. Von Hutten leed aan syfilis en heeft in 1518 in Augsburg een
behandeling met guajakhout gehad. Na afloop van de kuur beschouwde hij zich als
genezen en schreef in 1519 een enthousiaste verhandeling over de guajaktherapie,
die talloze malen herdrukt werd en ook werd vertaald.
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Wanneer we naar deze gravure kijken kunnen we ons ook heel goed voorstellen dat
de behandeling van syfilis met guajakhout voor de patiënt een heel stuk prettiger was
dan de behandeling met kwik. De guajakkuur werd dan ook heel populair en de
handel in guajakhout maakte prachtige tijden door. Ook de plaatselijke overheden
kochten het hout in, zo weten we dat het stadsbestuur van Straatsburg in 1525 maar
liefst 107 kilo guajakhout inkocht. Bij al deze waardering kwam er natuurlijk ook
kritiek. De felste tegenstander van het gebruik van guajakhout was Paracelsus.
Paracelsus was zoals we gezien hebben een voorstander van de kwiktherapie en hij
verzette zich hevig tegen het guajakalternatief. U weet natuurlijk dat Paracelsus in
zijn geschriften geen blad voor de mond neemt. Nu, in zijn publicaties waarin hij zich
tegen het gebruik van het guajakhout verzet beschuldigt hij ook het bekende
bankiershuis Fugger. Volgens Paracelsus verdienden de Fuggers een fortuin aan de
Guajakhandel en probeerden ze het gebruik daarvan op alle mogelijke manieren te
promoten. En, schrijft Paracelsus, dan wordt er ook nog van alles verkocht dat
zogenaamd guajakhout is maar in werkelijkheid niet van de guajakboom afkomstig is.
En hier had Paracelsus wel een punt. Want we praten hier natuurlijk wel over een
grondstof waarvan de stamplant in Europa totaal onbekend was, en men had
aanvankelijk ook niet de kennis om echt van namaak te onderscheiden.
De guajakboom is inheems in midden Amerika, en groeit aan de kust, in de nabijheid
van het strand, bijvoorbeeld in Florida, op de Antillen, in Cuba, in Venezuela en
Colombia. Het heeft bijna een eeuw geduurd voor de eerste afbeelding van de
guajakboom in de kruidenboeken verscheen. Die eerste natuurgetrouwe afbeelding
danken we aan de beroemde Zuid-Nederlandse botanicus Carolus Clusius ( ) die in
1605 het 10de deel van zijn beschrijvingen van exotische planten publiceerde. Deze
afbeelding, waarvan ik tot mijn spijt en schande geen plaatje gemaakt heb, vind u
ook terug in de kruidenboeken van Dodoens. Maar niet alle afbeeldingen van de
guajakboom waren waarheidsgetrouw. Al in 1551 vinden we een afbeelding van
guajak in het Kruidenboek van de Duitse botanicus Adam Lonitzer (1528 – 1586). En
daar heb ik wel een plaatje van, zij het uit de uitgave van 1679 maar daarin staat nog
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steeds dezelfde afbeelding als in de uitgave van 1551. U ziet de guajakboom is hier
een eenvoudig boompje geworden met ronde vruchten. Maar de beschrijving van
Lonitzer geeft ons wel interessante informatie. Hij schrijft dat de inwoners van het
eiland Hispaniola het hout gebruiken tegen verontreinigingen van het lichaam die het
gevolg zijn van onkuisheid. Het hout werd volgens Lonitzer voor het eerst uitgevoerd
door een Spanjaard die in Hispaniola aan deze ziekte leed en met behulp van dit
hout weer gezond geworden was. En schrijft hij: het gebruik is nu zo algemeen dat
alle barbiers hier mee weten om te gaan en het de mensen voor alle onreinheden
van de huid te drinken geven. U ziet hier ook het synoniem Indianisch Holz, Indiaans
hout staan. Die naam dankt het guajakhout aan Columbus. Toen Columbus namelijk
voor het eerst in Amerika landde in december 1492 dacht hij dat hij in Indië was
aangekomen. Daarom noemde hij de plaatselijke bevolking Indianen.
Dames en heren,
Ik hoop dat u een beetje een indruk hebt gekregen van de therapie bij syfilis in de
16de en 17de eeuw. En misschien heeft u zich afgevraagd of deze therapieën nu
enige werkzaamheid bezaten. In onze moderne ogen zijn noch de kwiktherapie, noch
de behandeling met Guajakhout werkzaam. Wij weten immers dat syfilis een
chronische infectieziekte is die veroorzaakt wordt door de bacterie Treponema
pallidum. Deze bacterie werd pas in 1905 ontdekt. In het ziekteverloop onderscheidt
men drie stadia, maar na het tweede stadium kan spontaan volledige genezing
optreden of een toestand waarin men vrij is van de symptomen van de ziekte. Dat
zou de reden kunnen zijn dat deze therapieën het zo lang hebben volgehouden. Er
was natuurlijk ook twijfel aan de werkzaamheid. U herinnert zich vast nog Ulrich von
Hutten, die zo enthousiast was over de behandeling met guajakhout en dacht dat hij
genezen was. Von Hutten stierf echter 4 jaar later alsnog aan syfilis. Ook de
kwiktherapie heeft het lang volgehouden omdat de toepassing van kwikzalf de
huidlaesies duidelijk verbeterde. Maar een echt geneesmiddel kwam er pas in 1909
toen Paul Ehrlich het Salvarsan had ontdekt, de reddingbrengende arseenverbinding.
Salvarsan bleek echter niet werkzaam bij alle vormen van syfilis. Pas de ontdekking
van de penicilline in 1943 maakte een effectieve behandeling van alle syfilisvormen
mogelijk.
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De pest in Brugge in de 16 - 17e eeuw.
Dr. Albert Clarysse,Brugge

