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VOORWOORD
Deze Tijdingen 2016 bevatten een compilatie van de teksten van de lezingen op recente Montanus
lente- en herfstsymposia. Maar deze tijdingen zijn vooral een hommage aan onze, dit jaar overleden,
erevoorzitter dr. Robert Pannier. Hij was onze stichtend voorzitter en vooral de inspirator en
dynamisator van de werkgroep Montanus. Zijn bijdrage aan de studie - en de popularisering van de
medische geschiedenis in Brugge kan moeilijk overschat worden.
Belangrijk dit jaar was ook de opname van 3 nieuwe leden in de kerngroep, nl. Bert Gevaert, Prof.
Em. dr. Erik Muls en Ruud Priem.
Bert Gevaert publiceerde dit jaar zijn prachtig boek “Te wapen”, een overzicht over de Europese
krijgskunst tussen de 14de en de 17de eeuw. Em. prof. dr. Erik Muls belichtte op het lentesymposium
zijn master-eindwerk over ”Montanus en de eed van de chirurgijns” en met de intrede van
conservator Ruud Priem werden de banden met het hospitaalmuseum nog steviger aangehaald.
Symbolisch was ook het Herfstsymposium 2015 in de Potterie, waarop de rijke geschiedenis van dit
soms wat vergeten tweede oudste hospitaal van Brugge werd geschetst.
In de nabije toekomst worden terug twee themasymposia gepland. Enerzijds het herfstsymposium
2016 over “koninklijke ziekten“ (ziektes bij de Vlaamse graven, het Spaanse- en Franse koningshuis)
en anderzijds het lentesymposium 2017 dat zal handelen over dwergen (de vergeten rol van deze
kleine mensen in de geschiedenis en in de kunst).
Maar de kerngroep is nu reeds volop bezig met de organisatie van het 25-jarige lustrum van
Montanus, het Collegium Medico - Historicum Brugense. Apotheose van deze lustrum – viering moet
het herfstsymposium 2017 worden, een dagvullende meeting op VIVES, over “850 jaar ziekenzorg in
Brugge”, waarop de ontwikkeling en de activiteit van de vele, meestal verdwenen zorginstellingen in
onze stad worden belicht.
In dit kader hadden we dit jaar ook het genoegen om samen met de Uitgaven West-Vlaamse
Gidsenkring Brugge de wandelgids “Barmhartig Brugge” te publiceren. Een dubbelgids met twee
medisch-historische zorgwandelingen langsheen de meeste Brugse, meestal niet meer
functionerende zorgeninstellingen, waarbij elke wandeling een fietsuitbreiding heeft naar de meer
perifere sites.
In het academiejaar 2016-2017 hopen wij nog meerdere initiatieven te ontwikkelen, om zo ons 25jarig lustrum nog meer glans te geven.

Dr. William De Groote
Voorzitter Montanus
11 november 2016
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PUBLICATIES BESTUUR MONTANUS VZW
Dr. Johan Mattelaer
Seks is van alle tijden. Seks is noodzakelijk voor de
voortplanting en de instandhouding van de soort. Maar
wat bij dieren een instinct blijft, is bij de mens ontwikkeld
tot een cultureel gegeven, dat we erotiek noemen. Erotiek
is een geraffineerde, culturele vorm van seksualiteit.
Verboden vrucht belicht de driehoeksverhouding tussen
seks, erotiek en kunst: van de vrouwelijke borst en het
kontje in de kunst tot de verzoekingen van de Heilige
Antonius en erotische dromen, van de megafallus in
poëzie en culturele fantasieën tot de erotiek van China en
Japan, van de immense populariteit van de ‘gevallen’
Heilige Magdalena tot het liefdesverhaal in het Hooglied.
Verboden vrucht biedt ook een inkijk in de vele erotische
kunstvormen die de mensheid heeft voortgebracht: een
gesculpteerde vulva op Romaanse kapitelen, het
vrouwelijk driehoekje op renaissanceschilderijen, de wellustige borsten van courtisanes, fallussen in
alle maten…
Dit ‘kijk-leesboek’ biedt een boeiend en gevarieerd panorama op kunst en erotiek!
In dit boek worden al deze vragen samen met vele andere besproken en afgebeeld in 16
hoofdstukken die tot onlangs nog taboe of Verboden Vrucht waren en waarover men niet spreken
mocht.
Samen met het boek, De Fallus, Verering, Versiering, Verminking en het boek Seksuologische en
minder logische verhalen, vormt dit boek Verboden Vruchten, Seks, Erotiek en kunst een
merkwaardige en volledige trilogie over de geschiedenis van de seksualiteit vanuit een artistiek en
cultureel standpunt.
Uitgeverij Davidsfonds – Leuven
Hardcover – 272 pagina’s. Met vele kleurenillustraties.
Formaat 19,5 x 25 cm NUR 640-680
Prijs € 29,99 – ISBN 978 90 5908 716 3
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Dr. Johan R. Boelaert
ZES EEUWEN INFECTIE IN BRUGGE, 1200-1800
acco (Leuven), 2011, 207 p.
ISBN 978-90-334-8548-0

DE MEDISCHE RENAISSANCE VAN DE TWAALFDE EEUW, zoektocht naar
kennis en vernieuwing in de ziekenzorg
Garant (Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr 3),
(Antwerpen, Appeldoorn), 2014, 157 p.
ISBN 978-90-441-3191-8

LICHAAMSKWALEN EN HUN VERZORGING, van KAREL DE GROTE tot de
EERSTE KRUISTOCHT (768-1099)
Garant (Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr 6),
(Antwerpen, Appeldoorn), 2016
IN DRUK PUBLICATIE EIND 2016
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IN MEMORIAM
Dr. Robert A.C. Pannier
27 september 1919 – 25 maart 2016

Een groot figuur is ons dit werkjaar ontvallen, na een buitengewoon rijkelijk gevuld leven. Op de
leeftijd van 96 jaar en op de manier zoals hij het gewild had, thuis en na een korte doodstrijd, is dr.
Robert Pannier van ons heen gegaan.
Ik heb het geluk gehad om reeds in de vroege jaren 70 als stagiair Bob Pannier te leren kennen en ik
heb hem dus ongeveer voor de helft van zijn leven, zoals zovelen, mogen ervaren als een
voortrekker, als een vuurtoren.
Hij, de multitasker, de creatieve geest, de gedreven inspirator, de pittige debateur en rasechte
Bruggeling, die hier geboren is op 27 september 1919, studeerde aan het Koninklijk Atheneum
Brugge en later aan de Rijksuniversiteit Gent, waar hij in 1944 promoveerde tot dokter in de genees-,
heel- en verloskunde.
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Nog in datzelfde jaar werd hij assistent van dr. Louis De Winter op de dienst pneumologie in het SintJanshospitaal.
Zo geraakte hij geïnteresseerd in de thoraxchirurgie en werd vanaf oktober 1947 de laatst benoemde
assistent bij prof. dr. Joseph Sebrechts, tot aan diens dood op Pasen 1948.
Weinigen kunnen stellen dat ze 2 iconen van de Brugse geneeskunde gediend hebben. Bob Pannier
was daarover terecht zeer fier, vooral op het feit dat zijn naam als laatste vermeld stond op de
fameuze kleerkastdeur, welke nog steeds bewaard wordt op de dienst chirurgie en waarop alle
namen van de Sebrechtsassistenten gecatalogeerd staan.
Na de dood van prof. Sebrechts en omzwervingen in Engeland en de Verenigde Staten, vervoegde hij
terug dr. Louis De Winter op de dienst pneumologie, waarvan hij in 1954 diensthoofd werd en dit
bleef tot 1984 bij zijn afscheid aan het intussen AZ Sint-Jan Brugge.
Hij was actief in de pneumologie op een scharniermoment. Hij maakte de eindstrijd mee tegen de
tuberculose en de opgang van de behandeling van de longtumoren.
Daarnaast was hij ook een trekker op het vlak van de medische organisatie.
Zo werd hij in 1962 voorzitter van de Brugse geneeskundige vereniging:
In 1975 voorzitter van de Belgische vereniging voor pneumologie.
En vooral stichtend voorzitter van de Europese vereniging voor pneumologie in 1979 dat in BruggeKnokke zijn eerste congres hield met 800 deelnemers.

Maar zijn organisatorisch talent beperkte zich niet tot de eigen dienst en het eigen specialisme.
Als lid en voorzitter van de medische raad van het Sint-Janshospitaal lag hij in de vuurlinie bij de
verdediging van de patiënten - en artsenbelangen. In de 60-er jaren, de tijd van de wet Leburton en
de artsenstakingen was hij zeer actief en was vooral een pleitbezorger voor de eenheid en de
centralisatie van de artsenverenigingen.
Later werd hij een dynamisch bestuurslid van het Algemeen Artsensyndicaat en ook lid van het
beheerscomité van het RIZIV.
Ook op het academische vlak was hij actief, in 1970 werd hij geaggregeerde bij het Hoger Onderwijs
en doceerde gedurende 10 jaar verzekerings- en sociologische geneeskunde aan de Rijksuniversiteit
Gent.
Ook buiten de medische wereld was hij hyperactief. Sinds zijn afstuderen was hij reeds sterk
geïnteresseerd in de hedendaagse kunst en werd hij een gewaardeerd kenner van de conceptuele
kunst, waarvan hij een schitterende collectie nalaat.
Bob hield ook van “zijn stad” Brugge, waarvoor hij enerzijds pleitte voor een degelijke conservering
van ons uniek erfgoed, maar anderzijds was hij zwaar gefrustreerd omdat er geen hedendaagse
architectuur en - beeldende kunst op een subtiele manier in het Brugse stadsbeeld werd ingepast.
Op beide vlakken was hij visionair. Enkele voorbeelden:
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Zijn strijd voor het behoud van de oude gistfabriek op het einde van de Lange Rei, die hij als een
optimale lokalisatie zag voor de toen nog “thuisloze” provinciale collectie voor moderne kunst, die
later als Mu.Zee naar Oostende zou verhuizen.
Zo pleitte hij verder in functie van Brugge 2002, om blijvend hedendaagse poortstructuren bij de
inkom van de stad neer te zetten op de plaats waar de vier Middeleeuwse stadspoorten afgebroken
waren.
Of zijn idee om vanaf het station tot aan het Zand, langs de Albertlaan een Brugs Middelheim te
creëren voor beeldende kunst.
Ook zijn intense strijd om op het Sint-Janshospitaal, als blijvend aandenken en als dank aan de
hospitaalzusters, het beeld “Love” te plaatsen van Robert Indiana.

Maar zijn stad is nog steeds niet rijp voor zijn progressief ideeëngoed.
Maar de horizon tijdens zijn derde levensfase, werd zijn inzet voor het unieke Brugse medischhistorisch patrimonium.
Samen met dr. Robert Pannier stond ik in 1992 aan de wieg van Montanus, het Collegium Medico Historicum Brugense, waarvan hij de inspirerende voorzitter werd.
Bob Pannier ging onmiddellijk dynamisch van start en reeds in 1993 resulteerde dit in een eerste,
succesvolle tentoonstelling “De Lente der Geneeskunde” in het kunstcentrum Sint-Jan, over de
geschiedenis van de geneeskunde tussen 1850 en 1950.
In 2006 werd hij erevoorzitter, maar zijn medisch-historisch hoogtepunt moest nog komen. Jaren
deed hij intens bronnenonderzoek over de medische geschiedenis van de 17de eeuw en vooral over
de figuur van Thomas Montanus. Zijn huisgenoten stelden toen dat Thomas Montanus overal in het
huis aanwezig was.
Uiteindelijk in 2008 publiceerde hij zijn prachtig boek “van gissen naar weten” waarvoor hij de
medische cultuurprijs ontving van de Rijksuniversiteit Gent.
In 2011 gaf hij zijn laatste lezing over de “lepra in Brugge” op een Montanussymposium.
Het Collegium medico-historicum Brugense zal dr. Robert Pannier blijvend herinneren als haar eerste
inspirerende en dynamische roerganger!
Dr. William De Groote
31 maart 2016
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Dr. Robert pannier ontvangt in 2009 de cultuurprijs van de faculteit geneeskunde van de UGent
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SARTON MEDAILLE 2016

Sarton-medaille Universiteit Gent 2016 voor Dr. William De Groote

Op donderdag 14 januari 2016 ontving dr. William De Groote, in het Pand in Gent, de Sartonmedaille Universiteit Gent 2016 uit handen van prof. dr. Guy Vanderstraeten, decaan van de faculteit
geneeskunde. Deze wetenschapsprijs van de UGent wordt uitgereikt aan verdienstelijke personen,
voor hun bijdrage aan de studie van de geschiedenis van de medische wetenschap. De laudatio aan
de laureaat werd uitgesproken door prof. dr. Jan Victor. Dr. William De Groote gaf vervolgens een
lezing over “De geschiedenis van de traumatologie, 5000 jaar fractuurbehandeling, van spalk tot
navigatie”.
In 2004 viel dr. Johan Mattelaer uit Kortrijk, eveneens lid van de Werkgroep Montanus vzw, dezelfde
eer te beurt!
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DE GESCHIEDENIS VAN DE TRAUMATOLOGIE
5000 jaar fractuurbehandeling, van spalk tot inwendige fixatie

William De Groote, dr.

INLEIDING
Traumata zijn zo oud als de mensheid en daarom werd ook de traumatologie de vroegste vorm van
chirurgie. De traumabehandeling is gedurende millennia uitgeoefend door chirurgijns, vooral
legerchirurgen, gezien de oorlog het enige event was met massale verwondingen. Tot in de 20 ste
eeuw is de oorlog dan ook steeds de belangrijkste katalysator geweest in de evolutie van de trauma behandeling.
Chirurgijns zijn enerzijds altijd op zoek geweest naar betere immobilisatie en fixatie van fracturen en
anderzijds naar optimalisatie van de wondzorg. Tot op vandaag blijft de wondzorg de meest cruciale
behandeling in de heelkunde.
In dit artikel wordt diagonaal door 5.000 jaar traumatologie gegaan, van uitwendige spalk naar
inwendige fixatie, met vooral aandacht voor de grote evoluties.
Ook in de 21e eeuw zal het skeletaal trauma de belangrijkste oorzaak van fysieke onbekwaamheid
blijven. Door de aangroei van de wereldbevolking en vooral door de toenemende industrialisatie en
de densificatie van het verkeer in de ontwikkelingslanden zal er een exponentieel toenemende vraag
zijn naar degelijke, minimaal invasive trauma – care.

TRAUMATOLOGIE IN DE OUDHEID
Onze huidige Westerse kennis van traumatologie heeft een voorgeschiedenis, die net als de ganse
Westerse wetenschap een tocht gemaakt heeft rondom de Middellandse Zee, welke start ongeveer
2.700 BC in Egypte.
In de Nijldelta was de basis - fractuurbehandeling het spalken of splinten van de ledematen ter
ondersteuning van de fractuur. In de sarcofagen vinden we op de mummies spalken terug
vervaardigd uit linnen, gom, palm, papyrus en schors van acacia.

Open perimortem ulna en radiusfractuur bij een mummie – 2500 BC – gespalkt met acaciaschors, met een
bloedspoor op het verband en zonder enig teken van callusformatie
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Opmerkelijk hierbij is dat we hier onmiddellijk ook het probleem onderkennen van de open
fractuurbehandeling. Op sommige spalken vinden we bloedsporen terug en op het kadaver - skelet
fracturen zonder enige callusformatie, hetgeen wijst op een vroegtijdig overlijden na het ongeval.
Tot in de 20ste eeuw was een open fractuur zeer dikwijls fataal en ook vandaag hebben we soms nog
geen oplossing voor de wond – en infectieproblematiek bij open fracturen, waardoor nog steeds een
amputatie tot de mogelijkheden blijft behoren. De open fractuur blijft ook vandaag nog een enigma!
(Gedurende vele eeuwen was amputatie de eventueel enig mogelijke behandeling bij een open
fractuur).
In de Griekse geneeskunde werd de fractuurbehandeling vastgelegd in het Corpus Hippocraticum.
Ook hier zijn spalken en bandages de basisbehandeling en bij open fracturen staat de wondzorg
centraal. Beperktere bloedingen worden gecauteriseerd en bij open fracturen amputeert men
transarticulair (desarticulatie).
Men onderkende ook het infectieus syndroom van wonden en open fracturen. Maar hier staan we
wel voor een eerste fundamentele dwaling in de wondzorg, op basis van de natuurfilosofische
stelling uit de humorenleer ; dat etter een reinigende functie zou hebben en dus heilzaam is.
Evacuatie van etter herstelt immers het humoren – evenwicht , of de homeostase.
Deze humorentheorie werd in de 2de eeuw (na Christus) door de Grieks-Romeinse arts Galenus
(Pergamom 129 – 216 Rome) als een dogma vastgelegd. Galenus stelt hierbij dat om het evenwicht
tussen de vier humoren te behouden, dat bij een overmaat aan één humor (zwarte gal, gele gal,
bloed of slijm), die uit het lichaam moet verwijderd worden door purgeren, braken, aderlaten, maar
ook door wonden te laten etteren, om de toxische stoffen zo uit de wonden te evacueren. Deze
stelling heeft gedurende 1500 jaar de adequate wondzorg gediscrediteerd.
In de Romeinse tijd zal verder Cornelius Celsus (25BC – 50AD Rome) de vaatligatuur bij bloedingen
introduceren en een dagelijkse wondreiniging met wijn en azijn voorstellen. Om de transosseuse
amputatie te vergemakkelijken ontwikkelt hij ook de amputatiezaag.
De medische wetenschap zet na de Romeinse tijd zijn tocht rondom de Middellandse Zee verder via
Constantinopel waar in de 7de Eeuw door Paulus van Aegina (625 – 690 Constantinopel) de
chirurgische kennis werd overgedragen aan de Arabische chirurgen. Via Bagdad bereikte deze in een
latere fase Cordoba waar de Arabisch -chirurgische school zijn hoogtepunt bereikte onder Al-Zahrawi
of Albucasis (936 - 1013 Cordoba), welke een compilatie maakte van de chirurgische kennis in zijn “Al
– Tasrif”, dat het standaardwerk zal worden van de chirurgie gedurende meer dan 700 jaar. Hij
adviseerde hierin o.a. de fractuursplinting met zachte eiwit-kleispalken, welke gevensterd kunnen
zijn om de wondzorg en bot – débridement toe te laten. Hij adviseerde verder enkel distale
amputaties onder de elleboog of de knie bij open fracturen.
Intussen was evenwel de techniek van de vaatligatuur volgens Celsus verloren gegaan en de
Arabische chirurgen zullen dus alle bloedingen, ook deze bij amputaties behandelen met het
brandijzer of de cauterisatie. Deze cauterisatie zal de standaard hemostase blijven gedurende vele
eeuwen.
Wanneer in de 11de eeuw de Almohaden de macht grijpen in het kalifaat van Cordoba, kwam er een
einde aan het vreedzaam samenleven tussen moslims en joden, die er verdreven werden.
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Joodse wetenschappers, arabisten genoemd, kwamen in Zuid-Italië terecht in Salerno en in Lunel in
de Languedoc, waar ze de Arabische kennis overbrachten naar West-Europa, via vertalingen uit het
Arabisch naar het Hebreeuws, Grieks en Latijn.

Abu al-Qasim al-Zahrawi (Albucasis - Cordoba), “de vader van de chirurgie”(L), publiceerde +/-in het jaar 1000,
een Arabische encyclopedie over geneeskunde en chirurgie, zijn “Kitab at Tasrif”

DE WESTERSE MIDDELEEUWEN
De eerste Westerse medische scholen in Salerno en Montpellier, zullen de kiem vormen van de
latere ontwikkeling van de Westerse universiteiten (Bologna 1050 - met de eerste medische faculteit
in 1185). Daar volgden vooral clerici met hogere of lagere wijdingsgraad een opleiding tot medicus.
Door stellingnames van de katholieke kerk moeten deze medici – clerici de chirurgie overlaten aan
ambachtslui – barbiers, die zich progressief zullen omscholen tot chirurgijns, die niet universitair
gevormd werden. Immers het Concilie van Clermont (1095) stelde een verbod in op de monnikenclerusgeneeskunde en het Concilie van Tours (1163), verbood aan de clerici alle contact met bloed.
Zo verdween de traumatologie uit de academische context en werd ze overgelaten aan de lokaal
opgeleide chirurgijns. Deze chirurgijns, vooral legerchirurgen en in de steden meer gespecialiseerde
chirurgijn - ledenzetters verzorgden in de Westerse hoge middeleeuwen alle verwondingen, breuken
en ontledingen (luxaties en fractuur-luxaties).

Chirurgijn – ledenzetters tijdens de reductie van een schouderluxatie, in het Sint-Janshospitaal in Brugge (Jan
Beerblok 1739 – 1806 Brugge)
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De hoge middeleeuwen kenden nog weinig hoog-impact traumata. Interessant hierbij zijn de
resultaten van de Britse studie van Carla L. Burell (fracture patterns in the medieval period), over
middeleeuwse fractuurpatronen, i.v.m. de incidentie van fracturen bij opgravingen in 2 kerken, nl. in
het landelijke Poulton en het stedelijk Gloucester. Hieruit blijkt dat in Poulton 10% van de populatie
sporen van fracturen vertoont, maar in het stedelijke Gloucester loopt dit zelfs op tot 20%,
waarschijnlijk resulterend uit meer geweld in de steden.
Uit deze studie blijkt verder dat fracturen gemiddeld voor 65% bij de mannelijke populatie
voorkwamen, 25 % bij de vrouwen en 10 % bij kinderen. Het gaat vooral om thoracale fracturen.
Door het afweermechanisme zijn er meer linker- dan rechterfracturen en het gaat vooral om distale
fracturen van de lange beenderen. Opmerkelijk is ook dat in het stedelijke Gloucester meer schedelen onderste lidmaatfracturen zijn. Er komen mal - unions voor maar er is meestal een consolidatie
van de fracturen. In Poulton worden geen peri – motem fracturen (breuken zonder enige callus –
reactie) aangetroffen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat zwaardere traumata werden
afgevoerd naar de hospices en na overlijden daar werden begraven.
Natuurlijk waren er de krijgsverwondingen, maar in die tijd, zijn dit vooral steek- en kneuswonden,
dus relatief laag energetische traumata. Hierbij zullen de chirurgijns volgens de leer van Albucasis, de
fracturen stabiliseren met spalken en de bloedingen trachten te behandelen met cauterisatie, en
eventueel amputatie bij open fracturen.

De Middeleeuwse laag energetische steek - en kneuswonden werden oa. behandeld met cauterisatie en
amputatie

DE NIEUWE TIJD
Vanaf de Nieuwe Tijd krijgen we een belangrijke wending in de traumatologie, door de introductie
van het buskruit in het oorlogsgebeuren, vanuit China via de Mongolen, in de 14de eeuw.
De legerchirurgen kregen te maken met een nieuwe vorm van oorlogsvoering; met schotwonden uit
haakbussen en artilleriegeschut, welke hoog -energetische verwondingen veroorzaakten. Op basis
van de toen nog steeds aanvaardde humorentheorie ontstond een tweede belangrijke dwaling i.v.m.
18

de wondzorg. Men gaat ervan uit dat de inflammatie bij kogelwonden veroorzaakt werd door het
buskruitpoeder, dat inwerkte als een vergif. Volgens Giovanni da Vigo (1450 – 1525) moesten deze
behandeld worden met het vuur, dus met het brandijzer of met kokende sambucus-olie (mengsel van
vlierbessenolie waarbij teriakel wordt gevoegd). Deze behandeling gaf uiteraard aanleiding aan een
toename van de inflammatie en necrose, zodat men nog meer moest amputeren, bij de zeldzame
overlevenden.
Voor de gesloten fracturen ontwikkelden de chirurgijns reductietechnieken, zoals we deze
terugvinden in het “Feldtbuch der Wundtartzney” van von Gersdorff uit 1517. Nadeel hierbij is dat
vooral houten, rigide spalken werden geadviseerd, welke met regelmaat aanleiding gaven tot
decubitus of drukwonden.