Vanaf de pan-Europese pestepidemie van 1347-1351 werden onze contreien tot in
1669 regelmatig geteisterd door pestepidemieën met tussenin sporadische sterfte
aan pest. Hoe hebben de geneesheren, de stadsmagistraat en de kerk daarop
gereageerd ?

1. De Geneeskunde
De geneesheren kenden het bestaan van bacteriën niet. Ze dachten dat de pest
veroorzaakt werd door een pestgif dat zou ontstaan op plaatsen van verrotting van
voedsel, planten, uitwerpselen of lijken. Ze stelden allerlei maatregelen voor om de
vorming van het pestgif te voorkomen, of om het pestgif te neutraliseren, of het
contact ermee te verhinderen. Was men er toch mee in aanraking gekomen dan
moesten diverse middelen de weerstand verbeteren of de uitscheiding van het
pestgif bevorderen door het veroorzaken van zweetbuien, braken en/of diarree. Twee
Brugse geneesheren, Jan Pelsers (1569) en Thomas Montanus (1669) hebben hun
ervaringen, opgedaan tijdens de pest, te boek gesteld.
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Jan Pelsers' boek was een meester-chirurgijn. Hij is driemaal pestmeester geweest,
maar stierf pas op hoge leeftijd. Hij moet dus een goede weerstand gehad hebben.
Thomas Montanus (1617 – 1685) is stadsdokter geweest en hij was lid geweest van
de gezondheidskamer tijdens de laatste grote epidemie van 1666-67.
Zijn boek is in het Latijn geschreven. Het werd onlangs in het Nederlands vertaald en
beide versies naast elkaar staan op onze website
www.montanusbrugge.be/publicaties.
Montanus is zelf besmet geweest. Hij beschrijft zijn ziekte en zijn eigen behandeling
op pagina 90: "aanzittend bij een groot vuur …nam hij een middel om te braken.. een
lavement … een hartversterkend middel …hij onderging twee maal een aderlating
…hij nam nog een versterkend middel… en brak uit in een overvloedige zweetbui".
Montanus bekende in een deemoedige bui dat hij de aard van het pestgif niet kende
evenmin als het echte geneesmiddel. Dit verhinderde niet dat hij als effectieve
middelen aanbeval o.a.: “een levende pad in een linnen zakje op de hals laten
hangen ... een flinke slok oude urine van een gezonde man... of een zout gemaakt
van gedroogd en verkoold menstrueel bloed ... dagelijks gebruik van rabarber heeft
menigeen gevrijwaard heeft van de pest”

Natuurlijke evacuaties zoals menstruatie, urinevloei, zweten en stoelgang mogen niet
onderbroken worden. Stoelgang liefst dagelijks, hoogstens om de twee dagen.
Onderbreking leidt tot opstapeling van abnormale humoren, bevordert rotting en
verhoogt de vatbaarheid voor het pestgif. Verder was Montanus overtuigt dat angst
en een sterke verbeelding de pest veroorzaakten. Hij raadde aan mooi gezelschap
op te zoeken en zich te vermaken om de tijd te passeren. Het plaatsen van de anus
van een levende kip op de pestbuil was een doeltreffende methode. Er werden zeer
complexe mengsels van o.a. kruiden en mineralen voorgeschreven. Het lijkt erop
alsof men hoopte dat tussen die veelheid wel iets aanwezig zou zijn dat heilzaam
kon zijn.
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Uiteindelijk speelden de medici niet de hoofdrol op het terrein. Hun taak was eerder
adviserend. De behandeling van de pest werd toevertrouwd aan rode meesters,
aldus genoemd naar hun rood bovenkleed. Deze chirurgen werden goed betaald en
kregen gratis huisvesting, kleding, een paard plus voeder en één man of vrouw als
dienstpersoneel. Ze moesten de gesignaleerde huizen bezoeken en de ziekte
vaststellen. Verder moesten de rode meesters de pestlijders bewegen tot evacuatie
en na het einde van de ziekte hun huis zuiver verklaren. Ze waren belast met de
behandeling van de pestbuilen en het uitdelen van geneesmiddelen. Pestbuilen
werden ingesneden of opengemaakt met een gloeiend ijzer of door hete was
druppelend van een kaars.

2. De stadsmagistraat
Vanaf het einde van de 15e eeuw trof de stadsmagistraat een toenemend aantal
maatregelen. Alle grachten en waterputten werden gezuiverd, zwerfhonden
afgemaakt en besmette huizen gemerkt. Besmette personen en hun verzorgers
moesten in quarantaine gaan. In 1563 werd een ambtenaar aangesteld om besmette
huizen te registreren en in 1602 werden op het Magdalenaveld pesthuysen opgericht
waarheen pestlijders gebracht werden.
In 1603 werd in Brugge, naar het voorbeeld van enkele andere Europese steden,
een Camere van Ghesontheyt opgericht. Die trof een aantal maatregelen om de
verspreiding van de ziekte tegen te gaan en de verzorging van de pestlijders te
verzekeren. De maatregelen genomen door de stadsmagistraat hebben wellicht meer
bijgedragen tot de controle van de ziekte dan de behandelingen van de
geneesheren.
Maakten deel uit van de “Camere van Ghesontheyt, de burgemeester, 2 schepenen,
2 docteurs in de medecyne, een chirugien en een griffier. Met volle macht en last
om alles te ordoneren en te doen executeren, door rode meesters, reeuwers en
andere daarvan dependerende, wat ook maar enigszins met de pest te zien heeft”.
Ze ontplooide een belangrijke activiteit in de pestjaren 1631-32 en 1666-67. Uit die
maatregelen blijkt uiteraard dat men doorhad dat de ziekte besmettelijk was. Pieter
Van den driessche was tijdens de laatste grote epidemie de griffier. Hij noteerde
zorgvuldig alle gevallen en overlijdens van de pest.
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Al het pestpersoneel stond onder het beheer en het toezicht van de
gezondheidskamer:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rodemeesters of ‘roomeesters’ waren chirurgijn.
De Roodoctor speelde eerder een adviserende rol bij het stellen van de
diagnose en de behandeling.
Rode vroedvrouwen.
De Reeuwers en Reewighen waren belast met het verzorgen van de
pestlijders.
Stedegarsons: waren loopjongens die de roomeesters en pestpaters
voorzagen van de nodige levensmiddelen en ze bezorgden wekelijks
onderhoudsgeld aan de arme pestlijders.
De schadebeletters waren een soort politie die toezicht hielden op de
besmette huizen en bij de stadspoorten.
Hondeslagers moesten rondlopende honden doden.
Meurderaers: moesten de aalputten van besmette huizen ledigen.
De Cellebroeders gingen rond om lijken op te halen en te begraven.
De besorghsters moesten gepestifieerde huizen opnieuw toegankelijk stellen.
Pestpaters zorgden voor de zielzorg van de pestlijders.