Fractuurstabilisatie met houten spalken
Uit “Feldtbuch der Wundtartzney” van von Gersdorff 1517

Reductie van een schouderluxatie of een fractuurluxatie op het “Scammon of ambi - apparaat”
Uit “Feldtbuch der Wundtartzney” van von Gersdorff 1517
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De meest baanbrekende chirurg uit de 16de eeuw was evenwel Ambroise Paré, ( 1510-1590 - chirurg
van drie Franse koningen), welke in zijn “dix livres de la chirurgie – 1564”, pleitte voor een aantal
essentiële wijzigingen in de traumatologie - uitoefening.

Ambroise Paré (1510 1590 ), “de vader van de moderne chirurgie” publiceerde in 1564 zijn
“ Dix livres de chirurgie”

Vooreerst pleitte hij i.f.v. de decubitusletsels bij de spalkbehandeling, voor een regelmatige
spalkwissel.
Op basis van zijn ervaring in de slag bij Susa, in 1537 tijdens de Franse Piëmonte – campagne, waar
hij door een overvloed aan schotwonden sambucusolie tekort kwam, wijzigde hij zijn visie. Hij
observeerde dat rozenwater – behandeling bij de schotwonden, minder inflammatie veroorzaakte
dan de kokende olie. Zodoende zal hij de eerste fervente tegenstander worden van het gebruik van
kokende olie bij de behandeling van schotwonden. Hij stelt : “je me délibéray de ne jamais plus
brusler aussi cruellement les pauvres blessés de harquebusades”.
Verder ontwikkelde hij de ravenbek, een instrument dat hem toeliet om bij amputaties op een
eenvoudige wijze een vaatligatuur uit te voeren, waardoor de bloedingen adequaat konden
behandeld worden en de overlevingskansen van de patiënt sterk stegen.

Een gevensterde bovenarmspalk volgens Ambroise Paré, welke wondzorg bij een open fractuur mogelijk maakte
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Ambroise Paré ontwikkelde “de ravenbek” voor het uitvoeren van de vaatligatuur bij amputaties

Opvallend is evenwel dat hij trouw bleef aan de humorentheorie en nog steeds de wondettering als
heilzaam beschouwde (pus bonum et laudabile).
Chirurgijns zoals Ambroise Paré hadden wel een duidelijk progressieve visie op de traumatologie,
maar werden beperkt in de realisatie van hun ideeën, enerzijds door een totaal gebrek aan asepsie,
met als gevolg een hoog aantal postoperatieve surfinfecties en anderzijds het totaal ontbreken van
pijnbestrijding en anesthesie waardoor enkel oppervlakkige chirurgie mogelijk was.
Niettegenstaande de betere kennis van de menselijke anatomie in de 16de eeuw (met Vesalius, Da
Vinci, …) kregen de chirurgijns geen beter inzicht in de articulaire fractuurpathologie, dit door een
totaal gebrek aan beeldvorming. Het zal tot 1814 duren vooraleer Abraham Colles (1773 – 1843
Dublin) eindelijk de polsluxatie definieerde als een polsfractuur.
Tot op het einde van Ancien Régime heerst ook nog het dogma van de totale, langdurige
immobilisatie bij patiënten met een fractuur. Dit werd ingegeven door de insufficiënte
spalkstabilisatie. Deze langdurige immobilisatie gaf steeds aanleiding tot een fractuurziekte (fracture
disease), dus een belangrijke spieratrofie, osteoporose en ankylose van de omringende gewrichten.
Daardoor werd een verplaatste fractuur in het Ancien Régime, synoniem van een belangrijke
invalidering, voor zover de patiënt, zoals bij open fracturen zijn trauma overleefde.
Toch observeren we, zoals bij Pierre Joseph Desault (1738 – 1795) in zijn “Oeuvres chirurgicales” uit
1798, een trend naar meer zachtere en comfortabelere verbanden en spalken, doch deze laten
weinig of geen fractuurreductie toe en evenmin enige gewrichtsmobilisatie.

Uit “Les oeuvres chirurgicales – 1798 ” van Pierre Joseph Desault, zijn “Desault verband” voor immobilisatie van
het bovenste lidmaat (L) en zijn “Appareil à extension continue” voor fracturen van het onderste lidmaat (R)
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HET NOUVEAU RÉGIME
In het Nouveau Régime noteren we een sterkte toename van het aantal traumata, enerzijds door de
expansie van de steden, gezien de industrialisatie en anderzijds door de Napoleontische oorlogen,
gevoerd ver van de thuisbasis, met de vraag naar ambulante fractuurbehandeling.
Tijdens de Napoleontische campagnes observeren we een duidelijke evolutie in de
fractuurbehandeling. Vooreerst was er het hoog aantal uit te voeren amputaties bij open fracturen.
Hierbij was er een zeer lage overlevingskans voor de patiënt, gezien er zich meestal post – amputatie,
een infectieuze cascade ontwikkelde van gangreen, naar sepsis en overlijden.
Als amputatie – techniek stelde Dominique Larrey (1766-1842), hoofdchirurg van de Garde Impériale,
een snelle desarticulatie voor. Anderen zoals de Gentse chirurgijn – majoor Jozef Kluyskens (17711843 - Gent ) opteerden voor een transosseuse, meer distale amputatie. Zijn zoon Hippolyte
Kluyskens gepubliceerde later de resultaten van zijn amputaties uitgevoerd na de Slag bij Waterloo in
1815. Hieruit blijkt dat na het sluiten van de amputatie – wonde, het merendeel van de patiënten
overleed. Bij de open gelaten stompen, waren er heel wat patiënten die recupereerden.

Dominique Larrey (1766-1842) en de door hem beschreven desarticulatie - techniek thv. de schouder

Samenvattend moet toch gesteld worden dat in deze oorlogsomstandigheden de patiënt hulpeloos
was en de chirurg hopeloos. Nochtans was door de ontwikkeling van de tourniquet de
amputatietechniek efficiënter geworden ( Jean Louis Petit - 1744), maar dit werd teniet gedaan door
het totaalgebrek aan asepsie in de veldhospitalen.

DE ZOEKTOCHT NAAR EEN AMBULANTE FRACTUURBEHANDELING
Dominique Larrey zorgde verder ook nog voor 2 andere innovaties. Door de ontwikkeling van zijn
“ambulance volante” was een snellere evacuatie van het slagveld mogelijk en anderzijds ontwikkelde
hij een van de eerste mouleerbare “inamovible” spalk bestaande uit een linnenbandage met eiwit,
loodacetaat en gekamforiseerde alcohol voor ambulante fractuur behandeling. De eerste overgang
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van splint naar cast. Een fractuur - immobilisatie met een weliswaar beter mouleerbaarheid, maar
met een nog onvoldoende rigiditeit.

“L’ appareil inamovible “ van Dominique Larrey, een eerste poging tot ambulante fractuurbehandeling

De Brusselse chirurg Louis Jean Seutin (1793-1862 - Brussel) ontwikkelde hieruit verder zijn “bandage
amidonné”, een verband bestaande uit kartonnen spalken en stijfsel dat het eerste echte
“inamovibel” verband was, dat en mouleerbaar was en een voldoende rigiditeit vertoonde.

Louis Jean Seutin (1793-1862) ontwikkelde met zijn “bandage amidonné” de eerste functionele, ambulante
bruikbare cast voor fractuurreductie en - immobilisatie

Verder was hij ook de promotor van de vroegtijdige mobilisatie van de patiënt. Hij pleitte als eerste
voor een gecontroleerde gewrichtsmobilisatie, om oedeem, stijfheid en atrofie te vermijden. Hij is de
vader van het “déambulation régime”, ter preventie van de “fracture disease”. Seutin kan aanzien
worden als de eerste moderne traumatoloog.
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De definitieve oplossing voor een degelijke ambulante fractuurimmobilisatie werd aangebracht door
Antonius Mathijsen (1802-1878 - Budel), met het gipsverband of “Plâtre de Paris”. Reeds in 1798
rapporteerde de Engelse diplomaat Eaton dat hij bij de Ottomaanse chirurgen een
fractuurbehandeling observeerde met een “plâtre coulé”, een immobilisatie van het lidmaat in een
gestold gipsbed. Deze techniek werd in het Westen echter met scepticisme onthaald en oa. Joseph F.
Malgaigne (1806-1866 - Parijs) was zeer kritisch voor de zwellingproblematiek in dergelijke rigide
casts. Mathijsen optimaliseerde het systeem in 1852 door de gips, analoog met de techniek van
Larrey, aan te brengen op een katoenbandage welke werd afgerold rondom het lidmaat. Deze “Plâtre
de Paris” zal gedurende 150 jaar de standaard immobilisatie worden. (De “Plâtre de Paris” komt aan
zijn naam omdat het gipsmengsel dat gebruikt werd, analoog was aan dit gebruikt door de
stukadoors in Parijs.)

De “plâtre coulé” : Ottomaanse chirurgen gebruikten een gestold gipsbed voor fractuur immobilisatie

Antonius Mathijsen (1802-1878 - Budel) ontwikkelde vanuit de “plâtre coulé” - techniek van de Ottomaanse
chirurgen zijn gipscast of de ”plâtre de Paris” door het gips aan te brengen op katoenbandages
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DE LENTE DER GENEESKUNDE, CARE WORDT CURE!
Vanaf het midden van de 19de eeuw werd door de kennis van de bacteriologie en door de
ontwikkeling van de antisepsis en de anesthesie, diepe weke delen chirurgie mogelijk gemaakt. De
introductie van de radiologie bood vanaf 1895 ook betere inzichten in de fractuurpathologie, doch
implantchirurgie noodzakelijk voor botfixatie bleef problematisch, door het hoge aantal surinfecties.
Voor zover zelfs dat in 1895 het “Congres Français de chirurgie” zijn veroordeling uitsprak t.o.v.
operatieve fractuurbehandeling. Enkelingen zoals William Arbuthnor Lane ( 1856 – 1943 Londen met zijn no-touch technique) en Albin Lambotte (1866 – 1955 - Antwerpen) waren zeldzame
voorvechters van de operatieve stabilisatie.

DE TRACTIETHERAPIE
Na de gipsimmobilisatie werd in de 19de eeuw een tweede conservatieve standaardprocedure
geïntroduceerd, de osseuse tractie, gericht op de reductie van lidmaatverkorting bij verplaatste
fracturen. Reeds in het begin van de 14de eeuw werd door Guy De Chauliac (1300-1386) een
tractiesysteem voorgesteld dat theoretisch wel correct was, doch insufficiënt door zijn
problematische huidfixatie met het daaruit voortvloeiend decubitus probleem.
Het eerste performant tractiesysteem werd uitgewerkt door Hugh Owen Thomas (1834-1891
Liverpool). De “Thomas splint”, een traction – splint, was het eerste apparaat dat een ambulante
immobilisatie mogelijk maakte van verplaatste fracturen van het onderste lidmaat. Dit systeem werd
de standaardbehandeling in het geallieerde kamp tijdens WO I. Samen met de Carrel-Dakin
intermittente spoeling (een antiseptische oplossing van natriumhypochloriet en boorzuur, in 1916 in
Compiègne ontwikkeld door Alexis Carrel en Henry Dakin), zorgde het o.a. voor een daling van de
mortaliteit bij open femurfracturen van 80% naar 20%. Nochtans zal ook gedurende WO I de
amputatie bij open fracturen nog steeds een routine-ingreep blijven. In dezelfde periode ontwikkelde
zich in het centrale kamp (Duits-Oostenrijks) de transosseuze tractie, geïntroduceerd in 1907 door
Fritz Steinman (1872-1932 Bern) en later door Martin Kirschner (1879-1942) die een optimalere
lengtetractie toeliet.
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Hugh Owen Thomas (1834-1891) met de door hem ontwikkelde “Thomas splint” die in o.a. Wereldoorlog I,
immobilisatie en transport mogelijk maakte van verplaatste fracturen van het onderste lidmaat

DE FRACTUURBEHANDELING TIJDENS HET INTERBELLUM
In het interbellum tussen WO I en WO II werd vooral beroep gedaan op de twee conservatieve
basisbehandelingen.
Enerzijds de reductie van fracturen onder algemene anesthesie of onder de zich ontwikkelende rachianaesthesie, gevolgd een gipsimmobilisatie. Anderzijds langdurige lengte - tractiebehandelingen
gevolgd door een latere gipsimmobilisatie. Dit soms met massieve “thoraco – pelvipedieux”
gipsimmobilisaties, van de thorax tot de voet, aangelegd op de tractietafel.
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De transosseusse tractie therapie voor een proximale femurfractuur, gevolgd door het ingipsen op de
tractietafel, met een “thoraco – pelvipedieux” immobilisatie

Het interbellum kende wel de introductie van de post-immobilisatie-gymnastiek, de geboorte van de
kinesitherapie.
Ook tijdens WO II bleven de gipsimmobilisatie en de tractie de eerstelijns behandelingen. WO II
kende wel de spectaculaire introductie van de sulfamiden en de eerste antibiotica.

DE OPERATIEVE FRACTUURSTABILISATIE
Post-WO II werd door de optimalisatie van de asepsie en de anesthesie en door de popularisering
van de antibiotherapie, implantchirurgie mogelijk met de ontwikkeling van de osteosynthese.

DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE OSTEOSYNTHESE
De Arabische chirurgen gebruikten reeds het ligament nuchae van de kameel om een contentiecerclage uit te voeren bij open patellafracturen. Severin Van Napels gebruikte in de 17de eeuw een
tinnen draad voor dezelfde indicatie. Maar het was de Franse marinearts J.B. Beranger-Feraud (18321900) die als eerste de botsutuur of “la suture osseuse“ generaliseerde. Hij gebruikte vanaf 1854
loden draden om fracturen operatief te fixeren, een techniek die hij “la synthésisation” noemde, de
voorloper van de osteosynthese.

De Franse marinearts J.B. Beranger-Feraud (1832-1900) promotor van de „ suture osseuse“ met een
lodendraad, “la synthésisation”
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DE OSTEOSYNTHESE
De eerste die een performante plaatfixatie voorstelde was Hansmann (1886 - Hamburg). Nadeel van
zijn systeem was dat de vijzen transcutaan moesten geplaatst worden.

De plaatfixatie volgens Hansmann -1886 – met de transcutane schroeven

Onder stuwing van William Arbuthnor Lane (1856-1943 - Londen) en Albin Lambotte (1866- 1955
Antwerpen ) ontwikkelde zich de osteosynthese. Albin Lambotte definieerde de osteosynthese als
volgt: « On entend par osteo-synthèse la contention artificielle des fragments osseux des fractures
par des appareils spéciaux agissant directement sur les os et destinés à les fixer définitivement dans
leur position quo ante ».
Steunend op de toen zeer performante Belgische metallurgie, ontwikkelde hij platen in aluminium,
staal, zilver, koper en zelf resorbeerbare magnesiumfixatieplaten. Hij noemt zijn plaatsysteem de
“prothèse interne” en paste meteen ook een logisch schroefplaatsingsysteem toe, bestaande uit
drilling, taping en screwing. Nadeel was dat hij schroeven gebruikte met een houtfixatiestabiel die
een inferieure stabiliteit gaven.
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Albin Lambotte (1866- 1955) de “vader” van de osteosynthese met de planning voor een “prothèse interne”.
Lambotte tijdens een fractuurreductie in het Stuivenberg ziekenhuis in Antwerpen

Hij publiceerde in 1907 in zijn boek “l’intervention opératoire dans les fractures recentes et
anciennes” zijn basistechnieken voor de toen zeer revolutionaire osteosynthese.
Albin Lambotte was een multitasker die ook het operatief instrumentarium optimaliseerde, zoals de
nog steeds gebruikte “Coapteur van Lambotte” voor fractuurreductie. Hij ontwikkelde ook als eerste
een stabiele externe fixator en startte ook met intramedullaire nageling oa. bij clavicula- en
trochanterische fracturen. Deze bijzonder handige chirurg, maar ook uitstekend violonist,
produceerde zelf ook 182 violen.

Albin Lambotte die een bijzonder handige chirurg was, maar ook uitstekend violonist, produceerde zelf ook 182
violen en ontwikkelde diverse nieuwe instrumenten voor een optimalere fractuur reductie

In 1926 optimaliseerde William Sherman (1880-1979), gesteund door de Carnegie steel compagny in
Pittsburg, met zijn vanadium - staalplaten en zijn self tapping screws het osteosynthesesysteem naar
een meer stabielere fixatie.
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William Sherman (1880-1979), optimaliseerde met zijn vanadium - staalplaten en zijn self tapping screws het
osteosynthesesysteem

HET COMPRESSIEPRINCIPE
De belangrijkste optimalisatie van de interne immobilisatie werd aangebracht door Robert Danis
(1880-1962 - Brussel) met zijn compressieprincipe.

Robert Danis (1880-1962 Brussel) met zijn vanuit het compressieprincipe ontwikkelde “coapteur”

In zijn basiswerk “théorie et pratique de l’osteosynthese” legde hij zijn basisprincipes uit voor een
optimale osteosynthese.
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Deze zijn:
Herstel van het bot in zijn originele vorm “Soudure per primam” of “soudure autogène”, het principe
van primary bone healing zonder apparente callus.
Directe mobilisatie van de omliggende gewrichten. Hij sluit zich hierbij aan bij de “early mobilisers”
zoals Seutin, Paget, Lucas – Championnière… .
Om zijn interfragmentaire compressie te realiseren ontwikkelde hij zijn “Coapteur” een plaatfixatie
met laterale compressieschroef.
In 1950 leerde de jonge Zwitserse chirurg Maurice E. Müller in Brussel de principes van Robert Danis
kennen en zal deze binnen de Zwitserse A.O.-groep (Arbeits-gemeinschaft für osteosynthese fragen)
verder ontwikkelen, oa. met Hans Willenegger, Martin Allgöwer…. .
De Zwitserse A.O.-groep heeft ervoor gezorgd dat de basisprincipes van Albin Lambotte en Robert
Danis, regiospecifiek werden aangepast. Zij optimaliseerden en systematiseerden het plaatarsenaal
en ook het specifieke instrumentarium. Zij hebben vooral door hun teaching (met de Davos cursussen) het osteosynthesesysteem mondiaal uitgedragen.

De Zwitserse A.O. - groep met Hans Willenegger, Maurice E. Müller en Martin Allgöwer optimaliseerden het
plaat – compressiesystheem van Robert Danis

In een latere fase optimaliseerden zij ook de compressieplaat met de ovale schroefgaten, een
systeem dat eerder door George W. Bagby in 1958 was ontwikkeld.

George W. Bagby ontwikkelde in 1958 een plaatcompressietechniek via het “oval slot – systeem”
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Vanaf 1981 werd Emile Letournel (1927 – 1994 Parijs) de grote pleitbezorger van de acetabulaire –
en pelvisstabilisatie, met het ontwikkelen van nieuwe chirurgische toegangswegen en reductie –
technieken.

Emile letournel (1927 – 1994) was de grote stimulator van de acetabulaire reconstructie(L).
Een acetabulaire stabilisatie uitgevoerd via de door hem ontwikkelde extended Ilio – femorale toegangsweg (R)

In de laatste decennia van de 20ste eeuw ontwikkelde zich bij de plaatosteosynthese ook de minimaal
invasieve aanpak (MIS – minimaly invasive surgery), samen met de biologische plaatosteosynthese.
Het ei van Columbus voor de plaatosteosynthese was de ontwikkeling van de hoekstabiele schroef op
de locking compression plate, van waaruit later MIPO (minimally invasive plate osteosynthesis)
geboren werd, de minimaal invasieve plaatosteosynthese, met maximaal respect voor de weke delen
en een veel grotere stabiliteit.
Daarnaast ontwikkelden zich in de zelfde periode ook nieuwe technieken voor botsubstitutie.

De hoekstabiele schroef was het “ei van Colombus”, die de plaatosteosynthese eindelijk de noodzakelijke
stabiliteit bezorgde
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DE INTRAMEDULLAIRE FIXATIE
Bernardino de Sahagun (1499 – 1590) een Spaanse monnik die in 1529 mee reisde met Hernán
Cortés naar Mexico, rapporteerde in zijn “Historia general de las cosas de la Nueva España”(1558 –
1577), dat Azteekse artsen open fracturen van de lange beenderen stabiliseerden, door het
intramedullair plaatsen van houten sticks.

In 1890 reduceerde Gluck als eerste een diafysaire fractuur intramedullair ivoren peg (L).
In 1893 stabiliseerde Bircher een diafysaire femur fractuur met een korte metalen rod (R).

Ook in 1893 reduceerde Nicolas Senn een diafysaire humerus fractuur met een dierlijke (kalkoen) – botallogreffe
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Vanaf einde van de 19de eeuw startten de promotoren van de intramedullaire techniek met het axiaal
in het bot fixeren van fracturen, dit in tegenstelling met de biomechanische inferieure laterale
plaatosteosynthese. De eerste promotoren waren in 1890 Gluck met een ivoren intramedullaire peg,
N. Bircher in 1893 met een korte metalen rod en Nicolas Senn ook al in 1893, maar met een dierlijke
botallogrefe, die ze via een directe, open toegang centraal medullair in de diafysaire fractuurhaard
inbrachten.
Gedurende de eerste decade van de 20ste eeuw gebruikte Albin Lambotte eenvoudige metalen nagels
ter reductie van clavicula – en trochanterische fracturen.
Ernest Hey-Groves (1872-1944 - Bristol) gebruikte tijdens WO I, als eerste lange metalen nagels die
hij via een “va-et-vient”-systeem retrograad ter hoogte van de fractuur inbracht.
Het grote voordeel van dit systeem was de grotere rigiditeit. Nadeel echter was het belangrijke
surinfectierisico wat Hey-Grooves de bijnaam opleverde van “Septic Ernie”.

Vanaf 1916, gebruikte Hey Groves, lange intramedullaire rods, welke via een open toegangsweg, retrograad in
de fractuur werden ingebracht, zoals bij deze femurfractuur na schotwonde

De gebroeders Leslie en Lowry Rush startten in 1936 met indirecte fractuurreductie met hun
flexibele intramedullaire Rush – pinnen, gebruik makend van een driepuntsfixatie.
De echte doorbraak van de intramedullaire techniek werd door Gerhard Küntscher (1900 - 1972 Hamburg) gerealiseerd, met zijn elastic nailing. Een minimaal invasief fixatiesysteem waarbij een
open elastische cloverleaf (klaverblad) nagel indirect en axiaal medullair doorheen de fractuur werd
ingebracht met respect voor de periostale vascularisatie.
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Gerhard Küntscher (1900-1972 Hamburg) ontwikkelde de “elastic nailing” een open elastische
cloverleaf (klaverblad ) nagel (L) die indirect en axiaal medullair werd ingebracht, doorheen de
fractuur, met respect voor de periostale vascularisatie, dit in tegenstelling met de corticaal
aangebrachte plaatosteosynthese (R)

De door hem ontwikkelde medullaire reaming liet enerzijds een gemakkelijkere nagelintroductie toe
en anderzijds realiseerde hij een botenting (grafting) ter hoogte van de fractuurhaard.
De küntschernagel werd de optimale fixatietechniek voor de medio diafysaire - en relatief dwarse
fracturen van de femur en de tibia en zelfs humerus.
Het fixatieprincipe van Küntscher was een driepuntsfixatie, die echter deficiënt was bij
multifragmentaire diafysaire fracturen en fracturen in de metafysaire regio.
Net voor zijn dood in 1970 beschreef Gerhard Küntscher hiervoor de oplossing, nl. de “detensions
nagel”, een stabilisatie van de fractuur, door het aanbrengen van dwarse schroeven transosseus
proximaal en distaal door de nagel.
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In 1970 stelde Kûntscher als oplossing voor het telescopageprobleem bij instabiele multifragmentaire fracturen
(L), de “detensions nagel” voor met een stabilisatie van de nagel door het aanbrengen van een dwarse schroef
proximaal en distaal door de nagel (R)

Tot aan zijn dood had Gerhard Küntscher een twintig jaar durend conflict met de AO – groep. Een
idiologisch - trauma dispuut, tussen de adepten van de directe - en de indirecte fractuur reductie.
Slechts in de mid - zeventiger jaren introduceerde de Canadees Joseph Schatzker (Toronto) de
intramedullaire nageling binnen de OA - ASIF – groep.

Na de dood van Küntscher werd het locking nail stabilisatiesysteem verder geoptimaliseerd. Eerst
door Klaus Klemm (1932 – 2001) en W.D. Schellmann, later door Ivan Kempf en Arsène Grosse (AIOD
– Association Internationale pour l’Osteosynthèse Dynamique - Strasbourg) die hun “enclouage
verrouillé” ontwikkelden. Door gebruik te maken van de tractietafel en vooral van de beeldversterker
kon de nagel minimaal invasief, nu gemakkelijk bipolair vergrendeld worden.

36

Arsène Grosse ( AIOD - Strasbourg), de grote promotor van de “enclouage verrouillé”, de locking nail
met bipolaire schroef - vergrendelingsmogelijkheid, anti - telescopage en anti – rotatie

Vanuit de Enclouage verroullé (1), ontwikkelden zich de Gamma nagel (2), de Supracondylar nail (3) en de
Humeral nail (4)

Vanuit de enclouage verrouillé, oorspronkelijk bedoeld voor diafysaire fracturen ontwikkelden zich
meta- en epifysaire toepassingen, zoals de gammanagel (Gilbert Taglang) voor trochanterische fracturen, de supracondylaire femurnagel (David Seligson) en de humeral nail ( H. Seidel) de
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voorloper van de proximal humeral nail. De locking nail ontwikkelde zich tot de meest optimale en
betrouwbare fractuurstabilisator, “de wonderbra van de traumatologie”.

DE EXTERNE FIXATIE (EXFIX)
De uitwendige fixatie bracht de mogelijkheid om buiten het wondgebied botfixatie uit te voeren bij
open fracturen. Een eerste poging hiertoe werd ondernomen door Joseph F. Malgaigne (1806-1866
Parijs) in 1847 met zijn “Klem van Malgaigne” (griffe metallique), ter stabilisatie van open
patellafracturen.

Joseph F. Malgaigne (1806-1866 Parijs) ontwikkelde in 1847 zijn “Klem van Malgaigne” (griffe
metallique), ter stabilisatie van de open patellafracturen

Clayton Parkhill (1860-1902 Denver) ontwikkelde in 1897 als eerste een externe fixator die bruikbaar
was op de diafysaire bot.

De eerste diafysaire externe fixator van Clayton Parkhill – 1897

Maar het was opnieuw Albin Lambotte welke reeds in 1902 het eerste performante externe
fixatorsysteem introduceerde, waaraan hij later zelfs een compressiesysteem toevoegt. Het
Lambotte Exfix-systeem was evenwel een zeer rigide en vooral een moeilijk appliceerbaar apparaat.
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Albin Lambotte ontwikkelde reeds vanaf 1902 een prototype (1) van zijn fixareur externe (2) en later een
fixateur externe met compressie mogelijkheid

De Zwitserse chirurg Raoul Hoffmann ontwikkelde in 1938 ( Genève) hiervoor de functionele
oplossing met zijn “fixateur simple elastique”. Door het door hem ontwikkelde ball - joint werd het
systeem extreem maniabel en liet het een gemakkelijker fractuurreductie toe (interessant is dat ook
Raoul Hoffmann een typisch voorbeeld is van de traumatoloog - multitasker, als chirurg, theoloog dominee en meubelmaker).

Raoul Hoffmann (1) modifieerde de rigide fixateur van Lambotte naar de “fixateur simple elastique”
(2), door de ontwikkeling van de universal ball joint in 1938 (3)

Gedurende het laatste kwart van de 20ste eeuw presenteerden zich nieuwe types van externe
fixatoren zoals de compressiefixator van De Bastiani (1978) en de cilindrische Ilizarov-fixator. Dit
apparaat dat reeds rond 1950 geïntroduceerd werd door Gavriil Ilizarov (1921 – 1992 Kurgan) voor
de lidmaatverlengingen, vond vanaf 1980 zijn indicatie in de traumatologie, bij de behandeling van
septische non-unions.
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Uit de combinatie van de Ilizarov – fixator (L) en de fixateur simple elastique werd de Hoffmann II hybride
fixator ontwikkeld (R)

Vanuit de ervaring met deze cilindrische Ilizarov Exfix werd de Hoffmann I – fixator omgetuned tot de
hybride Hoffmann II – fixator die nu ook zijn toepassing vindt bij open epi- en metafysaire fracturen.
Niettegenstaande de perfectionering van de wondcleaning, de wondzorg en de stabielere externe
fixatoren, samen met de mogelijkheden van de vaatchirurgie en vooral de plastische chirurgie, blijft
er toch nog het enigma van de open fractuur, met het nog steeds voorkomen van non-unions,
septische non-unions en majeure trofische letsels. Vandaar dat er nog steeds, zij het minimaal,
indicaties zijn voor een onmiddellijke of laattijdige amputatie.

“Het enigma van de open fractuur”
Voor sommige extreem open fracturen – Gustilo IIIC - is soms nog een amputatie noodzakelijk
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HET POLYTRAUMA
Uit de Poulton-Gloucester studie blijkt dat buiten het krijgsgebeuren in het Ancien Regime weinig
multipele - traumata voorkwamen. Was dit het geval, dan bereikte de patiënt zelden het hospitaal,
waar de chirurgijn dan toch geen adequate hulp kon bieden.
Ook nog in de 19de eeuw noteert Joseph Malgaigne, dat gedurende een periode van 11 jaar in het
Hôtel Dieu in Parijs 2.368 patiënten werden opgenomen met een fractuur, waarvan slechts 30 met
meerdere fracturen.
Gedurende de grote oorlogen in de 19de en de 20ste eeuw was er uiteraard een sterke toename van
het aantal gekwetsten met multipele verwondingen, waarvoor progressief steeds performantere
evacuatie – en behandelingsschema’s werden ontwikkeld. Doch in de civiele maatschappij bleef het
polytrauma een zeldzaamheid. Door de densificatie van het verkeer in de jaren ‘60 van de 20ste eeuw,
samen met de expansie van de zware industrie en het bikersfenomeen, noteerde men een
exponentiële toename van het hoogenergetisch trauma.
Op hetzelfde moment ontwikkelden zich de medische urgentieteams, die vanuit het ziekenhuis, de
patiënt op de ongevalplaats de eerste zorg gingen toedienen, zodat de gepolytramatiseerde patiënt
snel en optimaal het ziekenhuis kon bereiken, waar na controle van de hemorragie en een degelijke
resuscitatie, kon gestart worden met een definitieve skeletale reconstructie.
Waar in het laatste kwart van de 20ste eeuw vooral gestreefd werd naar een vrij agressieve “all-in-one
procedure”, wordt nu meer geopteerd voor een rationele damage - control.
Opmerkelijk is wel dat door de ingevoerde veiligheidsmaatregelen in de industrie, de veiliger wagens
(air – bags, ….) en de toegenomen verkeerscontroles (op alcohol, drugs,….), het aantal polytraumata
in de eerste decade van de 21ste eeuw exponentieel gedaald is.

FRACTUURBEHANDELING DOOR HEMIARTROPLASTIE
Door de veroudering van de populatie sinds de tweede helft van de 20ste eeuw is er evenwel een
exponentiële stijging van het aantal osteoporotische fracturen. Voor sommigen van deze fracturen,
vooral de Garden III en IV heupfracturen en de four-part subcapitale schouderfracturen is een
onmiddellijke partiële gewrichtsvervanging noodzakelijk.
De hemiartroplastie als behandeling bij heupfracturen werd ingeleid door Hey - Groves (1927 Bristol) met een ivoren heupkopprothese en later met de Judet - acrylprothese (Robert en Jean Judet
1946 - Parijs).
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De ivoren Hey Groves femurkop prothese - 1927 (L) en de acryl Judet prothese – 1946 (R) voor de behandeling
van subcapitale heupfracturen

Doch het waren vooral Austin T. Moore (1899 – 1963) in 1940 en Frederick R. Thompson (1907 –
1983) in 1950 met hun metalen hemiarthroplastie, met stem – fixatie in het medullair kanaal, die
vanaf de jaren ’50 van de 20ste eeuw de eerste adequate oplossing boden voor de osteoporotische
subcapitale heupfracturen. Het probleem met deze eerste generatie hemiarthroplastieën waren
enerzijds de insufficiënte metafysaire – en later diafysaire verankering en anderzijds het acetabulaire
protrusiefenomeen bij deze “monobloc” metalen kopprothesen.

De Austin Moore hemiartroplastie (L) voor cementloze diafysaire stemfixatie en de Thompson
hemiartroplastie (R) met een botcement te fixeren stem
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Het eerste probleem kreeg zijn oplossing vanuit de ontwikkeling van de totale arthroplastie (o.a. de
ervaring met de Charnley-Müller total hip prosthesis), met een betere stemdesign en een optimalere
cementfixatie. De dubbele cup bood dan weer de oplossing voor de acetabulaire protrusie.
De bipolaire arthroplastie was geboren, welke nu vooral zijn indicatie vindt bij osteoporotische
subcapitale heupfracturen in de 4de leeftijdsgroep. Uiteraard blijven bij de jongere leeftijdsgroepen
de osteosynthese en de totale artroplastie hun indicatie behouden bij de behandeling van de
intracapsulaire heupfracturen.

Het probleem van de protrusio acetabuli bij de hemiartroplastie,werd opgelost door de bipolaire
heupkop prothese

WAT BRENGT DE 21STE EEUW?
In de 21ste eeuw mogen wij een evolutie verwachten naar de vervanging van de metalen inplanten
door een bioresorbeerbare fixaties en verder een doorgedreven biologische fractuurbehandeling op
basis van de stamceltherapie. De navigatie moet ook een oplossing brengen voor de
röntgenstralingsbelasting van de traumachirurg.
Het zwaard van Damocles boven de implantchirurgie in de 21ste eeuw is evenwel de toename van het
aantal nosocomiale infecties. De vraag kan zich stellen of bepaalde populatiegroepen welke
potentieel besmet zijn (zoals patiënten uit de bio-industrie, uit de nursing - homes en de
diabetespatiënten met voetulcera) niet een alternatieve fractuur - behandeling zullen moeten krijgen
(Exfix?) of behandeld zullen worden op een alternatieve locatie buiten het klassieke hospitaal.

BESLUIT
Globaal kunnen we stellen dat de fractuurfixatie door de eeuwen heen geëvolueerd is van de externe
spalk tot de interne stabilisatie.
De diverse osteosynthesesystemen hebben eenzelfde evolutie doorgemaakt, van onstabiele – naar
rigide, verder naar elastische – fixatie en uiteindelijk naar biologische osteosynthese (MIS – MIPO)
waardoor we vandaag in staat zijn om succesvol de meeste complexe fracturen te stabiliseren en te
reconstrueren.
De finale vraag is vanuit welk land werden de meest essentiële ideeën geïntroduceerd in de evolutie
van de osteosynthese. Is dit het in 1830 gecreëerde België??? Waarschijnlijk wel! Immers met Louis
Jean Seutin, met de eerste “inamovibele” cast en de stimulator van de vroegtijdige mobilisatie, met
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Robert Danis, de initiator van de interfragmentaire compressie en vooral met Albin Lambotte de
“genius of osteosynthesis”, vader van de plaatosteosynthese, de externe fixatie en de
intramedullaire nageling, heeft dit land een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de evolutie van de
traumatologie. Zo kunnen we duidelijk stellen : “osteosynthesis is a Belgian product”.

Louis – Jean Seutin, Albin Lambotte en Robert Danis, de Belgische pionniers van de moderne traumatologie!
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DE KRUISTOCHTEN EN DE UITWISSELING VAN MEDISCHE KENNIS IN DE
12DE EN 13DE EEUW1
Jan Vandeburie, dr. , Università degli Studi Roma Tre

INLEIDING
Usamah Ibn-Munqid (1095-1188), een 12de-eeuwse Moslim uit het Heilig Land, schrijft over een
Arabische christelijke geneesheer genaamd Thabit, die naar de heer van al-Munaytirah in het huidige
Libanon werd gezonden, en die getuigt over zijn ervaringen met de Frankische, dus Westerse,
geneesheren:
“Ze brachten mij voor een ridder in wiens been er een abces was gegroeid, en voor een vrouw die leed
onder geesteszwakheid (Perz.: 'Nishaf'). Aan de ridder diende ik een kleine zalf toe tot het abces open
ging en genas en de vrouw plaatste ik op dieet en maakte haar humoren nat. Toen kwam een
Frankische geneesheer bij hen en zei: "Deze man weet niets af van hen behandelen." Toen zei hij
tegen de ridder: "Wat zou je verkiezen, leven met één been, of sterven met twee?" De ridder
antwoordde: "Leven met één been." De geneesheer zei: "Breng me een sterke ridder en een scherpe
bijl." Een ridder kwam met een bijl. En ik zag toe. Toen legde de geneesheer het been van de patiënt
op een blok hout en vroeg de ridder om zijn been af te hakken met één enkele slag. Ik zag toe hoe de
ridder op het been inhakte met één slag, maar het been was niet af. Hij hakte nogmaals, waarop het
merg uit het been vloeide en de patiënt ter plekke stierf. Hij examineerde toen de vrouw en zei: "Dit is
een vrouw in wiens hoofd er een duivel zit die haar beheerst. Scheer haar haar af." Dit deden ze en de
vrouw begon opnieuw haar gewoon dieet van look en mosterd. Haar geesteszwakheid werd erger. De
geneesheer zei toen: "De duivel is in haar hoofd doorgedrongen." Toen nam hij een scheermes,
maakte een diepe crucifixvormige snede in haar hoofd, schilde de hoofdhuid af vanaf het midden van
de snede tot de schedel zichtbaar was en wreef erover met zout. Ook de vrouw stierf onmiddellijk.
Hierop vroeg ik hem of mijn diensten nog langer nodig waren, en wanneer hij een negatief antwoord
gaf ging ik terug naar huis. Ik had veel geleerd over hun geneeskunst en zaken die ik ervoor nog niet
wist.”2

DE ARABISCHE INVLOED OP WESTERSE MEDISCHE KENNIS
De verspreiding van medische kennis via de Arabische wereld is algemeen gekend. De oude theorie
van Henri Pirenne die beweerde dat de opkomst van Islam in de 7de eeuw Europa afsloot werd reeds
geruime tijd geleden weerlegd. Er werd aangetoond dat de handel zelfs intenser werd en er
1. Deze tekst is de geschreven versie van een lezing gegeven te Brugge voor Montanus vzw op 11 november 2012 en bevat
bijgevolg geen volledig voetnotenapparaat. Een Engels artikel, deels gebaseerd op deze tekst, wordt momenteel voorbereid
voor publicatie. Indien men een referentie of bijkomende informatie wenst inzake de inhoud van deze tekst, gelieve mij te
contacteren via j.r.m.vandeburie@gmail.com.
2. An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades. Memoirs of Usamah Ibn-Munqidh, vertaling door
Philip K. Hitti (Princeton: Princeton University Press, 1987), p. 162.
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allesbehalve sprake was van een isolering van Europa door de Arabische expansie. Sindsdien werd
ook aangetoond dat ook de intellectuele contacten met de Arabische wereld intens waren.
Wetenschappelijke Arabische werken vonden vooral vanaf de 11de eeuw ook vrij snel in het Westen
hun weg via de vertaalcentra op het Iberische schiereiland, waar Noord-Afrikanen en Europeanen al
sinds het begin van de 8ste eeuw al dan niet in vrede samenleefden. Dit gebeurde ook via Italië, waar
de moslims een groot deel uitmaakten van de Siciliaanse bevolking, en er vooral aan het hof van
keizer Frederik II in de eerste helft van de 13de eeuw een sterke vertaalactiviteit plaatsvond. Er was
niet alleen een verspreiding van Arabische en Oosterse kennis in het algemeen, maar ook een
herontdekking van in het Westen uit het oog verloren werken van auteurs uit de Klassieke Oudheid
zoals Galenus en Hippocrates. Deze werken waren onder andere via Arabische vertalingen bewaard
gebleven en kenden door deze opnieuw naar het Latijn te vertalen een hernieuwde populariteit in de
middeleeuwse Europese wetenschap.3

Griekse, Saraceense, Latijnse en Joodse schrijvers aan het werk.
4
Pietro da Eboli, Liber ad Honorem Augusti (ca. 1197).

Vrij recent echter hebben verscheidene historici aangetoond dat de middeleeuwse intellectuele
contacten met de Arabische wereld verder stonden dan voordien werd aangenomen.
Wetenschappers -als die term reeds mag gebruikt worden- en zelfs theologen met een grondige
kennis van zowel het Latijn als het Arabisch kwamen reeds vroeger, en meer voor, dan voordien
werd gedacht. De vertaalactiviteit van het Arabisch naar het Latijn – en omgekeerd- was ook veel
intenser dan men voordien aannam, en de invloed van Arabische kennis op de middeleeuwse hogere
wetenschap meer diepgeworteld dan men vermoedde. Er werd ook aangetoond dat de interactie via
het Midden-Oosten toch vrij actief was, terwijl men voordien de academische invloed van deze regio
als ondergeschikt beschouwde in vergelijking met Spanje en Italië. Hierbij werd ook aangetoond dat
de door de Arabische wereld beïnvloedde medische kennis reeds veel verder stond dan gedacht. Een
aantal Arabische teksten die de medische ontdekkingen van Galenus bevatten en uitbreidden vonden
reeds vanaf de 11de eeuw hun weg naar Europa via vertalingen. De meest belangrijke en invloedrijke
3. Uiteraard mogen we niet vergeten dat dergelijke Klassieke teksten in omloop bleven in het Oost-Romeinse of Byzantijnse
Rijk en in de Oostelijke mediterrane regio's gedurende de middeleeuwen.
4. Burgerbibliothek Bern, Ms. 120 II, f° 101r
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werken die we reeds vroeg in Europa terugvinden waren hier de 9de-eeuwse Isagoge van Hunayn ibnIshaq (809-873), een vertaling en bewerking van De Categorieën van Aristoteles. Hunayn leverde
verder een groot aantal vertalingen en droeg ook zelf bij tot de geneeskunde met zijn commentaren,
vooral gebaseerd op het werk van Galenus.

Hippocrates en ibn-Ishaq en Hippocrates en Galenus in De Herbis van Manfredus de Monte Imperiali (14de
5
eeuw)

Het oog volgens Hunayn ibn-Ishaq (ca. 1200)

5. Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. Lat. 6823, f° 1v.
6. Cairo, Egyptian National Library, Cheshm Manuscript.
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6

Uiteraard behoorde Avicenna’s 11de-eeuwse Canon van de Geneeskunde tot de meest invloedrijke
werken in de middeleeuwen, net als de 9de-eeuwse medische encyclopedie van zijn voorganger AlRazi. De Kitab al-Maliki of Compleet boek van de medische kunst van Ali ibn-al Abbas al-Majusi, beter
bekend als Haly Abbas, werd vertaald als het Liber Pantegni deels door Constantinus Africanus te
Salerno - een feit dat slechts twee jaar geleden werd ontdekt aan de Universiteit van Leiden - en
uiteindelijk volledig vertaald door Stephanus van Pisa te Antiochië in Syrië in 1127. Dit is een treffend
voorbeeld van hoe een Arabisch werk eerst in Europa werd verspreid en deels vertaald, waarna het
opnieuw terechtkwam in het Midden-Oosten in de context van de kruistochten en volledig werd
vertaald. Een dergelijke complexe overlevering toont duidelijk dat de uitwisseling van kennis tussen
Oost en West via zeer verschillende wegen kan gebeuren.

De Canon Medicinae van Avicenna (990-1037)

7

Bij deze uitgebreide lijst van Arabische werken moeten er echter enkele bedenkingen worden
gemaakt. Terwijl er inderdaad een vrij intense overdracht plaatsvond van deze kennis via vertalingen,
mogen we zeker niet vergeten dat dit ten eerste geen algemene kennis betrof, maar dat deze
handschriften – handschriften die in die tijd elk een klein fortuin waard waren - zich vooral bevonden
in de bibliotheken van de grotere abdijen en kloosters en in de prille universitaire middens, toen
rond de 11de en 12de eeuw nog altijd zeer elitaire intellectuele centra. Hierbij komt ook dat diegenen
die konden lezen en schrijven slechts een zeer klein deel van de bevolking uitmaakten, net zoals in de
Arabische wereld. Een effectief universitaire opleiding voor geneeskundigen, bijvoorbeeld, kwam pas
op gang vanaf de late 12de eeuw.
Ook inzake de middeleeuwse geneeskundige academische wereld dient er een achtergrondschets
gemaakt te worden. Uiteraard was vooral de mediterrane wereld sterk beïnvloed door de kennis van
andere en oudere beschavingen. Aan de universiteiten – indien we dit woord reeds mogen gebruiken
- van Salerno in het zuiden van Italië en Montpellier in het zuiden van Frankrijk stimuleerde deze
invloed de groei van de studies in geneeskunde. Te Salerno was er reeds een lange en continue
traditie in de studie van Griekse geneeskundige werken. Deze kregen vanaf de late 11de eeuw een
7. Damascus, Nationaal Museum.
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nieuwe stimulans van de Arabische werken of Griekse werken met Arabische glossen. De belangrijke
vertalingen van de monnik Constantinus Africanus, zoals zijn naam doet vermoeden zelf van
Arabische afkomst, werden langzaam maar zeker opgenomen in het curriculum van de Salerno
school. Byzantijnse en Arabische werken werden vertaald in de nabije abdij van Montecassino en
waren al snel beschikbaar in het onderwijs curriculum van Salerno. Hoewel de verspreiding van
kennis via de ‘Oosterse’ contacten reeds geruime tijd aan de gang was, was het pas tegen het eind
van de 12de eeuw dat naast de werken van Hippocrates en Galenus ook werken als die van de 10 deeeuwse Isaac Judaeus, een Joodse geneeskundige en filosoof die in het Arabisch schreef, tot de
standaard teksten behoorden in de geneeskundige opleiding te Salerno. De magisters van Salerno
legden zo een verzameling medische werken aan, beter bekend als de Ars Medicinae, die de basis
van het Europese medisch onderwijs zal vormen in de komende eeuwen. Ook de Canon van de
geneeskunde van Avicenna dat werd vertaald in het Latijn als Canon medicinae door Gerard van
Cremona in de 12de eeuw. Het werd een standaard werk en vervangt zelfs al snel het werk van
Galenus. De Canon van Avicenna werd zelfs te Leuven en te Montpellier nog gebruikt tot 1650.