Regelmatig werden door het stadsbestuur ordonnantiën afgekondigd in verband met
de bestrijding van de pest.

Enkele voorbeelden: Voor de deur van een besmet huis moeten 2 witte roeden
staan. Zodra iemand sterft moet er dwars over de deur een witte baar geplaatst
worden waarop elke week een zwart streepje geplaatst wordt. Die moet daar bleven
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tot 6 weken na het laatste overlijden. Zo niemand meer sterft, moeten het huis,
kleren, lijnwaad en meubelen gezuiverd worden; “alle de coppespinnen” moeten
geweerd “tot int upperste”, het stro der beddingen moet verbrand en het huis
uitgerookt worden". Geen meubelen mogen verkocht of vervoerd worden, tenzij na
zes maanden. Lijken vervoeren en begraven moet ‘s nachts gebeuren. De lijken
moeten vier voeten diep begraven worden in den uiterste hoeken van het kerkhof. Al
wie in een besmet huis woont moet een witte stok dragen. Ze mogen in geen
herbergen of winkels komen of op plaatsen waar veel volk is. Ze mogen niet op
openbare banken of bruggen zitten. De stad zullen ze uittrekken langst de stadspoort
die het dichtst bij hun huis ligt. Het is verboden aan allen die wonden hebben uit het
huis te gaan. Zij moeten hun “mesch ende vuylicheyt delven in hun bachten zonder
die te worpen inde reye”.
Men was uiterst streng tegenover verdachte vreemdelingen. Ze werden onder de
geringste verdenking uit de stad gewezen.

3. Religieuze Maatregelen tegen de Pest
De pest werd aanzien als een straf van God. De mens werd aangespoord zijn heil te
zoeken in boete, werken van liefde, bijwonen van pestmissen, boeteprocessies,
gebed en verering van pestheiligen. Geestelijke raadgevers verschaften
godsdienstige geschriften: “Heylighe ende oude ghebeden tegen de peste. Te
Brugghe gedruckt by Lucas vanden Kerckhove. 1666”.
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Een hele reeks heiligen werd aangeroepen tegen de pest. We vinden ze afgebeeld
op schilderijen, beelden en relikwieschrijnen in kerken en kloosters en in het
straatbeeld.
Tijdens de pest van 1666 werd Sint-Franciscus door de stadsmagistraat erkend als
bijzondere pestpatroon van de Stad Brugge. Op de gevel van de Walburgakerk lezen
we: “Den H. Franciscus Xaverius besonderen patroon tegen de peste aengenomen
door het magistraet der stad Brugge ten jaere 1666”.
In 1631 en 1632 woedde de pest allerhevigst. De ongeschoeide karmelieten of
paters discalsen, die pas zes maanden in Brugge verbleven, boden spontaan aan “te
vertroosten de personen bevangen met de contagieuse siecte”. Negen paters lieten
er het leven bij.
De laatste pestpater, de Kapucijn Melchior van Menen, offerde plechtig zijn rode
peststok aan het beeld van O.L.Vrouw van de Zeven-Weeën in de Sint-Salvatorskatedraal.

Morbiditeit en Mortaliteit

Over het aantal doden tijdens de verschillende panepidemieën in Europa bestaan
uiteenlopende cijfers. In Brugge beschikken we voor de laatste epidemie van 1665 67 over betrouwbare gegevens. Broeder Pieter Van den Driessche, griffier van de
“Camere van Ghesontheyt” noteerde zorgvuldig elk overlijden met datum en
woonplaats. Na studie van dit materiaal concludeerde Dr. R. Pannier dat 35% van de
pestlijders (1.338 / 3.795) stierf en dat het totale aantal sterfgevallen ongeveer 4%
van de totale bevolking bedroeg (1.338 op ca 32.300 inwoners). Zoals gewoonlijk
kwamen de meeste gevallen voor in de armere wijken, vooral tijdens de
zomermaanden. De sterfte was het grootst onder de kinderen (51% tegenover 27%
onder vrouwen en 22% onder mannen). In vergelijking met andere landen en regio's
blijkt dat de sterfte in Brugge duidelijk minder erg geweest is. Zo zou nog tijdens de
pestepidemie van 1720 - 21 in Marseille, de laatste in Europa, de helft van de
bevolking gestorven zijn.
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