8

De Scuola Medica Salernitana in de Canon van Avicenna (14de eeuw)

8. Biblioteca Universitaria di Bologna, Ms. 2197, f° 210r.
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Anastasius, Arnaldus, Camerarius, et al, Regimen sanitatis Salernitanum
(Christiani Egenolphi, 1573)

Ook Montpellier werd sterk beïnvloed door de Oosterse kennis, vooral vanuit de Spaanse cultuur
met zijn mengeling van de drie religies. In het bijzonder de Joodse geleerden met een grondige
Arabische wetenschappelijke kennis, die van het Iberisch schiereiland werden verdreven door de
Almohaden, brachten toegang tot Arabische medische en wetenschappelijke literatuur. Vanaf de
stichtingen van de universiteiten van Parijs (1150), Bologna (1158), Oxford, (1167), de officiële
stichting van Montpellier (1181), en van Padua (1222), werden deze medische werken vanuit Salerno
verspreid over Europa en tegen de 13de eeuw werden er op verschillende plaatsen reeds een
volwaardige medische opleiding aangeboden.
Hierbij moet men er zich wel van bewust zijn dat indien een bepaald werk van een Arabische of
Klassieke auteur gekend was in Europa, dit niet betekende dat het volledige oeuvre van die auteur
gekend was. Het is niet moeilijk om te zien hoe dit soms een vertekend beeld kan geven van het
niveau van wetenschappelijke kennis. Hoewel bijvoorbeeld Galenus wel bekend was in het MiddenOosten rond de tijd van de kruistochten, waren de meeste van zijn anatomische werken niet bekend
in Europa tot pas laat in de 16de eeuw. Een tweede belangrijk punt waarmee men rekening dient te
houden is dat zelfs als deze kennis werd gekopieerd en verspreid over Europa, dan nog was deze in
weinig gevallen onmiddellijk compatibel met de Europese christelijke maatschappij. In de Arabische
wereld vond er een eeuwenlange evolutie plaats van de Klassieke auteurs zoals Hippocrates en
Aristoteles in een voor de wetenschappen zeer stimulerende omgeving. Theoretische kennis uit de
klassieke werken werd aangepast en uitgebreid met praktische kennis uit de Arabische wereld. Men
mag ook niet vergeten dat net zoals in de West-Europese middeleeuwse maatschappij, ook de
Arabische middeleeuwse maatschappij enorm religieus was en dat medische kennis werd
vervlochten met religieuze islamitische dogma's. Wanneer een vertaling van een Arabisch werk,
gebaseerd op de kennis van de klassieke auteurs, maar aangepast aan een islamitisch perspectief en
eeuwenlang aangevuld met Arabische praktische kennis van bijvoorbeeld lokale planten, beschikbaar
was in een lokale bibliotheek en misschien leesbaar, laat staan begrijpbaar, voor een lokale geleerde,
dan nog stond dit zeer ver van praktisch toepasbare kennis. Om het anders te stellen, men kon
bijvoorbeeld weten dat een bepaalde Oosterse plant hielp tegen een bepaalde aandoening, maar dit
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betekende nog niet dat deze Oosterse plant beschikbaar was. Of indien men weet had van een
bepaalde, veelal exotische, remedie ontbrak men de praktische ervaringskennis om deze ook
doeltreffend toe te passen.
Een voorbeeld hiervan vinden we terug in één van de exempla van de 13de-eeuwse Jacques de Vitry,
kruistocht prediker en bisschop van Akko, de toenmalige christelijke hoofdstad in het Heilig Land:
"Een vrouw met een zwarte vlek op haar gezicht betaalde een geneesheer om het te
verwijderen. Hij beloofde haar dat niet het minste zwarte vlekje zou overblijven op haar gezicht en gaf
haar het sap van een zeker kruid waarmee de vrouw haar gezicht moest wassen. De zwarte vlek
kwam af, samen met haar huid, en de misvormde vrouw daagde de geneesheer voor de rechter. De
rechter prees de geneesheer en verklaarde de rechtszaak niet ontvankelijk."9
De mandragora plant, tegenwoordig ‘alruin’ genoemd, is een heel interessant voorbeeld van
dergelijke misopvattingen. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit het Midden-Oosten en
verspreidde zich vooral via handelscontacten naar het Oostelijke deel van het Middellandse
Zeegebied. De plant is giftig, maar kan tevens gebruikt worden als een hallucinerend of verdovend
middel. De toepassingen van de mandragora werden reeds vroeg beschreven in de geneeskundige
werken van de Klassieke Oudheid en verwijzingen naar de plant komen ook voor in de bijbel.
Arabische plantkundige werken die deze plant beschreven verspreidden zich snel in Europa, terwijl
slechts weinigen een plant in levende lijve hadden gezien. De geheimzinnigheid rond deze Oosterse
plant zorgde ook voor een sterke legendarische traditie van fantastische verhalen over de
mandragora. Verhalen zoals de legende dat de plant schreeuwt als men ze ontwortelt en dat deze
schreeuw dodelijk is voor al wie de oren dan niet bedekt. De vreemde vorm van de wortels die
accuraat werd weergegeven in de Klassieke en Arabische werken, hielp bij het ontstaan van het idee
dat de plant eruit zag als een menselijk lichaam. We kunnen ons makkelijk voorstellen dat indien
iemand in Europa over de plant beschikte maar geen ervaring had met het juiste gebruik van een
dergelijke giftige plant, er zich nogal wat ongevallen voordeden. Pas vanaf de periode van de
kruistochten zullen we een minder legendarische reputatie zien van de mandragora door de ervaring
van de kruisvaarders met deze voor het Heilig Land inheemse plant.
Ook de opkomst van de eerste universiteiten droeg niet onmiddellijk bij aan de ontwikkeling van
praktische kennis. De 12de-eeuwse methode van lesgeven stond nog altijd zeer ver van de medische
praktijk. Sterk beïnvloed door de scholastieke onderwijs methodes van Petrus Abelardus, bestond
deze methode erin een grondige theoretische kennis van de Klassieke werken te bekomen om dan
tegenstrijdigheden tussen verschillende werken aan te duiden en deze te discussiëren om tot diepere
inzichten te komen. Het nadeel van deze scholastieke methode is dat hoewel er nieuwe teksten
ontstaan, deze gebaseerd zijn op reeds bestaande autoritaire teksten en dit had in zekere zin een
stagnatie in de wetenschap tot gevolg. Een zeer bekend citaat uit die tijd die deze werkwijze toont is
van Bernardus van Chartres, een Franse 12de-eeuwse filosoof († 1124) die schrijft:
“... wij zijn als dwergen zittend op de schouders van reuzen, zodat wij meer en verder kunnen
zien dan zij, niet zozeer door de scherpte van onze eigen blik of door onze fysieke onderscheiding,
maar omdat wij in de hoogte worden getild en verheven worden door hun grootheid.”10

9. Crane, Exempla, CCXI
10 Naar: The Metalogicon of John Salisbury: A Twelfth-century Defense of the Verbal and Logical Arts of the Trivium,
vertaald door D.B. MacGarry (Berkeley: University of California Press, 1955), p. 167.
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Vóór de late 12de eeuw was er bijgevolg weinig sprake van experimentele wetenschap in WestEuropa. Bijgevolg is het de vraag hoe groot in deze periode de kloof was tussen de theoretische
medische kennis en de toepasbare praktijk. Terwijl de Klassieke en Arabische medische werken reeds
enkele eeuwen verspreid werden, bleven de praktische toepassingen ervan toch nog achterwege en
hield men soms nogal naïef vast aan de oude gewoontes gebaseerd op de invloed van de astronomie
en de werking van de humoren, de 4 sappen die het menselijk lichaam in balans houden. Vanaf de
12de eeuw zien we hier echter verandering in komen. Salerno werd bekend voor de praktische
demonstraties van anatomie en bleef naast een universiteit ook een belangrijk centrum voor de
behandeling van zieken. Rogerius van Salerno (vóór 1140 – ca. 1195) schreef zijn Practica Chirurgiae
rond 1180. In dit werk focust hij op de praktische toepassingen met een vrij makkelijk te begrijpen
tekst, zonder al te geleerde verwijzingen naar de Klassieke literatuur. Hij gebruikt een anatomische
indeling volgens een pathologisch-traumatologisch systeem telkens met een korte aanbevolen
behandeling. Het werk van Rogerius was de eerste middeleeuwse tekst met een focus op chirurgie
die zo wijd werd verspreid en de Europese leercentra zoals Salerno, Montpellier en Bologna
domineerde. Het werk bleef in roulatie door een hernieuwde editie in 1250 door zijn leerling
Rolandus van Parma, een professor te Bologna. Zeer snel opeenvolgend zal het werk worden
aangevuld en uitgebreid met commentaren wat de populariteit van het werk sterk beïnvloedde. Vele
van deze handschriften bevatten tevens gedetailleerde afbeeldingen die de medische behandelingen
tonen.

DE KRUISTOCHTEN

Kruisvaarders in contact met moslims (ca. 1325-30)

11

De verspreiding van medische kennis in de 12de en 13de eeuw viel niet toevallig samen met de
stichting van het koninkrijk Jeruzalem in het Heilig Land door de Westerse kruisvaarders na de Eerste
Kruistocht (1096-1099). In de bronnen die getuigen over de gebeurtenissen in het Heilig Land vinden
11. British Library, Ms. Roy 16.G.VI, f° 101v.
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we tal van verwijzingen naar het vinden of veroveren van Arabische wetenschappelijke werken. Bij
de verovering van steden viel ook de plaatselijke bibliotheek in handen van de kruisvaarders. Ook
belangrijke lokale vertaalcentra die soms al enkele eeuwen aanwezig waren, zoals die van Antiochië
en Tripoli, werden door westerlingen overgenomen en gebruikt en een vrij groot aantal Westerse
geleerden trok zelfs naar het Oosten om van deze centra gebruik te maken. Usama ibn-Munqid, die
de geneeskunde beoefende, moest zijn bibliotheek van 4.000 boeken aan de kruisvaarders prijsgeven
toen zijn schip werd veroverd in 1145. Ook op de Vijfde Kruistocht (1217-1222) getuigen zowel
Jacques de Vitry als Oliver van Keulen over een Arabisch boek dat werd voorgelezen aan de
kruisvaarders via lokale tolken. Vincent van Beauvais getuigt dan weer in zijn Spiegel Historiael dat hij
een boek over astronomie had gevonden in Damietta wanneer hij Louis IX van Frankrijk vergezelde
op zijn kruistocht in 1250. Een uiterst interessant voorbeeld inzake geneeskundige werken is de
recente vondst van een kopie van de Honderd boeken over de Medische kunst, een werk dat vóór
1010 moet geschreven zijn geweest door niemand minder dan Ab-Sahl al-Mash, de leermeester van
Avicenna. Het ontdekte manuscript dateert van 1196 en is afkomstig uit een vertaalcentrum te Akko,
een belangrijke havenstad in het Heilig Land en na de overwinning van Saladin de nieuwe Latijnse
hoofdstad in de Levant. Dit centrum concentreerde zich blijkbaar vooral op medische werken.
Interessant hier is dat de tekst in een zeer simpele vorm van Arabisch werd geschreven, alsof men
het leesbaar wou maken voor een niet-Arabisch publiek, en bevat een groot aantal Latijnse
annotaties in de kantlijnen die de vertaling geven van namen van voedsel en notities inzake
symptomen en praktische behandelingen.
Het is duidelijk dat terwijl de vroegere contacten met de Arabische wereld vooral gebeurden via
vluchtige handelscontacten in het Middellandse Zeegebied, het nu om een veel intensere
uitwisseling van kennis ging. Een grote groep West-Europeanen – en hun nazaten - had zich gevestigd
in de Levant en leefde gedurende twee eeuwen tussen een bevolking die hoofdzakelijk bestond uit
Arabieren. De Westerse Christenen, of Franken zoals ze genoemd werden in de bronnen, moesten
zich aanpassen aan de lokale gewoonten om te overleven. Fulcher van Chartres, een kroniekschrijver
van de Eerste Kruistocht, schrijft:
“Want wij die westerlingen waren zijn nu oosterlingen geworden. Hij die een Romein was of een
Frank is nu in dit land een Galileeër of Palestijn gemaakt. Hij die van Rheims of Chartres afkomstig
was is nu een burger van Tyrus of Antiochïe. (...) Woorden van verschillende talen zijn gemeen goed
geworden gekend door elke nationaliteit, (...).12 “
Deze periode kent bijgevolg een enorme invloed van praktische Arabische kennis die wordt
overgebracht via de constante en intense contacten tussen de Franken in het Heilig Land en WestEuropa. Om te focussen op de praktische kennis van de meer modale geneesheer in plaats van de
boekenkennis van de befaamde geleerden uit die tijd, zullen we ons hier toespitsen op enkele
anekdotes uit de primaire bronnen die getuigen van deze geneeskundige praktijk. En praktijk was er
genoeg! Zoals men zich wel kan inbeelden was op kruistocht gaan een gevaarlijke onderneming.
Uiteraard was er het risico om tijdens gevechten tal van verwondingen op te lopen. Orderic Vitalis
getuigt over het beleg van Antiochië in februari 1098:

12. Fulcher van Chartres, hoofdstuk XXXVII.
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“Wapens werden versplinterd overal en felle splinters vlogen van bronzen helmen. Wond na wond
werd veroorzaakt en de velden waren rood met bloed. Overal kon je uitgetrokken ingewanden,
afgehakte hoofden, hoofdloze lichamen en lijken zien.13”

Afgehakte hoofden en ledematen tijdens de slag bij Hattin (1187)

14

De 'geïllustreerde Bijbel' met commentaren in Latijn, Hebreeuws en Arabisch

15

Daarbij kon het reizen over land en zee leiden tot ondervoeding, onderkoeling en bevriezing,
verdrinking, en de mogelijke verspreiding van talloze overdraagbare aandoeningen gaande van

13. Orderic Vitalis, Boek V, p. 80-81.
14. Cambridge, Corpus Christi College, Parker Library, Ms. 16: Matthew Paris, Chronica Majora, f° 279 (13de eeuw).
15. New York, Pierpont Morgan Library, Ms. 638, f° 11r (ca. 1250).
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vlooien tot tuberculose. De kruisvaarders, gewoon aan het leven in een koeler Noord-Europees
klimaat en met een overeenkomstig immuun systeem, liepen het risico op nieuwe ziektes bij het
migreren naar het Midden-Oosten, zoals bijvoorbeeld malaria. Uiteraard ook zaken waar reizigers
vandaag mee te maken krijgen, zoals een voedselvergiftiging of een zonneslag, behoorden tot de
waaier van mogelijkheden.
Het is duidelijk dat geneesheren16 meer dan welkom waren in het Heilig Land. Om een blik te werpen
op de onderlinge verstandhouding tussen de Arabische en Westerse beoefenaars van de
geneeskunde, keren we terug naar de bloederige getuigenis van Usamah Ibn-Munqid. Usamah is een
12de-eeuwse moslim die in het Heilig Land leeft en vrijwel dagelijks in contact komt met de
Frankische bevolking. Hij is geen groot geleerde, maar kan lezen en schrijven en heeft een
aanzienlijke medische kennis. Hij is bijgevolg de ideale bron om praktische kennis na te gaan en door
zijn getuigenis van dichterbij te bekijken kunnen we zien hoe een lokale moslim de medische kennis
van de Franken zag en, misschien nog interessanter, wat hij kon leren van de Frankische kennis.
Uiteraard echter moeten we de literaire en propagandistische achtergrond van dergelijke teksten in
gedachten houden en de zaken soms met een korreltje zout nemen. In de getuigenis lezen we dat de
Arabische geneesheer de humoren van de vrouw nat maakte. Hieruit kunnen we afleiden dat de
humorenleer van Hippocrates en Galenus in zowel de christelijke als de Arabische cultuur algemeen
bekend was,17 hoewel de praktische toepassingen van medische kennis en feitelijke praktijk, vooral
op lichamelijke letsels, erg blijken te verschillen. Usamah Ibn-Munqid getuigde verder dat de
Frankische dokter beweerde dat er een duivel in het hoofd van de vrouw zat en dat hij haar, nadat
een dieet van look en mosterd niet lukte, kaal schoor en een kruisvormige snede in het hoofd
maakte. Mentale aandoeningen werden door de meeste middeleeuwse medische auteurs ook
meestal gezien als de humoren die niet in balans waren. Men onderscheidde reeds verschillende
mentale aandoeningen, en ‘bezetenheid’ werd enkel gebruikt voor patiënten die zelf geloofden dat
ze onder de controle van hogere machten stonden.18
Het is mogelijk in dit geval dat de dokter de aandoening van de vrouw poogde uit te leggen aan de
bijstaanders op een manier die ze zouden begrijpen, of dat de dokter zelf slechts een beperkte
opleiding had ondergaan en deze diagnose echt stelde. Het scheren van het hoofd was een algemeen
bekende behandeling om het hoofd vrijer te laten ademen, net zoals het voorschrijven van een
bepaalde dieet ook normaal was. Zelfs de kruisvormige snede in de hoofdhuid was de
voorgeschreven manier om een insnijding te maken wanneer men een aderlating via de hoofdhuid
wilde toepassen of een schedelfractuur wilde behandelen.

16. De termen 'medicus' (geneesheer), 'physicus' (geneeskundige), 'cyrurgicus' (chirurg) en 'barberus' (barbier) die in de
bronnen worden gebruikt, tonen aan dat er een duidelijk onderscheid werd gemaakt inzake rang, opleiding of training, en
welke taken men vervulde.
17. Volgens deze theorie bestaat het menselijk lichaam bestaat uit 4 humoren of sappen (bloed, gele gal, zwarte gal, en
slijm) en elk sap was gelinkt aan een element, een seizoen, en de kwaliteiten heten, droog, koud en nat. Wanneer een
persoon ziek was geloofde men dat dit kwam doordat de humoren niet in balans waren en door de patiënt te observeren
en het weer en de seizoenen in rekening te houden kon men een behandeling bepalen. Dit kon bestaan uit een bepaald sap
te verwijderen of een bepaald sap aanvullen door bijvoorbeeld een bepaald dieet of levenswijze. Hoewel deze theorie op
weinig waarheid berustte, zorgde deze methode toch tenminste voor een zorgvuldige observatie van de zieke en door
ervaringskennis ontstonden er wel enkele remedies waarvan men wist dat die hielpen. Wanneer een dergelijke
geneeskunde echter slecht werd begrepen, kon men de aandoening uiteraard erger maken.
18. ‘Bezetenheid’ komt echter toch nog veel voor in de niet-wetenschappelijk teksten.
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Hoewel de ironie duidelijk blijkt in deze anekdote, vinden we echter nog een andere getuigenis in
Usamahs werk waarin hij de Frankische kennis bewonderde, aantonend dat het hier wel degelijk ging
om een wederzijdse invloed. Usamah schrijft:
“Ik was echter getuige van een geval van hun geneeskunde dat nogal anders was dan dit: Een paard
had [ridder Bernard] tegen het been geschopt dat bijgevolg infecteerde en open ging in 14
verschillende plaatsen. Iedere keer dat één van deze sneden toeging in één plaats, ging een andere
open ergens anders. Dit gebeurde terwijl ik bad voor zijn ondergang. Toen kwam een Frankische
geneesheer bij hem en verwijderde van het been alle zalven die er op waren en hij begon het been te
wassen met sterke azijn. Door deze behandeling werden alle sneden genezen en de man werd terug
gezond. Hij was terug te been als een duivel. Een ander geval die hun vreemde geneeskunde toonde is
het volgende: In Shayzar hadden we een handwerker genaamd Abu-al-Fath, die een zoon had wiens
nek was aangetast door Scrofula (koningszeer). Iedere keer dat een deel toeging, ging een ander deel
open. Het gebeurde dat deze man naar Antiochië ging voor zaken en dat zijn zoon meeging. Een
Frankische inwoner merkte de jongen op en vroeg de vader wie de jongen was. Abu-al-Fath
antwoordde, “Dit is mijn zoon.” De Frank zei tegen hem: “Zal jij zweren op je religie dat als ik jouw
zoon een medicijn voorschrijf dat hem zal genezen, dat jij niemand geld zult vragen om dit medicijn
zelf voor te schrijven?” De man zweerde dit en de Frank zei: “Neem ongeplette zeekraal bladeren,
verbrand deze en week de as in olijf olie en scherpe azijn. Behandel de scrofula hiermee tot de plek
waarop het groeit opgegeten is. Neem dan verbrand lood, week dit in ghee boter en behandel hem
hiermee. Dit zal de jongen genezen.” De vader behandelde de jongen op deze manier en de jongen
genas. De zweren gingen toe en de jongen werd weer gezond zoals voordien. Ikzelf heb velen met
dezelfde aandoening behandeld met dit medicijn en de behandeling was succesvol in het verwijderen
van de oorzaak van de klachten”.19

Uit de 12de-eeuwse bronnen blijkt echter dat de Oosterse dokters de voorkeur genoten onder de
Franken. Willem van Tyrus schreef over Barak, de geneesheer van de graaf van Tripoli rond 1161, en
hoe hij in de herfst van dat jaar werd uitgeleend aan koning Baldwin III van Jeruzalem voor een
consultatie: “Onze Oosterse prinsen, door de invloed van hun vrouwen, verachten de geneesmiddelen
en praktijk van onze Latijnse geneesheren en geloven enkel in de kunde van de joden, de
Samaritanen, de Syriërs en de Saracenen.”20 Het moet gezegd worden dat hoewel dit citaat duidelijk
de algemene opinie weergeeft, het hier niet om de mening van Willem zelf gaat. Willem was
overtuigd dat de pillen van Barak de dood van Koning Baldwin III veroorzaakten en gaat verder in zijn
tekst: “Zeer roekeloos plaatsen zij zich onder de zorg van dergelijke geneeskundigen en vertrouwen
hun leven toe aan mensen die niets weten van de geneeskundige wetenschap.”21 Willem van Tyrus (c.
1130 - 1186 ) was zelf een inwoner van het Heilig Land en een nazaat van de Westerlingen die er zich
vestigden na de Eerste Kruistocht - en ook wel smalend ‘Pullani’ werden genoemd, wat zoveel
betekende als ‘veulens’. Hij had zelf in Europa gestudeerd, en was door de intense contacten met de
lokale inwoners zeer goed op de hoogte van de Arabische geneeskunde en andere kennis die deze
multiculturele maatschappij voortbracht. Willem was niet toevallig ook degene die de melaatsheid
19. An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades. Memoirs of Usamah Ibn-Munqidh, vertaling door
Philip K. Hitti (Princeton: Princeton University Press, 1987), p. 162-163.
20. Willem van Tyrus, boek 18, hoofdstuk 34.
21. Willem van Tyrus, boek 18, hoofdstuk 34.
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ontdekte bij de zoon van koning Amalric I, de toekomstige koning van Jeruzalem: Baldwin IV, beter
bekend als Baldwin de melaatse. Een voorbeeld van het vertrouwen dat men stelde in de Arabische
dokters is het feit dat Amalric een Egyptische geneesheer liet komen in de hoop dat hij de
melaatsheid van zijn zoon zou kunnen genezen. Deze geneesheer was Abu Sulayman Dawud, een in
Jeruzalem geboren Arabische Christen die in Egypte werkte voor de toenmalige kalief. Toen Amalric
zelf ziek werd met dysenterie in 1174 ontstond er een discussie tussen zijn Frankische lijfarts die de
koning wilde behandelen met een aderlating en de Griekse en Syrische geneesheren die beweerden
dat de koning reeds te zwak was voor een aderlating. De Frankische geneesheer won het pleit en de
koning stierf door het bloedverlies. Zijn opvolger, de melaatse Baldwin zal zich ook omringen met
vooral Oosterse geneeskundigen, waaronder ook de zonen van de Abu Sulayman Dawud die in dienst
was van zijn vader. Volgens enkele hardnekkige verhalen zou zijn aartsvijand Saladin in een
barmhartig moment ook zijn eigen lijfarts, de befaamde Maimonides, naar de koning gestuurd
hebben. Hier zijn echter geen echte bewijzen voor. De lijfartsen van Baldwin traden wel in dienst van
Saladin na de overwinning van de moslims bij de slag van Hattin in 1187 en de val van Jeruzalem. Ook
wanneer koning Louis IX van Frankrijk in 1250 gevangen werd genomen en ziek werd met dysenterie,
werd hij behandeld en genezen door een Arabische dokter.

De melaatse koning van Jeruzalem Baldwin IV voorgesteld in de film 'Kingdom of Heaven' (2005).
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Willem van Tyrus ontdekt de eerste symptomen van melaatsheid bij Baldwin

22

Een ander voorbeeld is dat van de 13de -eeuwse Arabische Melkitische – dus christelijke - geneesheer
Muwaffaq al-Din Ya’qub (1165-1228) of kortweg Ya’qub. Hij werkte zowel voor de Franken in
Jeruzalem als voor de moslims in Damascus. We weten enkele details inzake de carrière van Ya’qub
via de bewaarde geschriften van één van zijn leerlingen, Ibn Abi Usaybi’a. Usaybi’a getuigde dat zijn
mentor een aantal medische werken in bezit had, waaronder Galenus, en dat hij regelmatig lange
passages nauwkeurig citeerde. Hij schreef:
“Ya’qub was een excellente en succesvolle beoefenaar van de geneeskunde. Eerst maakte hij altijd
een grondige studie van de ziekte en zou dan een behandeling beginnen in overeenstemming met de
regels van Galenus, terwijl hij ook gebruik maakte van zijn eigen ervaring. Hij bestudeerde
nauwkeurig de symptomen van de ziekte. Wanneer hij een patiënt bezocht vroeg hij naar elk klein
symptoom en elke kleine klacht en hield hij rekening met elk symptoom dat zou kunnen wijzen op de
aard van de ziekte. Zijn behandeling was bijgevolg onnavolgbaar.”23

22. L'Estoire d'Eracles, British Library, Ms. Yates Thompson 12, f° 152v (ca. 1250).
23. Usaybi'a, 1988.
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Dat de Arabische medische wetenschap ver vooruit liep op de geneeskundige kennis die de Franken met zich mee brachten
de
wordt eveneens aangetoond op deze 13 -eeuwse afbeelding uit Irak met een voor ons vrij modern tafereel: Een medicus
voert een operatie uit op een patiënt en zijn studenten zijn verzameld in wat lijkt op een ronde aula om te observeren. Een
dergelijke vorm van onderwijs vinden we pas terug in Europa na de middeleeuwen.
24
Uit de Maqamat van al-Hariri (Irak, ca. 1240).

Hoewel er vrijwel geen duidelijk identificeerbare afbeeldingen zijn van Westerse dokters in de
context van de kruistochten, kunnen we aan de hand van de beschrijving van Ya’qub's klederdracht,
toch misschien een afbeelding lokaliseren. Usaybi’a schreef dat terwijl hij in moslim gebieden werkte,
Ya’qub een zijden kleed met lange mouwen en een tulband droeg. Wanneer hij in Frankisch
territorium werkte, droeg hij de typische frankische geneeskundige outfit, namelijk een hoofddoek,
een kleine tulband en een bovenjas of vest met een kraag. De afbeelding die hieraan beantwoordt is
afkomstig uit de zogenaamde Maciejowski Bijbel of Kruisvaarder Bijbel, zo genoemd omdat men
oorspronkelijk dacht dat hij werd gemaakt op verzoek van Louis IX. Hoewel de afbeeldingen uiteraard
bijbelse taferelen uitbeelden, worden deze taferelen afgebeeld in een eigentijdse context, dus niet
met bijbelse klederdracht, maar met kleren en uitrustingen gebruikt door de christenen in het Heilig
Land van de 12de eeuw.

24. Institute of Oriental Studies, St.Petersburg, Ms. C23, f° 12r.
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Een vermoedelijke afbeelding van een Frankische geneesheer in het Heilig Land ten tijde van de kruistochten.
25
Maciejowski/kruisvaarder bijbel (ca. 1250)

Uiteraard mag men niet vergeten dat dit alles nog altijd gebeurde tegen een sterk religieuze
achtergrond. Usamah getuigde verder van de ‘vreemde geneeskunde’ van de westerlingen:

“Een vreemde zaak in verband met hun geneeskunde is het volgende dat mij werd verteld door
William of Bures op weg naar Tabarayyah: We hadden in ons land een hoog aangeprezen ridder die
was ziek geworden tot op het punt dat hij bijna stierf. Hierop kwamen we bij één van onze grote
priesters en zeiden tegen hem: “kom mee met ons en onderzoek deze ridder”. “Dat zal ik doen” zei hij,
en hij wandelde met ons mee terwijl wij gerustgesteld waren dat hij hem slechts zijn hand moest
opleggen en dat de patiënt zou genezen. Wanneer de priester de patiënt zag, zei hij, “Breng mij wat
kaarsenwas.” We brachten hem een beetje was dat hij zacht maakte en kneedde zoals de kneukels
van vingers, en hij stak één in elk neusgat. De ridder stierf ter plaatse. We zeiden tegen hem, “Hij is
dood.” “Ja,” antwoordde de priester, “hij leed erg veel pijn, dus ik verstopte zijn neus zodat hij zou
sterven en verlost zou zijn uit zijn lijden.”26
Dit geval van middeleeuwse euthanasie is een vrij interessante getuigenis. Enerzijds zien we het
blinde vertrouwen van de niet-geleerde ridders in de bovennatuurlijke krachten van de priester,
anderzijds is het mogelijk om te veronderstellen dat de priester voldoende medische kennis had om
vast te stellen dat de ridder niet meer te redden viel. In elk geval is zowel het vertrouwen dat men
stelde in een priester en het feit dat men de zieke ridder uit zijn lijden verloste, een vreemde zaak
voor een moslim voor wie priesters veel minder bekend stonden als geneesheren en voor wie
euthanasie streng verboden was in de koran. De nog steeds religieuze aard van de geneeskunde is
duidelijk in de afbeeldingen uit het werk van Roger van Salerno over de chirurgische praktijk die
telkens de pagina versieren met afbeeldingen van bijbelse figuren. Het moge duidelijk zijn dat hoewel
de bloei van de universiteiten een beeld geeft van wetenschappelijke vooruitgang, de censuur door
25. Bibliothèque nationale de France, Ms. Nouv. Acq. Lat. 2294, f° 27v, 169.
26. An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades. Memoirs of Usamah Ibn-Munqidh, vertaling door
Philip K. Hitti (Princeton: Princeton University Press, 1987), p. 162-163.
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de kerk van bepaalde werken en het excommuniceren of verketteren van magisters met een al te
progressief gedachtegoed, veelvuldig voorkwam.
Vanaf de 13de eeuw valt het toch op dat we hier en daar een verlichte geest aantreffen. Terwijl de
meeste kroniek schrijvers het uitbreken van ziektes en ander onheil zagen als een straf van God en
overtuigd waren dat de kruisvaarders iets verkeerd gedaan hadden, zien we een vrij nuchtere analyse
door Jean de Joinville van een geval van scheurbuik tijdens de Zevende Kruistocht of de kruistocht
van Louis IX. De Joinville getuigt:
“De enige vis die we te eten hadden in het kamp gedurende de vastentijd waren alen, die, als gretige
creaturen, zich voeden met de doden. Door deze kwade omstandigheden en door het ongezonde
klimaat, want geen enkele druppel regen valt ooit in Egypte, verspreidde er zich een ziekte door het
leger van die aard dat het vlees van onze benen opdroogde en de huid bedekt werd met zwarte
vlekken en aarde-bruin kleurde zoals een oude laars. Bij diegenen die de ziekte opliepen, ontwikkelde
er zich gangreen op het tandvlees en niemand die slachtoffer werd kon hopen om te genezen, maar
was zeker dat hij zou sterven. Een onmiskenbaar teken van de dood was het bloeden vanuit de neus.
(...) Ik viel ten prooi aan de ziekte die het leger had getroffen en het tastte mijn mond en benen aan.
(...) De ziekte die het leger had getroffen begon nu toe te nemen in zulk een alarmerende mate en
zoveel mensen leden onder de gangreen op hun tandvlees dat de barbier en de chirurgen het
aangetast vlees moesten verwijderen nog voor ze hun voedsel konden kauwen noch inslikken. Het
was meelijwekkend om in het kamp de schreeuwen te horen van diegene wiens dood vlees werd
weggesneden; het was net zoals de schreeuwen van een vrouw tijdens de bevalling."27

‘Kruisvaarders aan de Nijl’, pentekening door Gustave Doré (1832-1883)

Opnieuw zien we de superieure kennis van de moslims wanneer de Joinville schreef nadat hij werd
gevangen genomen door de vijand: “Toen zei één van de Saraceense ridders tegen onze redder dat hij
ons moest geruststellen omdat hij me iets te drinken zou geven dat mij zou genezen in twee dagen. En

27. Joinville and Villehardouin. Chronicles of the Crusades, vertaald door Caroline Smith (London: Penguin, 2008), pp. 218220.
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dit, moet ik zeggen, deed hij.”28 Een tweede bron is de 13de eeuwse Jacques de Vitry. Opgeleid aan de
universiteit van Parijs, in 1216 aangesteld als bisschop van Akko, en op een missie om een boodschap
van kruistocht en hervorming te verspreiden in het Heilig Land. Hoewel ook Jacques de Vitry’s
encyclopedie van het Heilig Land, de Historia Orientalis, werd geschreven met een duidelijke
religieuze propagandistische agenda in het achterhoofd, toont hij toch een zeer grondige
wetenschappelijk kennis en is soms zelfs zeer kritisch tegenover bepaalde informatie. Een zeer
interessante vermelding is die van een slang genaamd tyr, een dier dat in geen enkel ander Westers
werk uit die tijd voorkomt. Jacques schrijft dat het vlees van deze tyr, vermengd met enkele andere
ingrediënten, een middel produceert, tyriaque genaamd, dat alle effecten van vergif in het menselijk
lichaam ongedaan maakt. Dit blijkt Arabische kennis te zijn die hij heeft verzameld. De Kitab alDiryaq, of het boek van de antigiffen, was een in de Arabische wereld vrij gekend werk. Wat Jacques
echter had misbegrepen was dat het hier ging om een verzameling remedies tegen beten van
verschillende slangen. Jacques, die de afbeeldingen in het boek interpreteerde als betreffende
dezelfde slang, bij gebrek aan kennis van het Arabisch, dacht dat het hier ging om het antigif
afkomstig van dezelfde soort slang. De naam tyr blijkt hij te hebben verzonnen aangezien er geen
enkele andere referentie te vinden is in Westerse of Arabische bronnen naar een dergelijk dier. Ook
zijn hoofdstuk over waardevolle stenen staat bol van de verwijzingen naar geneeskrachtige
eigenschappen.

Het is duidelijk dat er een heel complexe relatie bestond tussen de Westerse en de Arabische
geneeskundige wetenschap in het Heilig Land. Het lijkt alsof de Arabische dokters een betere
reputatie genoten dan de Westerse dokters, maar dit kon uiteraard ook te wijten zijn aan de
nieuwigheid van hun behandelingen die hen populair maakte. De vrij invloedrijke Willem van Tyrus
blijkt er toch alleszins niet zo over te denken. We kunnen aannemen dat deze tegenstrijdigheden,
samen met de professionalisering van de geneeskundige praktijk, ervoor gezorgd hebben dat men
tegen het midden van de 13de eeuw een wettelijk kader had ontwikkeld in het Latijnse Oosten om het
beoefenen van de geneeskunde onder controle te houden. De Assises van het koninkrijk Jeruzalem,
opgesteld in 1240, schreven duidelijk voor dat geneesheren, zowel lokaal of afkomstig uit het Westen
of het Oosten, moesten getest worden door de beste geneesheren in het land in het bijzijn van de
bisschop alvorens een licentie te verkrijgen. Deze procedure is in feite opnieuw een bewijs van de
Arabische invloed. Het vroegste bekende voorbeeld van een dergelijk uitreiken van licenties in
Europa is van op Sicilië, en kan worden gedateerd ongeveer een eeuw voor de Assises van de
Jeruzalem, maar een dergelijke praktijk werd reeds in Perzië toegepast vanaf de 9de eeuw.
De professionalisering van de geneeskunde vanaf het eind van de 12de eeuw in combinatie met de
Arabische invloed en het gunstig wetenschappelijk klimaat in het Midden-Oosten zal vooral in de
tweede helft van de 13de eeuw voor een groot aantal nieuwe werken zorgen, geschreven door
christenen en die niet enkel gebruik maakten van Griekse, joodse en Arabische bronnen, maar deze
ook herzien en aanvullen met hun eigen kennis vanuit hun academische opleiding en hun eigen
ervaringen. Hoewel de wetenschappelijke link met het Midden-Oosten nooit echt verbroken zal
worden, zorgt de val van Akko in 1291 en dus het einde van de twee eeuwen Westerse aanwezigheid
in het Heilig Land, toch jammer genoeg voor een breekpunt in deze symbiose van Arabische en
Westerse wetenschap.
28. Joinville and Villehardouin. Chronicles of the Crusades, vertaald door Caroline Smith (London: Penguin, 2008), p. 226.
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À PROPOS DES GOUTTEUX CELEBRES
Thierry Appelboom, Professeur de l’Université ( ULB) - Directeur du Musée de la Médecine
Campus Erasme, 808 route de Lennik -- B-1070 Bruxelles

INTRODUCTION
La goutte ( « Podagre ») est identifiée depuis l’Antiquité ; elle se manifeste par des accès aigus et
très douloureux , survenant en quelques heures, avec gonflement et souvent rougeur de
l’articulation qui se bloque ; sans traitement la crise se résout généralement en quelques semaines ;
cette forme de rhumatisme est due à la réaction de l’organisme qui cherche à se débarrasser de
petits cristaux d’urate par les globule blancs . En Grèce ancienne, les Asclepiades (les médecins de
l’époque se revendiquant d’Asclepios), attribuaient la podagre à un excès de pituite coulant du
cerveau et la crise elle-même à de la bile noire issue du foie et s’accumulant dans l’articulation. Plus
tard, Hippocrate ( 460 à 377 avt JC) a considéré que l’excès de catarrhe présent dans le cerveau
provient de la décomposition de débris alimentaires fabriqués dans l’estomac et l’intestin ; ensuite,
ce catarrhe coule derrière l’oreille, descend par l’aorte, traverse le diaphragme et termine sa course
dans les articulations qui n’ont pas la possibilité d’éliminer l’excès d’humeurs .Ceci justifie les
cautérisations des artères et des veines qui irriguent les articulations , mais aussi les émétiques, les
purges, les régimes, les applications de ventouses…
Son traitement comprenait aussi la prescription d’extraits de feuilles de Colchicum automnale (
la Colchicine étant encore actuellement le premier traitement de la crise de goutte) a été
introduite par Dioscoride du temps de Néron (1er siècle ap JC) ; sa fleur s’ouvre à l’automne et
ressemble aux 5 doigts de la main d’Hermès , d’où son appellation Hermodactyle.

QUELQUES GOUTTEUX CELEBRES
Une série de personnages importants ont souffert de la goutte avec des conséquences, non
seulement sur leur vie personnelle mais aussi sur le cours de l’Histoire ; quelques exemples d’une
longue liste sont repris ici.

LES EMPEREURS ROMAINS ?
Un grand nombre d’empereurs romains ont été victimes de la goutte probablement due au
saturnisme ( intoxication au plomb ).
L’absorption excessive de plomb a des répercussions sur le fonctionnement du corps ; elle se
manifeste par des douleurs dans le ventre, des faiblesses et des paralysies neuro-musculaires, des
troubles du comportement et… crises de goutte sévères et handicapantes. Durant la période
romaine, on suspecte que la population a été victime d’une épidémie de saturnisme en consommant
l’eau du Tibre contaminée par le plomb ; des concentrations anormalement élevées en plomb ont
été retrouvées lors des recherches archéologiques datant surtout du Haut Empire ; ces fortes
concentrations provenaient probablement des canalisations ( en plomb), de la vaisselle ( en plomb
qui fond lors de la cuisson, se mélange à la nourriture), du vin conservé dans des récipients riches en
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plomb ( l’acétate de plomb empêche le développement de moisissures), dans la nourriture préparée
dans des récipients en plomb ( il adoucit la sensation gustative) dans les remèdes ( il se mélange aux
extraits de plantes lors de la préparation)…ce qui d’après les experts pouvait entrainer des doses 10
fois supérieures à celles qui sont admises actuellement.
L’Histoire nous rapporte qu’une série d’empereurs ont été probablement victimes de saturnisme et
de la goutte étant donné les manifestations reprises dans les textes anciens.
Tibère (14-37) un alcoolique invétéré avaient des réactions inappropriées voire schizophrèniques
Caligula (règne de 37 à 41) a été décrit par Suétone comme grand mais disproportionné, tyrannique
et mégalomane, le prototype d’empereur dément.
Claude (règne de 41 à 54) un glouton éprouvait de la faiblesse pour se déplacer, il tremblait, il avait
des réactions nerveuses avec des tics et des rires incontrôlés, des crises de colère ; il se plaignait de
fréquentes douleurs au ventre.
Son successeur Néron (règne de 54 à 68) est connu pour ses troubles du comportement, sa cruauté,
son extravagance.
Galba (règne de 68 à 69) avait les mains et les pieds déformés au point de ne plus porter de
chaussures ni de marcher.
La goutte était fréquente au sein du peuple ; ainsi Dioclétien avait promulgué une loi permettant aux
goutteux de ne pas participer à certaines activités civiques ; par contre, ils faisaient l’objet de satyres
notamment par Virgile.
Sur la base de cette argumentation, J.O Nriagu a suggéré dans le New England J Medicine (1983)que
la chute de l’Empire romain serait due à une épidémie de saturnisme et de goutte.

LA GOUTTE DANS LA BIBLE
Asah de Judah , fils de Jeroboham ( 915- 875 avt JC) est le roi qui a supprimé les idoles du Judaïsme
et le statut de reine ; par contre, il a associé la divinité d’Ashera au culte de Yaweh ; dans le texte
Rois I (15, 9-14 et 23) il est décrit comme suit…qu’âgé, Asah souffrait fortement des pieds ; dans les
Chroniques (16 ; 12-14),… son arthrite était particulièrement sévère durant la 39 e année de son
règne,…il préférait faire appel aux médecins plutôt qu’à l’Eternel, … à sa mort, il était étendu sur un
lit couvert d’épices et de parfums… .
Dans la Bible, les prêtres (Cohanim) pouvaient établir un diagnostic mais pas traiter, ce qui est
différent d’autres cultures. Par contre, les Esséniens installés dans la région d’Alexandrie
proposaient des actes de dévotion et avaient le droit de soigner. Les Prophètes pratiquaient l’Art de
guérir ( Elisha a guéri le fils d’une Shuamite et celui de Zarefat ( Rois II, 20 et Rois I 17-24).

VESALE MEDECIN DE CHARLES QUINT
Charles Quint né en 1500 a commencé à souffrir de la goutte à l’âge de 28 ans; son rhumatisme est
devenu rapidement invalidant touchant l’épaule, la main, les genoux, les pieds au point de ne plus
pouvoir écrire ni se déplacer sauf dans un fauteuil spécialement adapté. Il a décidé alors d’abdiquer
et de céder sa place à son fils Philippe II.
Pour prendre en charge ses problèmes de santé, il avait à sa disposition 38 médecins, 3 chirurgiens et
1 apothicaire, dont le plus renommé mais en 3e position était André Vésale ( 1514-1564 ).
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Charles Quint a présenté plusieurs problèmes de santé. D’une part un prognathisme familial avec
une lèvre inférieure pendante, un nez élargi, une arête nasale fine et proéminente, un aplatissement
des joues …. . Qu’il tentait de masquer par une longue barbe; sa grande mâchoire a dû poser
problème pour se nourrir, et a contribué à ses nombreuses caries. Car il avait un appétit vorace ; il
aimait la viande et le vin. A 23 ans, il a été atteint de fièvre quarte (la malaria). Plus tard, il aurait
aussi attrapé la vérole qui a été soignée par du mercure puis du bois de gaïac importé spécialement
pour lui d’Amérique , et administrés en décoctions pour créer une importante sudation. Mais c’est sa
goutte qui a représenté son problème de santé majeur. C’est ici qu’intervient André Vésale en 1543 à
son retour d’Italie à la demande expresse du souverain ; il l’a soigné par de la Racine de Chyne (
salsepareille), dont il était un fervent partisan et qui semble l’avoir aidé.
Les représentations par Palmaroli et Ortega en 1871 de la momie exhumée de Charles-Quint au XIX e
siècle illustrent avec un réalisme étonnant des déformations rhumatismales des doigts et des autres
articulations (Son fils Philippe II a également souffert de la goutte).

LOUIS XIV ET LES SOUVERAINS DE FRANCE ET D ’ANGLETERRE
Le Journal de Santé de Louis XIV révèle que le 3 mars 1632 ( à l’âge de 44 ans), le Roi a connu sa
première crise d’arthrite au niveau du pied gauche ; l’articulation était rouge et gonflée au point de
l’empêcher de marcher ; Louis XIV a été traité par des applications d’huile d’amande douce mélangée
à du sel et du vin. L’année suivante, le Roi a été victime d’une crise d’hémorroïdes qui a dû être
incisée.
Son médecin Fagon lui recommandait un régime strict et lors des crises, des saignées, d’emballer
son pied dans des linges chauds, de remplacer le vin par du Champagne et de consommer des
infusions de quinquina. (A la Cour de France , Louis XII, Louis XIV, Louis XVI, Louis XVIII n’ont pas été
épargnés non plus.)

LA ROYAUTE ET L’ARISTOCRATIE BRITANNIQUES
En Angleterre, les Tudors, les Stuart et les Hannovre ont souffert de la goutte et de formes
invalidantes ( Henry VII ( 1455-1500) a dû postposer son mariage avec Elizabeth suite à une crise
d’arthrite). On l’explique par leur régime alimentaire, leur consommation de vin, leur obésité .
Un moine bénédictin a écrit que les crises de goutte disparaissent lorsqu’on place l’articulation
atteinte sur la chaussure de l’Evêque Richard , lui-même sanctifié.
Concernant Henri VIII, 20 bagues bénies par le roi et donc censées guérir de la goutte, ont été
envoyées aux dignitaires.
Au XVIII e siècle, suite au Traité de Methuen signé à Lisbonne en 1703, les Anglais refusaient
d’importer du vin français et lui préféraient ceux venant du Portugal et d’Espagne.
Ces produits étaient transportés par bateau jusque dans les iles ; mais ces vins étaient
particulièrement riches en plomb (0, 30 à 1,9 mg par litre) ,ce qui a contribué au développement
d’une véritable épidémie de goutte en Angleterre aux 18 et 19 e siècles surtout parmi les nantis.
Au moment du vote au Parlement britannique de taxes sur le thé provenant du Nouveau Monde,
auxquelles était opposé le Premier Ministre William Pitt (1708-1778), ce dernier a été victime d’une
sévère crise de goutte qui l’a empêché d’intervenir devant les députés; les taxes ( Stamp Act) ont été
votées ce qui a eu pour conséquence en 1773 la fameuse Boston Thea Party qui a contribué à la
guerre d’Indépendance en Amérique du Nord. Son ami, Benjamin Franklin, l’Ambassadeur
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d’Amérique en France, avec qui il conduisait d’ailleurs de difficiles négociations était également
goutteux et se plaignait de sévères et récurrentes crises de goutte qui l’handicapaient et l’obligeaient
pour se rendre au Congrès à se déplacer en chaise à porteur.

LA GOUTTE DANS LA LITTERATURE
Falstaff est décrit par Shakespeare (1564-1516) comme un ivrogne, obèse et goutteux ; l’auteur fait
référence à des crises de goutte dans ses écrits (Cymbeline Acte V, Scène IV).
Jean de la Fontaine (1621-1695) compare la goutte à une araignée qui s’attaque au pied et plus
spécialement au gros orteil.

LA GOUTTE AU TOURNANT DU XIXE SIECLE
A ce moment, la goutte est mieux caractérisée et séparée des autres rhumatisme. Les cristaux
responsables de la crise sont identifiés dans le sang et les articulations par A Garrod en 1848.
A cette période, l’extrait de Colchique banni de l’arsenal thérapeutique par ses effets indésirable
depuis les premiers siècles, est remis à l’honneur par Nicolas Husson (1783) ; il faudra attendre un
siècle pour que la Colchicine soit obtenue sous une forme cristalline.

CONCLUSIONS
La goutte est observable et probablement ainsi une des affections les mieux et correctement
identifiées depuis l’Antiquité. Son histoire illustre le long cheminement de l’Art de guérir.
Elle a aussi comme originalité d’avoir frappé bon nombre de personnages connus de notre passé et
probablement aussi d’avoir influencé le cours de l’Histoire.
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DE PSYCHIATER PROF. DR. ETIENNE DE GREEFF (1898-1961) EN DE
SPECTACULAIRE MARIAVERSCHIJNINGEN TE BEAURAING (1932-33)
Joris Casselman, em. prof. dr. KU Leuven
Wie in Brugge rondwandelt kan op 305 plaatsen een Mariabeeld in het straatbeeld zien verschijnen.
Dit betekent dat wie over een intact gezichtsvermogen beschikt, de Mariabeelden met eigen ogen
kan zien. Bij de Mariaverschijningen in Beauraing, gaat het uiteraard over een ander soort
verschijnen. Alleen bepaalde ‘zieners’ en niet de gewone sterveling kunnen dit ‘waarnemen’.
Maar er is toch een verband te leggen tussen die Brugse Mariabeeldjes en mysterieuze
Mariaverschijningen. Zestien van de 305 Brugse beeldjes verwijzen naar verschijningen. Tien beeldjes
verwijzen naar Lourdes, drie naar La Salette, één naar Fatima en twee naar het Belgische Banneux.
Een verwijzing naar de verschijningen te Beauraing hebben we in
Brugge niet gevonden. De drie beeldjes die naar La Salette verwijzen
werden recent nog gerestaureerd en in mei 2012 opnieuw plechtig
ingehuldigd. Een ervan bevindt zich op de hoek van de Katelijnestraat
en de Wijngaardstraat, ter hoogte van een huis uit 1726, dat relatief
recent prachtig gerestaureerd werd. In dit huis heeft de familie
Dehaene gedurende drie generaties gewoond. Het tweede beeldje dat
verwijst naar verschijningen in La Salette bevindt zich op de hoek van
de Speelmanstraat en de Snaggaardstraat en het derde exemplaar aan
de hoek van de Boeveriestraat en de Fonteinstraat. La Salette is een
klein dorpje in de omgeving van het Franse Grenoble, waar Maria
verscheen in 1846 (Kervyn de Volkaersbeke, 2010).
Uit wat volgt zal duidelijk blijken hoe de bekende Leuvense psychiater,
criminoloog en romanschrijver Etienne De Greeff verwikkeld geraakte
in de ‘affaire’ Beauraing in de jaren 1932-33. Het leven van deze
professor van de Leuvense universiteit werd erdoor werkelijk overhoop gegooid. Het is het meest
spectaculair aspect uit zijn biografie die ik in 2010 publiceerde (Casselman, 2010). Er komen hierna
vijf punten aan bod: ten eerste een stukje biografie van Etienne De Greeff vóór Beauraing; ten
tweede de verschijningen te Beauraing zelf; ten derde het leven en het werk van Etienne De Greeff
na Beauraing (1933-1961), inclusief de evolutie van de zaak Beauraing tot op het moment van zijn
overlijden in 1961; ten vierde de zaak Beauraing na het overlijden van Etienne De Greeff tot op
heden en ten vijfde een besluit.

ETIENNE DE GREEFF VÓÓR BEAURAING: VAN 1898 TOT 1932
Etienne De Greeff werd geboren te Doornik op 28 oktober 1898 en overleed te Kortenberg op 21 juli
1961. Hij bracht zijn kinder- en jeugdjaren door te Maulde, een landelijk dorp, dat nu gefusioneerd is
met Doornik. Zijn vader was een naar Wallonië uitgeweken boerenzoon uit het Vlaams-Brabantse
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Perk (nu deel uitmakend van Steenokkerzeel). Hij huwde in Wallonië
en startte met een eigen landbouwbedrijf te Maulde.
Als enige zoon was de jonge Etienne voorbestemd om zijn vader op te
volgen als landbouwer. Maar dankzij het aandringen van een leraar
van de lagere school kreeg hij de gelegenheid om middelbaar
onderwijs te volgen. Hij werd intern in het ‘Collège Notre-Dame de la
Tombe’ in Kain (bij Doornik). Na briljante middelbare studies behaalde
hij zijn humanioradiploma in 1916. Het lag in de lijn van de
verwachtingen dat hij universitaire studies zou volgen te Leuven. Maar
tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Leuvense universiteit gesloten.
In afwachting volgde hij lessen in de filosofie aan het ‘Petit Séminaire
de Bonne-Espérance’ (bij Binche). In februari 1919 gingen de deuren van de ‘Université Catholique de
Louvain’ terug open. Hij studeerde er geneeskunde en behaalde zijn einddiploma in 1924. Gedurende
het laatste jaar van zijn universitaire studies volgde hij stage bij Fernand d’Hollander, die vanaf 1919
hoogleraar in de psychiatrie was geworden.
Fernand d’Hollander (1878-1952) was de eerste voltijdse Leuvense professor in de psychiatrie. Er
werd in Leuven wel, reeds vanaf 1838, een cursus ‘Les maladies mentales’ gedoceerd, door een
farmacoloog Jean-Baptiste Vrancken (1805-1871), opgevolgd door Fernand Levebvre (1820-1902),
die de algemene pathologie doceerde en die op zijn beurt opgevolgd werd door een fysioloog Ernest
Masoin (1844-1915). Deze drie hoogleraren hadden als geneesheer in Leuven wel enig contact met
psychiatrische patiënten, bij de Zwartzusters (voor vrouwen) en de Broeders Alexianen (voor
mannen). Maar zij werden vrijwel enkel geconsulteerd voor lichamelijke gezondheidsproblemen. Het
waren in feite ‘psychiaters avant la lettre’ of ‘protopsychiaters’.
Kort na het beëindigen van zijn universitaire studies in 1924 huwde Etienne De Greeff en werd hij
benoemd tot adjunct-geneesheer van de Rijkskolonie te Geel. Zijn patron stuurde hem naar Geel in
afwachting van de voltooiing van een nieuw universitair psychiatrisch instituut dat de Zusters van
Liefde aan het bouwen waren in Lovenjoel. In Geel werd Etienne De Greeff verantwoordelijk voor de
‘Kinderafdeling’ van de verstandelijk gehandicapten. In die periode publiceerde hij zijn eerste
artikels, die meteen internationaal weerklank kenden. Dit kwam omdat hij reeds een
fenomenologische benadering hanteerde. Hij trachtte zo goed als mogelijk te beschrijven hoe die
verstandelijk gehandicapte kinderen zichzelf en de wereld beleefden. Hij zal zijn kennis over de
kinderpsychologie en kinderpsychopathologie later goed kunnen gebruiken bij de zaak Beauraing.
Hij bleef slechts 18 maanden te Geel. Fernand d’Hollander riep hem terug om in 1926 zijn eerste
adjunct te worden in het nieuw universitair psychiatrisch instituut te Lovenjoel (bij Leuven) dat de
naam kreeg van ‘Sanatorium Salve Mater’. Ook in 1926 volgde hij Fernand d’Hollander op als
geneesheer-antropoloog in de Centrale gevangenis en later eveneens in de Hulpgevangenis te
Leuven. In 1929 werd een ‘Ecole des sciences criminelles’ opgericht aan de faculteit
Rechtsgeleerdheid van de destijds ééntalige Université Catholique de Louvain. Etienne De Greeff
werd benoemd als plaatsvervanger van Fernand d’Hollander. Al vanaf het daaropvolgend
academiejaar werd hij ‘professeur de l’Ecole des sciences criminelles’ als titularis van twee eigen
cursussen.
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DE VERSCHIJNINGEN TE BEAURAING
Toen Etienne De Greeff een zestal jaar in Lovenjoel actief was deed er zich, op 29 november 1932,
een eerste Mariaverschijning voor in het rustige en landelijke Beauraing dat gelegen is halfweg
Namen en Bouillon.

WAT HEEFT ER ZICH TACHTIG JAAR GELEDEN JUIST AFGESPEELD IN BEAURAING?
Gilberte Voisin (13 jaar) was semi-interne in het pensionaat van het lokale klooster. Zij was bang om
’s avonds alleen in het donker naar huis te gaan. Vandaar dat zus Fernande (15 jaar) en broer Albert
(11 jaar) haar gingen ophalen. Onderweg kregen zij het gezelschap van Andrée Degeimbre (14 jaar)
en haar zus Gilberte (9 jaar), waarmede zij bevriend waren. Zij kwamen samen langs de grot van
Lourdes in de tuin van het klooster. De enige jongen van het gezelschap Albert kwam als eerste aan
bij de voordeur van het klooster. Hij
draaide zich om en in paniek riep hij
dat hij een witte figuur zag bewegen
boven de spoorwegbrug. Zonder
zich om te draaien zei Fernande:
‘C’est une auto qui descend la route
de Pondrome’. Maar wanneer zij
zich daarna omdraaide zag zij ook
een bewegend beeld, waarna de
twee
andere
meisjes
iets
gelijkaardigs waarnamen. Intussen
was de semi-interne Gilberte Voisin
(samen met zuster portierster) naar
buiten gekomen en Gilberte sloeg
eveneens in paniek bij wat zij zag.
Zuster portierster geloofde de kinderen niet en aanvankelijk ook de ouders niet.
Tijdens de periode van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 deden zich in totaal 33 maal analoge
verschijnselen voor, dit niet elke dag, maar soms meer dan eenmaal per dag. Na ongeveer één week
werd, na elke verschijning, door enkele geneesheren een ondervraging van de kinderen
georganiseerd. Hierbij speelde een lokale huisarts Fernand Maistriaux een centrale rol (Maistriaux,
1933a en 1933b). Het ging hier helemaal niet over een Medische Commissie zoals dit het geval was
naar aanleiding van de verschijningen te Lourdes. De geneesheren te Beauraing beschikten niet over
een officieel mandaat, noch vanwege een kerkelijke overheid, noch vanwege een
geneesherenvereniging.
Enkele opvallende vaststellingen zijn de volgende. Meestal beweerden de vijf kinderen hetzelfde te
zien, maar af en toe slechts vier van de vijf. Soms hoorde elk van de kinderen iets anders. De
ondervragingen startten slechts na één week, de kinderen werden aanvankelijk niet afzonderlijk
ondervraagd en er werden in het begin geen notities opgetekend. Eén van de kinderen was in het
bezit van een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De feiten deden zich voor in een context
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van een crisissfeer, als gevolg van de economische wereldcrisis vanaf 1929 en de daaropvolgende
beginjaren 1930.
In Beauraing kwam een massa kijklustigen elke dag toegestroomd en dit te voet, met de fiets, met
extra treinen en met bussen vanuit gans België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Bij de laatste (min
of meer aangekondigde) verschijning op 3 januari 1933 was er sprake van 25.000 toeschouwers,
waarvan meer dan 70 geneesheren.
Er is nog iets opmerkelijks te melden. Gedurende een periode van drie jaar, in het zog van Beauraing,
ontstond er een golf van analoge verschijnselen op 30 andere plaatsen in ons land. Ze werden in
kaart gebracht en in 2012 gepubliceerd door Tine Van Osselaer. De kaart zelf is van Stephan
Delaruelle (Van Osselaer, 2012). In Limburg en een groot stuk van West-Vlaanderen zijn er geen
‘verschijningen’ te bespeuren.

Op andere locaties zijn er clusters te onderkennen: rond Beauraing, rond Banneux, in het Antwerpse
en zeer uitgesproken in Oost-Vlaanderen. De kerkelijke overheid zal later enkel Beauraing en
Banneux officieel erkennen. In Banneux had de 12-jarige Mariette Béco achtmaal Maria zien
verschijnen, dit vanaf 15 januari 1933 (12 dagen na het stoppen van de verschijningen in Beauraing).
Mariette Béco is in 2011 overleden.

HOE GERAAKTE ETIENNE DE GREEFF NU BETROKKEN BIJ DEZE GEBEURTENISSEN?
Etienne De Greeff ging uit persoonlijke interesse naar Beauraing en verbleef er eerst één dag en
daarna drie dagen om er een grondig onderzoek uit te voeren. De verschijningen waren toen een
tweetal weken aan de gang. Hij ging op dezelfde wijze te werk als bij een deskundigenonderzoek
voor justitie, waarmede hij reeds veel ervaring had opgedaan. Hij voerde gesprekken met de
kinderen, de ouders, de burgemeester, de kloosterzusters en de pastoor. Hij inspecteerde de locatie
zorgvuldig en nam een aantal foto’s van de kinderen, van de plaats waar de verschijningen zich
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afspeelden en van de omgeving. Hij was trouwens een fervent amateurfotograaf. Op 17 december
1932 was hij aanwezig bij de avondgebeurtenissen en nam actief deel aan de bevraging nadien.
Daarna stond hij de pers te woord. Hij leverde onder meer kritiek op de weinig gecontroleerde wijze
waarop de bevragingen van de kinderen werden georganiseerd. Zijn besluit was dat de uiteindelijke
beslissing aan de kerkelijke overheid moest worden overgelaten, maar dat hij als wetenschapper niet
overtuigd was van het bovennatuurlijk karakter van de ‘verschijningen’. Tijdens een drietal regionale
symposia georganiseerd door de Geneeskundige Kring ‘Saint Luc Médical’ lichtte hij zijn interpretatie
van de feiten uitvoerig toe. Hij stelde dat hij geen bedrog had vastgesteld alsook geen manifeste
psychopathologie, maar dat hij zich baseerde op de normale psychologie bij kinderen in
uitzonderlijke levensomstandigheden. Hij beschreef een procesmatig verloop, met acute angst- en
paniekreacties, individuele en collectieve illusies en autosuggestie en (onbewuste) simulatie.

ETIENNE DE GREEFF NA BEAURAING
ONMIDDELLIJK NA DE FEITEN TE BEAURAING
Vanaf de persconferentie op 18 december 1933 werd Etienne De Greeff het middelpunt van een
heftige controverse tussen ‘believers’ en ‘non-believers’, waarbij hij door de ‘believers’ en sommige
media naar voor werd geschoven als ‘het’ boegbeeld van de ‘non-believers’.
In juni 1933 verscheen het fameuze ‘livre bleu’ (Jésus-Marie, 1933a; De Greeff 1933a, 1933b en
1933c), een bundeling van een reeks artikels die in april verschenen waren in het gezaghebbend
tijdschrift Etudes Carmélitaines (De Greeff, 1933d, 1933e en 1933f). Het bevatte het meest
gedetailleerd verslag van het grondig onderzoek van Etienne De Greeff met een aantal van zijn foto’s.
De andere bijdragen waren van de hand van twee Leuvense professoren: de neuroloog Paul Van
Gehuchten (Van Gehuchten, 1933) en de theoloog Aloïs Janssens (Janssens, 1933) en tenslotte van
de Franse karmeliet Père Bruno, directeur van het tijdschrift ‘Etudes Carmélitaines’ (Jésus-Marie,
1933b). De publicatie van deze vier autoriteiten was olie op het vuur voor de controverse rond de
affaire Beauraing.
Eén van de meest nefaste gevolgen voor Etienne De Greeff zelf was dat hij bedreigd werd met
ontslag in het universitair psychiatrisch instituut te Lovenjoel, in de Centrale gevangenis en de
Hulpgevangenis te Leuven en in de ‘Ecole des sciences criminelles’ aan de UCL. Dit werd in 1935 in
extremis verhinderd door de ‘socialistische’ minister van Justitie Emile Vandervelde, die de
voogdijminister was, zowel voor de psychiatrische instellingen als voor de gevangenissen. Wel werd
Etienne De Greeff ‘persona non grata’ in bepaalde kringen. Zijn bevordering aan de Universiteit bleef
uit. In Lovenjoel ontstonden er conflicten met de directie en met zijn patron Fernand d’Hollander. In
1943 bereikte Fernand d’Hollander de leeftijdsgrens als hoofdgeneesheer, maar hij kon zijn
lesopdracht aan de Leuvense universiteit nog enige tijd behouden. De benoeming als
hoofdgeneesheer te Lovenjoel werd algemeen beschouwd als een eerste opstap om later hoogleraar
in de psychiatrie benoemd te worden. Welnu, Etienne De Greeff werd niet benoemd tot
hoofdgeneesheer te Lovenjoel. In 1946 nam hij zelf ontslag te Lovenjoel nadat hij benoemd werd als
hoofdgeneesheer in het psychiatrisch instituut te Kortenberg.
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KORTENBERG
Etienne De Greeff bleef actief in Kortenberg van 1946 tot 1961. Het werden zijn topjaren. Zoals
verwacht werd hij in de loop van het academiejaar 1949-50 niet benoemd als titularis van de
leerstoel psychiatrie van de Leuvense universiteit, alhoewel hij reeds lang getipt was als opvolger van
Fernand d’Hollander. Charles Rouvroy (hoofdgeneesheer in Lovenjoel) benoemd voor de Franstalige
studenten en André Dewulf (hoofdgeneesheer in Bierbeek) voor de Nederlandstaligen. Rector Van
Waeyenbergh liet hem weten dat zijn tweede roman La nuit est ma lumière (1949) in het verkeerde
keelgat was geschoten bij zijn collega’s bisschoppen die destijds de Raad van Bestuur van de
universiteit uitmaakten. De roman is het verhaal van de dochter van een huisarts die een psychotisch
proces doormaakt. Bepaalde kritieken op personen en situaties uit Lovenjoel zijn erin duidelijk
herkenbaar. Maar volgens insiders heeft de ‘affaire’ Beauraing zeker ook een rol gespeeld. Hij
behield zijn colleges in de criminologie en bekwam daarna zelfs een extra college psychopathologie
in de faculteit Psychologie en Pedagogie (dat ook een keuzevak was voor de studenten in de
geneeskunde), dit alles (niet als gewoon maar) als buitengewoon hoogleraar binnen de faculteit
Rechtsgeleerdheid.
Ondanks de vele tegenkantingen bouwde Etienne De Greeff toch nog een briljante loopbaan op. In
1950 oogstte hij een enorm succes op het ‘Tweede Internationaal Congres voor Criminologie’
georganiseerd te Parijs door de ‘Société Internationale de Criminologie’. Naast zijn activiteiten in
Kortenberg en de Leuvense gevangenissen richtte hij een eigen privé psychiatrisch centrum op in
Brussel, waar hij zijn eigen baas was. Naar aanleiding van 25 jaar professoraat aan de School voor
Criminologie werd in 1955 te Leuven door collega’s en vrienden een internationaal congres rond zijn
werk georganiseerd. De bijdragen van dit congres verschenen in 1956 in een tweedelige publicatie
Autour de l’oeuvre du dr. E. De Greeff. In 1956 bekwam hij de ‘Prijs Scriptores Catholoci 1955’ voor
zijn derde roman Le juge Maury, wat een erkenning als romanschrijver betekende.
Het oeuvre dat Etienne De Greeff naliet is indrukwekkend, origineel en visionair. Het is
indrukwekkend omdat de meeste van zijn dertien boeken (inclusief drie romans) regelmatig
heruitgegeven werden en in verschillende talen vertaald werden. Alles samen gaat het immers over
66 verschillende uitgaven. Bijvoorbeeld de reeds vermelde roman La nuit est ma lumière, verschenen
in 1949, kende een enorm succes. Het werd zesmaal herdrukt en vertalingen ervan verschenen in het
Nederlands, Duits, Pools, Grieks en Italiaans. Naast dertien boeken publiceerde hij ook 157 vooral
wetenschappelijke artikels maar ook een aantal literaire artikels.
Zijn origineel personalistisch mensbeeld, sterk beïnvloed door de Duitse filosoof Max Scheler, vormt
het fundament zowel van zijn opvattingen over psychiatrie en criminologie als van zijn romans. Zijn
personalisme, met een degelijke filosofische onderbouw maar ook biologische wortels, bepleit de
gelijkwaardigheid van alle mensen en toch het unieke van elk individu. Hij maakte deel uit van de
intellectuelen, zoals Theilhard de Chardin en vele anderen, die destijds een alternatief zochten voor
een conservatieve katholieke kerk die grote weerstanden opbouwde ten aanzien van de fel in
ontwikkeling zijnde wetenschappen.
Tenslotte is zijn oeuvre visionair omdat bepaalde aspecten ervan, vijftig jaar na zijn overlijden, nog
steeds zeer actueel zijn. Bijvoorbeeld zijn criminogenese: het procesmatig verloop van het tot stand
komen van ernstige misdrijven zoals bij een voorbeeldige vader die totaal onverwacht zijn ganse
gezin van kant maakt.
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BEAURAING EN DE KERKELIJKE OVERHEID
De bisschop van Namen, Mgr. Heylen, was 77 jaar oud wanneer de verschijningen te Beauraing zich
voordeden. Hij richtte een Medische Commissie op die reeds in 1934 de zieners onderzocht en geen
ziekten vaststelde. Een geplande Theologische Commissie kwam moeilijker van de grond. Dit was
omdat de Aartsbisdom te Mechelen, kardinaal Van Roey, op aanvraag van Rome, een grondiger
onderzoek eiste in 1935.
Daarop volgden twee diocesane commissies (een Naamse voor Beauraing en een Luikse voor
Banneux), die hun verslag in 1937 naar Mechelen stuurden. In 1938 lichtte Mechelen Rome in dat
het bovennatuurlijk karakter niet bewezen was. Believers beweerden dat ‘Père Bruno et sa clique’
Mechelen en Rome hadden beïnvloed. Een officiële reactie uit Rome bleef echter uit.
In 1942 trad een nieuw bisschop van Namen aan, Mgr. Charue, die twee beslissingen mocht nemen.
In 1943 besliste hij dat enkel de Mariaviering te Beauraing werd erkend maar dat de Naamse
Commissie zijn werkzaamheden moest verder zetten om het bovennatuurlijk karakter van de
verschijningen al dan niet te laten erkennen. Dit gebeurde uiteindelijk in 1949 (17 jaar na de
verschijningen), nadat de Commissie twee betwistbare mirakels op de site van Bearaing had
aanvaard. Na deze beslissing van de kerkelijke overheid, in 1949, heeft Etienne De Greeff daarover
niets meer gezegd of geschreven.
Vermelden we nog dat Paus Joannes Paulus Beauraing in 1985 heeft bezocht toen hij ook naar
Leuven kwam. In een ophefmakende speech verdedigde wijlen rector De Somer toen de
academische vrijheid van het wetenschappelijk onderzoek.

BEAURAING NA ETIENNE DE GREEFF
PLOTS OVERLIJDEN
Etienne De Greeff overleed plots op 31 juli 1961 te Kortenberg. Enkele maanden later overleed ook
Albert De Haene, de pionier van de Brugse neuro-psychiatrie, Hij was wel 12 jaar jonger. Hij was
hoofdgeneesheer in het Psychiatrisch Instituut te Sint-Michiels Brugge, beheerd door dezelfde
zusters als in Kortenberg. Etienne De Greeff en Albert De Haene hebben elkaar goed gekend.

VERNIEUWDE WETENSCHAPPELIJKE INTERESSE
Geruime tijd na de gebeurtenissen te Beauraing ontstond een vernieuwde wetenschappelijke
interesse voor verschijningen en dit zowel geschiedkundig als op het vlak van de
gedragswetenschappen.
Op geschiedkundig vlak werd in het begin van de jaren 1980 (na 50 jaar) een onderzoek uitgevoerd
door Camille-Jean Joset, een jezuïet en geschiedkundige van de Facultés Notre Dame de la Paix de
Namur. Vijf dossiers (met deels onontgonnen bronnenmateriaal) verschenen tussen 1981 en 1984.
Een gepland zesde dossier (‘controverses’) is nooit verschenen (Joset, 1981a, 1981b, 1982a, 1982b,
1984). Meer recent werd in een breder opgezette studie naar de zaak Beauring verwezen door Agnes
Desmazières die in 2009 een doctoraat behaalde aan het ‘European University Institute’ te Florence
(Desmazières, 2009, 2011). Momenteel bereidt Tine van Osselaer van de KU Leuven een boek voor
en waarin de verschillende verschijningen tussen 1932 en 1995 aan bod komen (Van Osselaer, 2012).
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Daarnaast zijn er de moderne gedragswetenschappen, met studies onder meer van Antoon Vergote
(1986), André Godin (1987), Els Bossant (1992) en Jos Corveleyn (2001). Hieruit komt onder meer
naar voor: de noodzaak van een bijdrage van de wetenschap tot het uitsluiten van bedrog en
psychopathologie; het belangrijk onderscheid tussen illusies (een vervormde waarneming van iets
dat in de uitwendige werkelijkheid aanwezig is) en hallucinaties (die hoofdzakelijk berusten op een
inwendige prikkels). Hallucinaties komen niet alleen bij psychiatrische patiënten voor, maar ook bij
normale mensen in uitzonderlijke omstandigheden. We geven drie voorbeelden. Ten eerste: iemand
die tijdens een intensief rouwproces plots de overledene eventjes ziet zitten in de zetel waarin hij
gewoonlijk zat. Ten tweede, de afgematte en compleet gedeshydrateerde trekker doorheen de
woestijn die aan de horizont een oase ziet opduiken. Ten derde, zoals bij het experiment waarbij
mensen in een isolerende capsule werden ondergebracht, waardoor zij volledig van alle uitwendige
prikkels werden afgezonderd, waarbij werd vastgesteld dat bij iedereen hallucinaties ontstonden, bij
de ene proefpersoon al wat vroeger dan bij de andere.
Verder zijn nog van belang: een speciale individuele aanleg, een grote religieuze gevoeligheid, een
uitgesproken gerichtheid op wensvervulling, het in rekening nemen van de psychosociale en breed
maatschappelijke context en uiteraard het volksgeloof.

BEAURAING ANNO 2012
Enkel Gilberte Degeimbre is momenteel nog in leven. Zij is 89 jaar oud en heeft ooit verklaard dat zij,
voor haar overlijden, nog een geheim zal onthullen. ‘Les Santuaires de Beauraing’ is een site met
verschillende locaties waar gelijktijdig verschillende religieuze diensten kunnen worden
georganiseerd. Aan de overkant van de ‘Sanctuaires’ bevindt zich ‘Pro Maria’, een museum en
gespecialiseerde winkel.

BESLUIT
Bij verschijningen is er een samenspel tussen drie elementen te onderkennen: de wetenschap, het
volksgeloof en de kerkelijke overheid.
De wetenschap (met voor Beauraing Etienne De Greeff) is belangrijk voor het uitsluiten van bedrog
en manifeste psychopathologie en voor het hanteren van een individueel psychologische benadering
binnen een psychosociale en breed-maatschappelijke context en binnen een historische invalshoek.
Er is wel dringend nood aan meer systematisch en meer vergelijkend onderzoek.
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Het volksgeloof (met in Beauraing de ‘believers’) is een blijvend menselijk fenomeen, dat in een
crisiscontext meer tot uiting komt, inclusief verschijningen en mirakels. Over mirakels zegt de
Leuvense filosoof Arnold Burms dat een objectieve benadering uiteraard belangrijk is maar dat een
‘objectieve’ benadering een risico inhoudt van een zekere ontluistering (Burms, 2011). Dit geldt ook
voor verschijningen.
En ten slotte de kerkelijke overheid (lokaal bisdom, Mechelen en Rome) die een terughoudende
houding aanneemt, zeker ten aanzien van welbepaalde zieners (dit niet zozeer in Beauraing en
Banneux maar elders in het land) en eventueel ten aanzien van een prominent commercieel aspect.
Bepaalde zaken laat men uitdoven, commissies worden opgericht en men komt moeizaam tot
beslissingen.
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MEDISCHE ZORG IN HET RIJKSOPVOEDINGSGESTICHT TE BRUGGE (1927
– 1975)
Karel De Clerck
Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog stelde de toenmalige minister van Justitie Emile Vandervelde
een commissie aan die belast werd met een onderzoek naar de werking en organisatie van de
jeugdinstellingen en die hieromtrent adviezen ter verbetering diende te formuleren. Eén van de
voorstellen van de commissie hield de oprichting in van een kliniek voor meisjes besmet met een
geslachtsziekte. Die kliniek kwam er in 1922 en werd ondergebracht in gebouwen aan de
Werkhuisstraat (waar voordien een bedelaarsgesticht was gehuisvest). Daar diende vooral vermeden
te worden dat de minderjarige meisjes, waarvan de meerderheid ten gevolge van zedenfeiten was
geplaatst, opnieuw zouden hervallen. Ze werden toevertrouwd aan zusters van de Heilige Familie,
die de harde aanpak niet schuwden en voor het kleinste vergrijp straffen uitdeelden. De
geneeskundige behandeling kwam onder verantwoordelijkheid van gynaecoloog A. Depoorter
(wonende in de Ridderstraat).

Vanaf 1927 boden de gebouwen in de Werkhuisstraat ook onderdak aan een andere categorie van
delinquente meisjes. Los van de Rijkskliniek werd dan gestart met een "Rijksopvoedingsgesticht voor
lastige of weerspannige meisjes" (Etablissement d' Education de l' Etat pour filles difficiles ou
indisciplinées). De minderjarigen die daar werden geplaatst door jeugdrechters, behoorden tot de
zwaarste groep van criminele jongeren. Pas wanneer hun gedrag verbeterde, konden ze
overgebracht worden naar het Rijksopvoedingsgesticht van Saint-Servais, waar een minder streng
tuchtregime heerste. In Brugge stonden ze (zoals in de Rijkskliniek) onder bewaking van zusters van
de Heilige Familie, die strikt het tuchtreglement toepasten dat het Ministerie van Justitie had
opgesteld. Zoiets betekende o.m. dat van de meisjes verwacht werd: het respecteren van algemene
stilte, het betonen van nauwgezette gehoorzaamheid, het zonder tegenspreken onmiddellijk
uitvoeren van bevelen, het mijden van elk contact met de verpleegden van de Rijkskliniek. Wie
opzettelijk en kwaadwillig wanorde veroorzaakte (bijv. door roepen of zingen), kon opgesloten
worden in een isoleercel, kon een deel van het voedsel onthouden worden of kon matras en deken
afgenomen worden. De zusters hielden permanent toezicht over de meisjes, lieten ze vrouwelijk
handwerk verrichten, zorgden ervoor dat ze elkaar niet aanraakten, verhinderden dat ze met meer
dan drie samen wandelden of dat ze voorwerpen meenamen. Aan straffen ontbrak het trouwens
niet: de zusters mochten familiebezoek verbieden, briefwisseling achterhouden, persoonlijke spullen
afnemen, aangerichte schade door de meisjes zelf laten herstellen.

Dat regime onderging gedurende dertig jaar geen noemenswaardige wijzigingen. We blijven er dan
ook niet bij stilstaan. Pas in de tweede helft van de jaren vijftig was er sprake van een kentering.
Toen de zusters het steeds moeilijker kregen om de orde te handhaven, greep de bevoegde overheid
in. Albert Lilar, de liberale minister van Justitie in het kabinet van Achiel Van Acker (1954-1958), liet
de zusters vertrekken en poogde door middel van vacatureberichten geschikt personeel in dienst te
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nemen. Op korte termijn gingen een psychiater, een gynaecologe, een kinesiste, een psychologe, een
maatschappelijk assistente, een regentes en enkele opvoedsters aan de slag in de Werkhuisstraat. Er
werd ook een directrice aangesteld. Bijna gelijktijdig formuleerde het ministerie een reeks van
“nieuwe wederopvoedingsmethodes”, met als voornaamste doel de jeugdige delinquenten beter
voor te bereiden op het leven in de maatschappij. Daarom moest o.m. een onderscheid worden
gemaakt tussen “positieve sancties” (= aanmoediging en beloning) en “negatieve sancties” (=
berisping, ontzegging van genoegens, isolering).

De psychiater, dr. Robert Vandierendonck, de gynaecologe, dr. Irène Dendooven, en de psychologe,
Maria Demeulemeester, vormden een goed samenwerkend team. Zij hielden van elk meisje een
dossier bij, zodat problemen en evoluties op de voet konden gevolgd worden. Tevens beschikten zij
over alle gegevens van de jeugdrechtbank en informeerden regelmatig de betrokken jeugdrechters.
Hun opdracht was niet eenvoudig, want in de meeste gevallen werden zij geconfronteerd met
meisjes die uit ontwrichte gezinnen kwamen, die angstig en onzeker waren, die zich uitgestoten
voelden en die al heel jong geslachtsdriften kenden. Hoezeer de artsen en de psychologe zich
inspanden (vaak ook gesteund door aalmoezenier Antoon Viaene), toch bleef het lastig om de
erfelijke factoren weg te werken. Het toedienen van medicatie was derhalve harde noodzakelijkheid.

Positieve ontwikkelingen mochten evenwel ook genoteerd worden. Zo zorgde kinesiste Madeleine
Dendooven ervoor dat meer aandacht ging naar lichamelijke opvoeding, bewegingstherapie,
verbetering van de houding, evenwichtsoefeningen en lenigheid. Op die manier werd gepoogd
geweldloosheid na te streven. Daarnaast moedigde men de meisjes aan tot het verrichten van
knutselwerk, het bevorderen van huishoudelijke activiteiten en het verfijnen van smaak. De meisjes
kregen bovendien kooklessen, naailessen, was- en strijkcursussen en konden beschikken over ateliers
om te weven, te breien, te coifferen en te borduren. Er werd zowel in groep als individueel gewerkt,
maar steeds onder toezicht van opvoedsters. Die personeelsleden waren echter voor het merendeel
vrij jong en hadden het niet altijd gemakkelijk om de groep meisjes van 16 tot 21 jaar (bijna
leeftijdsgenoten) in bedwang te houden.

Om de toestand in de Werkhuisstraat te kunnen evalueren stuurde het ministerie van Justitie op
geregelde tijdstippen inspecteurs naar de instelling. Hun rapporten (vooral op medisch en
pedagogisch vlak) maakten meer dan eens melding van de onervarenheid van jonge opvoedsters en
van het wisselend personeelsbestand. De golden sixties boden immers aantrekkelijker
arbeidsvoorwaarden in andere sectoren dan een opvoedingsgesticht. Door het komen en gaan van
werkneemsters, maar ook door een iets losser beleid (o.m. het binnenbrengen van
televisietoestellen en het geven van filmvertoningen) traden de sensuele meisjes soms provocerend
op, hetgeen dan weer negatieve reacties uitlokte. Chaotische situaties hadden als gevolg dat de
directrice de moed verloor en ernstig ziek werd.

Eén van de inspecteurs die het gesticht herhaaldelijk controleerde, de Bruggeling J. Van Acker,
adviseerde toen zijn administratie om de instelling op te doeken. Niet onmiddellijk werd op dat
voorstel ingegaan. Het ministerie draalde, overwoog zelfs bouwterrein te kopen op het grondgebied
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Assebroek, maar uiteindelijk liet men die plannen in de lade liggen. Zo kreeg J. Van Acker de bal
teruggekaatst. In 1971 mocht hij een onderzoek starten met betrekking tot de specifieke geaardheid
van de in Brugge opgesloten meisjes. De resultaten van dat onderzoek legden J. Van Acker geen
windeieren. In 1973 werd hij door het ministerie van Justitie belast met de leiding van het
Rijksopvoedingsgesticht. Onmiddellijk ging hij op verkenning uit: hij voerde gesprekken met
verscheidene jeugdrechters, interviewde alle personeelsleden en legde vragenlijsten voor aan de
meisjes. Zijn bedoeling was een sfeer van vertrouwen te scheppen en de regelgeving soepeler te
maken. Die aanpak viel niet bij iedereen in goede aarde. Vooral zijn “beloningssysteem” botste op
weerstand. Toen hij ook moeite deed om de huisvesting te verfraaien en het oude (kazerneachtig)
gebouw een nieuwe indeling te geven, besloot het ministerie om toch een andere locatie te zoeken.
Begin 1975 viel de beslissing: er zou verhuisd worden naar de Sint-Andreaslaan te Beernem. Kort
daarop liet Van Acker (teleurgesteld ? misnoegd ?) weten dat hij een punt zette achter zijn opdracht
en naar Nederland trok. In november 1975 gingen de deuren in de Werkhuisstraat definitief dicht.
Een halve eeuw sociale geschiedenis was afgesloten. De meeste personeelsleden (de medische kern
incluis) stapten over naar Beernem, waar de nieuwe instelling werd omgedoopt tot
Rijksorthopedagogisch Centrum voor meisjes.
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VAN HEKSEN TOT HERSENEN. GESCHIEDENIS EN VOORGESCHIEDENIS VAN
DE PSYCHIATRIE TE BRUGGE
Joris Casselman, em. prof. dr. KU Leuven

INLEIDING: KORTE GESCHIEDENIS, LANGE VOORGESCHIEDENIS
Ongeveer 500 jaar geleden kwam er veel volk opdagen telkens wanneer op de Burg een heks op de
brandstapel werd terechtgesteld. Niet alle heksen waren geestesgestoord. Maar sommigen waren dit
heel duidelijk wel. Men dacht toen dat geestesstoornissen ontstonden door bovennatuurlijke
oorzaken, hoewel Hippocrates reeds in de vijfde eeuw voor Christus verwees naar natuurlijke
oorzaken, zoals een onevenwichtige verdeling van lichaamssappen of zelfs iets in de hersenen.
De psychiatrie, zowel in Brugge als wereldwijd, heeft een relatief korte geschiedenis, maar een zeer
lange voorgeschiedenis. Het begrip ‘psychiatrie’ werd slechts voor het eerst geïntroduceerd in 1808
door de Duitse geneesheer Johann Reil (1759-1813). Chauvinistische Franse historici situeren de start
van de psychiatrie in Parijs, wanneer Philippe Pinel (1745-1826) in 1793 hoofdarts werd in ‘Bicêtre’
(en later ook in ‘la Salpétrière). Pinel werd wereldberoemd omdat hij geestesgestoorde vrouwen zou
bevrijd hebben van hun ketenen. Historisch correcter is dat Pinel het voorbeeld heeft gevolgd van
directeur Jean-Baptiste Pussin.
Een relatief korte geschiedenis dus. Maar wat we vandaag als psychiatrische problemen beschouwen
is van alle tijden. Archeologen hebben doorboorde schedels opgegraven, gedateerd rond 7000 jaar
vóór Christus. Deze schedelgaten werden aangebracht met vuurstenen. Men wilde blijkbaar storende
boze geesten laten ontsnappen. Een aantal schedelgaten vertonen botaangroei, wat er op wijst dat
zij de ingreep overleefden. Concrete beschrijvingen van psychiatrische stoornissen ‘avant la lettre’
vinden we terug in het Oude Egypte, in het Oude Testament, bij de Grieken en de Romeinen, tijdens
de middeleeuwen en in de verslaggeving van heksenvervolgingen.
De voorgeschiedenis van de opvang van geesteszieken in de stad Brugge gaat terug tot de twaalfde
eeuw. Jozef Geldhof publiceerde in 1975 een eerste historisch overzicht hierover. Ook de Brugse
psychiaters Guy van Renynghe en Hubert Ronse en vele anderen hebben deelaspecten van deze
boeiende geschiedenis beschreven. Hierna volgt een beknopte beschrijving van 900 jaar
geschiedenis. Voor wie er meer wil over lezen verwijzen we naar ons recent verschenen boek: Albert
De Haene (1910-1951), Hubert Ronse (1928-2010). Honderd jaar Psychiatrisch Ziekenhuis OnzeLiever-Vrouw Brugge. Antwerpen, Apeldoorn, Garant, 2013. Dit boek kwam tot stand naar aanleiding
van het 100-jarig bestaan van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brugge. De
biografieën van twee belangrijke psychiaters-hoofdgeneesheren, Albert De Haene en Hubert Ronse,
zijn in het boek verweven met de geschiedenis van het ziekenhuis, voorafgegaan door een overzicht
van de lange voorgeschiedenis van de Brugse psychiatrie vanaf de twaalfde eeuw. We vermelden ook
nog dat een zeer interessante historische themawandeling ‘Van Open Poort tot Brugse Zot’ kan
besteld worden via de website van de Brugse Gidsenbond: www.bruges-guides.com.
De geschiedenis en de voorgeschiedenis van de psychiatrie in Brugge kan ingedeeld worden in drie
perioden. Een eerste periode van de twaalfde eeuw tot 1600 met de passantenhuizen en vanaf 1398
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Sint-Hubrechts-ten-Dullen in de Boeveriestraat. Een tweede periode vanaf 1600, wanneer SintHubrechts-ten-Dullen werd opslorpt door Sint-Juliaans en met daarnaast ook enkele privéinstellingen. Een derde periode begint vanaf 1910 met het nieuwe psychiatrisch instituut Onze-LieveVrouwe te Sint-Michiels. In het Sint-Janshospitaal in de Mariastraat startte reeds in 1937 een neuropsychiatrische dienst en vooral na de Tweede Wereldoorlog kwam progressief een netwerk van
psychiatrische voorzieningen in de Brugse regio tot ontwikkeling. Het is ook pas vanaf de naoorlogse
periode dat de inbreng van geneesheren belangrijk werd.

EERSTE PERIODE: VAN DE TWAALFDE EEUW TOT 1600
De eerste wortels van de opvang van geesteszieken in Brugge hebben wij terugvonden in de twaalfde
eeuw. Dit is niet toevallig, want Brugge kende toen een razendsnelle ontwikkeling als zelfstandige
stad. Hoewel er in die tijd weinig onderscheid gemaakt werd tussen lichamelijk zieken en
geesteszieken, was er toch een kleine subgroep van geesteszieken die reeds duidelijk onderkend
werd. Het waren de ‘dullen’, die als gevaarlijk werden beschouwd. In de middeleeuwen was de
familie van een geesteszieke in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvang ervan. Wanneer zij
niet gevaarlijk waren kregen zij vaak de toelating om vrij rond te lopen en te bedelen. Wanneer zij
gevaarlijk waren, werden zij thuis opgesloten. Arme gezinnen konden geldelijke steun bekomen
vanwege de stad. Er kon ook beroep gedaan worden op een pleeggezin, mits betaling of ook weer
met geldelijke steun vanwege de stad. Het is dus niet zo dat alleen in Geel geesteszieken in een
pleeggezin werden opgenomen. Vanaf de twaalfde eeuw kwamen in Brugge, ter hoogte van
belangrijke invalswegen, passantenhuizen tot stand. Deze voorlopers van de latere gasthuizen waren
caritatieve instellingen opgericht door leken, maar die vrij vlug (en in toenemende mate) onder
stedelijk toezicht kwamen te staan. Er werd onderdak verleend aan een zeer heterogene groep van
behoeftigen: pelgrims, zwervers, zieken, gewonden en ook sporadisch geesteskranken. Aanvankelijk
was het verblijf beperkt tot één nacht (zoals nu trouwens nog steeds het geval is in refuges voor
pelgrims op weg naar Santiago de Compostella). Maar later kon men er ook voor langere tijd terecht.
Het Brugse Sint-Janshuis was één van de eerste passantenhuizen, waarschijnlijk ontstaan rond 1150
in de huidige Mariastraat. Door de snelle aangroei van de bevolking en het aantal behoeftigen kon
het Sint-Janshuis zich vlug veroorloven om zich selectief enkel arme geneeslijke zieke burgers op te
nemen. Andere passantenhuizen moesten zich noodgedwongen richten op andere doelgroepen:
leprozen in de Magdalenaleprozerij, blinden in Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens en
‘geesteskranken’ onder meer in Sint-Juliaans. Welnu, Sint-Juliaans ontstond als passantenhuis in
1305, maar het zal slechts 300 jaar later een specifieke instelling voor geesteszieken worden. Het
werd gerund door zusters en broeders, onder toezicht van twee voogden, zoals in alle stedelijke
instellingen. Passanten die ‘echt ziek’ waren moesten naar het Sint-Janshuis worden overgebracht,
terwijl zieke broeders en zusters verzorgd werden in een eigen infirmerie. Uit de stadsrekeningen
blijkt dat tussen 1400 en 1600 slechts een twintigtal geneesheren of chirurgijns of barbiers op consult
kwamen. Voor kapitaalkrachtige burgers was een opname van een geesteszieke in een klooster
sporadisch mogelijk, maar een meer systematische verzorging door de broeders Alexianen kwam
slechts later tot stand, wat hierna nog aan bod zal komen. Vóór 1398, met name wanneer SintHubrechts nog niet bestond, kwamen de ‘dullen’ waarschijnlijk in de gevangenis terecht.

88

Het is inderdaad pas in 1389 dat Sint-Hubrechts-ten-Dullen tot stand kwam als een afzonderlijke
stedelijke instelling voor ‘dulle’ geesteskranken. Het was gelegen in de Boeveriestraat waar
momenteel het dienstencentrum Van Volden voor senioren gevestigd is. De Heilige Hubertus werd
toen niet alleen aanroepen voor de jacht, maar ook voor hondsdolheid. Sint-Hubrechts-ten-Dullen
beschikte over een twintigtal cellen (alsook een afzonderlijke afdeling voor vondelingen) en stond
onder toezicht van stadsvoogden. De geesteskranken werden met ketens en boeien in bewaring
gehouden. Hun matras van stro werd maandelijks ververst. Op verschillende plaatsen in de stad
werden collectebussen aangebracht. Ook bedeltochten werden georganiseerd (onder meer ter
gelegenheid van de H. Bloedprocessie). Door de liefdadigheid te beoefenen kon de vrome Bruggeling
zich verzekeren van een plaats in de hemel. In die tijd dacht men vaak dat een geestesziekte een straf
van God was of het werk van de duivel. Om het onheil af te wenden aanriep men heiligen en deed
men beroep op magie, primitieve geneeskunde (bijvoorbeeld aderlatingen) en charlatanisme, zoals
keisnijding (het bedrieglijk verwijderen van een kei uit het hoofd), zoals afgebeeld op een schilderij
van Jheronimus Bosch.
De bekende humanist en Spaanse Bruggeling Juan Luis Vives (1492-1540) hield in de zestiende eeuw
een pleidooi voor een meer adequate opvang van geesteszieken. Uit Spanje gevlucht, wegens zijn
joodse afkomst, kwam hij via Parijs in het kosmopolitische Brugge terecht waar hij van 1512 tot 1540
woonde, maar wel regelmatig onderbroken door verblijven in het buitenland. Hij kreeg in Brugge een
standbeeld en een hogeschool werd naar hem genoemd. De Brugse stadsmagistraat had Vives de
opdracht gegeven om een voorstel te formuleren voor de hervorming van de armenzorg. De oproep
voor een humanere opvang van geesteszieken is slecht een relatief korte, maar zeer belangrijke,
passage in Vives’ aanvankelijk in het Latijn opgestelde ‘De subventione pauperum’ van 1526. De
vertaling besteld door de stad Ieper kreeg als titel ‘Secours van den Aermen’. In de plaats van een
wirwar van onafhankelijke religieuze armenzorginstellingen stelde Vives een centrale organisatie
voor onder rechtstreeks toezicht van de stadsmagistraat. Hij pleitte ook voor een absoluut
bedelverbod, verplichte tewerkstelling en schoolplicht. Het voorstel kende een enorm succes maar in
Brugge werd het niet aanvaard (onder meer wegens heftig protest van de bedelorden), terwijl het
veel later, onder een afgezwakte vorm, toch werd doorgevoerd.
De heksenvervolgingen kwamen tot stand in onze streken vanaf het einde van de zestiende eeuw.
Ook in Brugge werden heksen op de brandstapel terechtgesteld. Bij hekserij moet men twee zaken
goed onderscheiden. Ten eerste is er het volksgeloof in bovennatuurlijke krachten, toverij en
magische rituelen, waardoor onheil kon worden veroorzaakt of afgewend. Dit was breed verspreid
tijdens de ganse periode van de middeleeuwen en ook nog lange tijd daarna. Ten tweede is er de
hekserij in meer specifieke demonologische zin, die verwijst naar het vrijwillig sluiten van een pact
met de duivel en het deelnemen aan heksensabbats. Men dacht dat een heksensabbats allerlei
heiligschennende praktijken inhielden, met inbegrip van ‘vleselijke conversaties’ met de duivel. Vaak
denkt men dat heksenvervolgingen een typisch middeleeuws verschijnsel zijn. Welnu de heksenwaan
ontketende zich slechts in de late middeleeuwen en daarna. Intussen staat het vast dat sommige van
de vervolgde heksen, gedragingen vertoonden die we nu benoemen als psychose met hallucinaties,
bipolaire stoornis, dementie, epilepsie of gewoon een ambetant karakter.
In Brugge werden (vooral in de zestiende en de zeventiende eeuw) ongeveer 200 mensen verdacht
van hekserij en kwamen 24 met naam bekende heksen op de brandstapel terecht. Met de
verbranding werd de duivel uitgedreven maar de ziel van de heks werd gered. Het ging vooral, maar
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niet uitsluitend, over vrouwen en er waren grote regionale verschillen: bijvoorbeeld duidelijk meer
heksen in de Westhoek dan in Vlaams-Brabant. Wanneer een verdachte heks ondanks zware
folteringen toch niet overging tot bekentenissen werd als mildere straf een verbanning uitgesproken.
Zo werd een heks uit mijn geboortedorp Eernegem, door de vierschaar van het Brugse Vrije, in 1620,
voor 50 jaar verbannen uit alle Spaanse gebieden.
Vooral de Nederlandse arts Jan Wier (1515-1588) werd bekend als tegenstander van de
heksenvervolgingen. Zijn bestseller ‘Over duivelse begoochelingen’ verscheen in 1563. Hij was er van
overtuigd dat sommige ‘heksen’ geestesziek waren. Toch bleef hij geloven dat de duivel, via een
bezetene, schade kon berokkenen aan andere mensen, maar hij vond dat mensen ten onrechte
beschuldigd werden van het vrijwillig sluiten van een pact met de duivel en het deelnemen aan
heksensabbats. Zijn scherpe aanklacht, die in feite ook zeer duidelijk gericht was tegen de RoomsKatholieke Kerk, kon niet beletten dat de heksenvervolgingen nog geruime tijd in alle hevigheid
doorgingen.

TWEEDE PERIODE: VAN 1600 TOT 1910
Deze tweede periode omvat drie deelperioden, die samenvallen met ontwikkelingen vóór, tijdens en
na het directeurschap van kanunnik Maes in Sint-Juliaans van 1842 tot 1877.
In 1600 werd de opvang van geesteskranken en vondelingen van Sint-Hubrechts overgenomen door
Sint-Juliaans, dat er schuin tegenover was gelegen. De buurt van de Boeveriepoort, werd immers de
‘miseriehoek’ genoemd. Iemand ‘no de vuvve doen’ betekende iemand laten opsluiten in de
Boeveriestraat nummer vijf. Momenteel is er een deelcampus van de Vrije Technische Instituut
gevestigd (nu nummer 73). Op een gevelsteen van het Godshuis De Moor (ook in de Boeveriestraat)
is er een afbeelding te zien van de Sint-Julianus, beschermheilige van Sint-Juliaans. Hij wordt
afgebeeld aan het roer van een schip samen met zijn echtgenote met Christus in het midden.
Het is bedroevend vast te stellen dat gedurende het Spaanse, het Oostenrijkse en het Nederlandse
bewind en in het begin van de Belgische onafhankelijkheid, de opvang van de krankzinnigen in SintJuliaans in mensonwaardige omstandigheden bleef verlopen. Tijdens de zeventiende en achttiende
eeuw (een periode van 200 jaar) kwamen slechts 17 geneesheren, 33 chirurgijns en 4 vroedvrouwen
op consult, en dit vooral voor lichamelijke problemen bij het personeel.
Geesteszieken uit welstellende families konden terecht in een klooster of in een aantal kleinschalige
privé-instellingen. De Broeders Alexianen vestigden zich vanaf 1470 in de Sint-Catharinastraat
(destijds de Cortrijckschen Wegh). Zij maakten zich verdienstelijk door het thuis verzorgen van
pestlijders en het begraven van doden. Het is slechts vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw,
dat zij zich toelegden op de zorg voor geesteszieken. De pestepidemieën waren immers stilgevallen
en zij hadden niet meer het alleenrecht voor het begraven van doden. Een bijzondere patiënt van de
Alexianen tijdens de achttiende eeuw was beeldhouwer en stadsbouwmeester Hendrik Pulinx senior
(1698-1781).
Dat er vooral in de zeventiende en de achttiende eeuw ook enkele kleinschalige privé-instellingen tot
stand kwamen in Brugge is weinig bekend. Slechts één ervan, Sint-Dominicus, ontwikkelde zich tot
een grootschalige instelling en was gedurende geruime tijd een rechtstreekse concurrent van SintJuliaans.
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In verband met de positie van de geneesheren in Sint-Juliaans was Constantin-François Rodenbach
(1791-1846) een markante figuur. Hij was de grootvader van Georges Rodenbach, de auteur van
‘Bruges la morte’. Tijdens het Franse (en ook het Nederlandse bewind) werd geëist dat er een vaste
geneesheer verbonden was aan Sint-Juliaans. Zo werd Constantin-François Rodenbach er in 1827
vast benoemd. Hij was chirurg geweest in het leger van Napoleon. In Brugge woonde hij in ‘Den
Struys’ gelegen aan het Biskajersplein (nu een makelaarskantoor). Hij gaf de lessen ‘Pathologie’ en
‘Gerechtelijke geneeskunde’ in de ‘Heelkundige School der Stad Brugge’. Vooruitstrevend en
ambitieus als hij was noemde hij zichzelf hoofd van Sint-Juliaans. Dit leidde tot een openlijk conflict
met de dominante directeur Louis Ryelandt. Na de onafhankelijkheid van België startte Rodenbach
een politieke loopbaan achtereenvolgens als afgevaardigde voor Roeselare in het Nationaal Congres,
volksvertegenwoordiger te Sint-Niklaas, districtscommissaris te Mechelen en tenslotte Belgisch
ambassadeur in Griekenland. Vandaar dat hij begraven ligt in Athene, op een rots met uitzicht op de
Akropolis.
Een tweede deelperiode begon wanneer kanunnik Maes (1806-1877) directeur werd van SintJuliaans in 1842. Hij behoorde tot een groep ultramontaanse geestelijken rond de Brugse bisschop
Boussen, tijdens het katholiek reveil na de onafhankelijkheid van België. Kanunnik Maes stichtte in
1842 de congregatie van de Zusters van de Bermhertigheid Jesu. De eerste algemeen overste was
Marie-Joseph Van Uxem. Kanunnik Maes kwam in conflict met de Belgische overheid, onder meer in
verband met de krankzinnigenwetgeving van 1850 betreffende de collocatie en het beheer van de
krankzinnigeninstellingen. Hij vond dat het beheer in handen moest blijven van geestelijken en dat
geneesheren slechts dienden te worden ingeschakeld voor lichamelijke gezondheidsproblemen. Dit
in tegenstelling met kanunnik Triest (1760-1836) in Gent die meer open stond voor samenwerking
met zijn hoofdgeneesheer Joseph Guislain (1797-1860). Het is ook in die tijd dat in Brugge de
concurrentie met de privé-instelling Sint-Dominicus haar hoogtepunt bereikte. Als tegenzet bekwam
kanunnik Maes de toelating om buiten de Boeveriepoort te Sint-Michiels een ‘Section Agricole’ op te
richten, een complementaire voorziening voor geesteszieken die in staat waren om te werken.
Gestart in 1866 breidde de ‘Section Agricole’ zich uit tot 260 tewerkgestelde geesteszieken. Het is
precies op diezelfde locatie dat later het psychiatrisch instituut Onze-Lieve-Vrouw zal gebouwd
worden. Kanunnik Maes bleef weerstand bieden tegen de vereiste van de overheid om een grotere
inbreng van de geneesheren toe te laten. Dit zorgde voor weinig continuïteit wat de geneesheren
betreft in Sint-Juliaans.
Met François Vanden Abeele (1824-1900) kwam hierin enigszins verandering. Deze Brugse huisarts
en wetsdokter werd vanaf 1852 in Sint-Juliaans benoemd als adjunct-geneesheer en van 1860 tot
1899 als hoofdgeneesheer. Hij slaagde er in om zijn stempel te drukken op het medisch beleid.
Vanden Abeele woonde in de Academiestraat 40 (nu nummer 14). Hij was ook vanaf 1859
diensthoofd van de ‘vrouwereke’ in het Sint-Janshospitaal te Brugge en hoofdgeneesheer in het SintJanshospitaal te Damme. Hij was stichtend lid van de ‘Société de médecine mentale’ in 1869 en werd
in 1872 voorzitter van deze vereniging van aliënisten, zoals de psychiaters ‘avant la lettre’ zich
noemden. Bovendien was hij de bezieler van het ‘Hôpital Maritime’ te Wenduine, het eerste
herstellingsoord aan zee voor behoeftige zieke kinderen, met 165 bedden, ingehuldigd in 1881 en
stopgezet in 1900. Hij combineerde dit alles met een indrukwekkende politieke loopbaan: als
gemeenteraadslid en schepen, provincieraadslid, secretaris van de Kunstacademie, voorzitter van de
Stedelijke Muziekschool en voorzitter van de Stadsbibliotheek.
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Na te overlijden van kanunnik Maes in 1877, kende Sint-Juliaans serieuze financiële en beleidsmatige
problemen. Een ingewikkelde financiële constructie was tot stand gekomen met betrokkenheid van
familieleden van de kanunnik (zoals de brouwerij Maes op het Walplein). Intussen nam het aantal
opgenomen krankzinnigen enorm toe, maar Sint-Juliaans was als verouderde instelling dringend aan
vernieuwing toe. Het was ook de periode van het straatarme Brugge en de roman ‘Bruges la morte’
van Georges Rodenbach (1855-1898), die onverwacht het internationaal toerisme in Brugge op gang
heeft gebracht.

DERDE PERIODE: VAN 1910 TOT NU
We onderscheiden twee eerste deelperioden. Ten eerste: de startperiode van het psychiatrisch
instituut Onze-Lieve-Vrouw te Sint-Michiels van 1910 tot 1945 en ten tweede van 1945 tot nu.

VAN 1910 TOT 1945
Een nieuw psychiatrisch instituut werd gebouwd in neogotische stijl aan de toenmalige Rysselschen
Heirweg (nu Koning Albert I laan). Het werd officieel open gesteld in 1910. Het grondplan getuigt van
de afgeslotenheid, die verduidelijkt waarom men nu spreekt over de tijd van de kloosterpsychiatrie.
Het instituut werd bevolkt met de vrouwelijke patiënten van Sint-Juliaans uit de Boeveriestraat. De
mannelijke patiënten bleven in Sint-Juliaans, waarvan het beheer door de Broeders van Liefde werd
overgenomen. Jan De Haene, de vader van Albert De Haene, werd er benoemd en in 1930 verhuisde
hij mee met alle mannelijke patiënten naar de nieuwe psychiatrische instelling van de Broeders van
Liefde, Sint-Amandus te Beernem. Van 1910 tot 1945 kende het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut te SintMichiels een moeilijke startperiode onder meer door de twee wereldoorlogen. De instelling werd in
1917 door het Duitse leger in beslag genomen. De patiënten en het personeel moesten verhuizen
naar Merksplas. De erbarmelijke levensomstandigheden in Merksplas zijn uitvoerig beschreven in
een dagboek van een zuster. Op het einde van de oorlog werd de instelling te Sint-Michiels eerst nog
door het Belgisch leger in gebruik genomen, vandaar dat de patiënten en het personeel slechts in
1919 konden terugkomen. Daarbij kwam nog dat de patiënten van het Heilig-Hartinstituut van Ieper
vanuit Frankrijk niet naar hun platgebombardeerde stad terugkonden. Zij kwamen over naar SintMichiels wat aanleiding gaf tot overbevolking. Tijdens het Interbellum kon de instelling amper terug
op adem komen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden de patiënten en personeel in Sint-Michiels blijven, maar nu
kwamen de patiënten en personeel van de psychiatrische instelling uit Duffel, op hun vlucht voor de
oorlog, naar Sint-Michiels.
Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog was Michel Vanden Weghe (1880-1949) als
geneesheer verbonden aan het psychiatrisch instituut te Sint-Michiels. Hij werd geboren in 1880 te
Roesbrugge, waar zijn vader huisarts was. Na het behalen van zijn diploma van geneesheer te Leuven
in 1906, vestigde hij zich als huisarts in Moerkerke. In 1912 trok hij naar Amsterdam om zich te
specialiseren in de psychiatrie. In 1912 ging hij zich gaan specialiseren in de psychiatrie in Amerika. In
1913 werd hij benoemd als hoofdgeneesheer in het psychiatrisch instituut Heilig-Hart te Ieper. De
patiënten en het personeel van deze instelling ontvluchtten de oorlog en trokken op 21 november
1914 naar Frankrijk. Michel Vanden Weghe is niet met hen kunnen meegaan, omdat hij reeds op 1
augustus 1914 gemobiliseerd werd: eerst in Namen en later in Calais en in Le Havre. Hij werd zelfs
algemeen inspecteur van de Belgische geesteszieke militairen. Bij de terugkeer van de Ieperse
patiënten en personeel vanuit Frankrijk naar Sint-Michiels werd Michel Vanden Weghe in 1919
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adjunct-geneesheer en van 1925 tot 1945 hoofdgeneesheer te Sint-Michiels. Hij woonde in Brugge in
de Eeckhoutstraat 37 (nu een Bed en Breakfast ‘Casa Romantica’). Hij was ook werkzaam in de
nabijgelegen gevangenis het ‘Pandreitje’. Het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut te Sint-Michiels
vertoonde in die tijd nog steeds een zeer gesloten karakter. Michel Vanden Weghe heeft wel in 1928
een Brugs Comiteit voor Geesteshygiëne en een gratis consultatie voor kinderen opgericht. In 1945
werd hij opgevolgd door Albert De Haene.

VAN 1945 TOT NU
Zo komen we bij de pionier van de moderne psychiatrie in Brugge, met name Albert De Haene (19101961). Terloops merken wij op dat zowel Albert De Haene als zijn vader Jan De Haene hun naam
steeds in twee woorden hebben geschreven, in tegenstelling met de volgende generatie. Albert De
Haene behaalde zijn diploma van geneesheer te Leuven in 1933. Hij specialiseerde zich in Parijs en
Amsterdam en startte met een privépraktijk in de (huidige) Katelijnestraat. In 1937 werd hij als
adjunct benoemd in het psychiatrisch instituut Sint-Amandus te Beernem, toen zijn vader Jan De
Haene als hoofddokter aldaar ontslag nam. In hetzelfde jaar 1937 werd Albert De Haene gevraagd
om een neuro-psychiatrische dienst op te richten in het Brugse Sint-Janshospitaal. Hij beschikte
aanvankelijk enkel over een brievenbus in een kelderverdieping. Zo konden collega’s een aanvraag
voor een consult deponeren. Zoals vele geneesheren werd Albert De Haene in het begin van de
Tweede Wereldoorlog naar Frankrijk gestuurd. Vandaar dat zijn eerste zoon, Jean-Luc, in Montpellier
geboren werd. Maar na korte tijd kwam hij terug naar Brugge en hervatte zijn praktijk in de
Katelijnestraat, het Sint-Janshospitaal en Sint-Amandus te Beernem.
Albert De Haene werd in 1945 hoofdgeneesheer in het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut te Sint-Michiels.
Op slechts 16 jaar tijd (van 1945 tot 1961) heeft hij een enorme bijdrage geleverd tot de ontwikkeling
van deze instelling tot een moderne psychiatrische kliniek. Uitzonderlijk voor die tijd werd hij meteen
intensief betrokken bij het algemeen beleid van de instelling, door prominente persoonlijkheden,
zoals directeur kanunnik André Vanlersberghe en algemeen overste Zuster Camilla. De infrastructuur
van de instelling werd grondig aangepast in overleg met een andere teamspeler, architect Jozef
Lantsoght. Meer patiënten werden opgenomen, vooral meer vrije patiënten, zogenaamde
‘pensionnaires’. Meer verzorgend personeel werd opgeleid en ingeschakeld. De paramedici deden
hun intrede: de eerste sociaal assistente, de eerste psychologe Louiza Van Lerberge. Als enige
psychiater werd Albert De Haene bijgestaan door twee adjuncten-huisartsen Marcel Dieryck en Frans
De Wever. De elektroshocktherapie en de eerste psychofarmaca werden geïntroduceerd, maar ook
de psychotherapie en de sociotherapie. Albert De Haene bleef ook wetenschappelijk onderzoek
verrichten. Zijn droom was om in Sint-Michiels een psychiatrisch dorp uit bouwen. Zijn vroegtijdig
overlijden in 1961 (op 51-jarige leeftijd) was een enorm verlies voor de ontwikkeling van de
psychiatrie (en ook de neurologie) in de Brugse regio en in ons land.
Albert De Haene ontwikkelde immers in de Brugse regio een psychiatrisch circuit ‘avant la lettre’,
met naast de Onze-Lieve-Vrouwekliniek, de Neuropsychiatrische Dienst in het Sint-Janshospitaal, een
beperkte opnamemogelijkheid in Sint-Franciscus-Xaverius, een bloeiende privéraadpleging, de
polikliniek in Sint-Jan en een Dispensarium voor Geesteshygiëne. Hij stond aan de wieg van een
consultatie en residentiële voorzieningen voor kinderen (met Mariënhove en de Berkjes). Hij plande
het latere Rustenburg. De aankoop van een geschikt pand heeft hij nog meegemaakt, maar niet de
eigenlijke start (in 1965). Hij was ook actief in tal van nationale verenigingen. In mijn boek beschrijf ik
Albert De Haene als een pionier, een humanist en een gentleman. Zoon Ides Dehaene zal later het
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neurologische luik van zijn werk in het Sint-Janshospitaal ontwikkelen tot een uitmuntende
autonome Neurologische dienst.
Voor het psychiatrische luik komen we bij Hubert Ronse (1928-2010). Hij behaalde zijn diploma van
geneesheer in Leuven in 1955. Zijn vader was chirurg te Ieper. Hubert Ronse specialiseerde zich in de
neurologie en de psychiatrie in Leuven en Amsterdam. In 1960 werd hij assistent bij Albert De Haene
en door diens vroegtijdig overlijden in 1961, na een overgangsperiode, werd hij hoofdgeneesheer
van de Onze-Lieve-Vrouwekliniek te Sint-Michiels.
Hubert Ronse zette het werk van Albert De Haene in Sint-Michiels verder, maar zeer vlug legde hij
eigen accenten. De instelling, die in de jaren 1960 nog een vrij afgesloten instituut was, heeft Hubert
Ronse letterlijk opengegooid: alle afdelingsdeuren werden ontsloten, de binnenwereld werd naar
buiten gebracht en de buitenwereld naar binnen gehaald. Het monumentaal beeldhouwwerk ‘Open
Poort’ tegenover de Boeveriepoort staat er symbool voor. De infrastructuur werd voortdurend
verbeterd. Vanaf 1971 werden naast vrouwen ook mannen opgenomen. Enkele cijfers verduidelijken
de evolutie tijdens de loopbaan van Hubert Ronse van 1961 tot 1993: van 165 opnames naar 795 en
dit met een door de overheid opgelegde afbouw van bedden: van 762 naar 517. Op vlak van
personeel deed er zich een aardverschuiving voor, van zusters naar leken met een forse toename van
het aantal personeelsleden: van 147 naar 545 en vooral beter opgeleide mensen die interdisciplinaire
teams vormden. Het therapeutische beleid was voortdurend in beweging en werd zeker in een
beginperiode sterk bevrucht door het residentieel psychotherapeutisch centrum Rustenburg.
Het circuit van complementaire psychiatrische voorzieningen in de Brugse regio breidde zich fel uit.
In samenwerking met vele medewerkers was Hubert Ronse de bezieler van Rustenburg, het SPS (een
ambulant centrum voor geestelijke gezondheidszorg, met ook preventieve projecten) en verder
Similes (een familiekring), Sue Ryder, Beschut Wonen en de samenwerking met huisartsen en andere
voorzieningen in de regio. Hij was ook actief elders in Vlaanderen en op nationaal vlak. Hij was lid
(en vaak voorzitter) van meer dan 30 vzw’s. Hubert Ronse was een veelzijdige persoon, een man van
weinig woorden maar zeer gedreven, visionair ook en een pleitbezorger van de rechten van de
patiënt en de geestelijke gezondheidszorg.
Wat in het Brugse tot ontwikkeling kwam tot en met de periode van Hubert Ronse is uiteraard het
werk geweest van zeer velen: beleidsmensen en hulpverleners, zusters van verschillende
congregaties en leken. Een belangrijke evolutie deed zich voor op vlak van de psychiatrische
afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZen), met name in Sint-Franciscus-Xaverius, Sint-Lukas en
het nieuwe Sint-Jan op Sint-Pieters en verschillende extramurale voorzieningen kwamen tot
ontwikkeling.
Ik heb in deze tekst aandacht gehad voor de inbreng van geneesheren. Voor de periode 1960 tot
1993 beperk ik mij tot de psychiaters die ik voor mijn boek heb kunnen interviewen en die dus in
feite behoren tot de recente geschiedenis, het zijn de collega’s: van Renynghe, Ducheyne, Schotte,
Bruynooghe, Dieryck, Vervarcke, Stellamans, Franchoo, Termote, Puystjens en Verfaillie (die in 1994,
als hoofdgeneesheer van het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, de fakkel overnam van
Hubert Ronse). Na 1993 heeft de Brugse psychiatrie nog een indrukwekkende ontwikkeling gekend.
Dit beschrijf ik op het einde van mijn boek.
Om af te ronden nemen we nog even een sprong naar de situatie anno 2014. Momenteel zijn er in
Brugge meer dan 50 psychiaters werkzaam en een 900-tal andere personeelsleden in zeer
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verschillende voorzieningen. De laatste jaren worden meer dan 5000 ziekenhuisopnamen per jaar
gerealiseerd (in de psychiatrische ziekenhuizen Onze-Lieve-Vrouw, Rustenburg en de psychiatrische
afdelingen in de algemene ziekenhuizen Sint-Lukas en Sint-Jan (intussen gefusioneerd met
Franciscus-Xaverius en Seruys Oostende). Daarnaast zijn er de 155 plaatsen in een 25-tal huizen voor
Beschut Wonen en een paar duizend ambulante cliënten per jaar in het Centrum voor Geestelijke
gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (een fusie van twee Brugse en één Oostends centrum),
maar ook in talrijke privépraktijken.
De psychiatrie in Brugge surft trouwens mee op de meest recente ontwikkelingsgolven. Ik denk
hierbij aan drie opportuniteiten waarbij ook een kritische waakzaamheid aangewezen is. De
neurowetenschappen hebben de laatste tijd een spectaculaire ontwikkeling gekend, maar voor de
dagelijkse praktijk moet men niet alleen rekening houden met hoe de hersenen functioneren, maar
ook met de belevenis van de individuele patiënt in een welbepaalde sociale context. Het modern
management stimuleert grootschalige fusies, wil de resultaten van de geïnvesteerde middelen
meten en de ‘vermarkting’ van de geestelijke gezondheidzorg steekt de kop op. Tenslotte is er de
roep naar vermaatschappelijking, maar de vraag in wel: meer integratie van welke psychiatrische
patiënten in welke samenleving?
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OVER DE OMHULSELS IN DE BAARMOEDER OF HET HOOFDSTUK DAT
VESALIUS BETER NIET HAD GESCHREVEN
Raphael Suy, em. prof. dr. KU Leuven -- Raphael.Suy@gmail.com

In 1543 beschreef Vesalius in hoofdstuk XVII van Boek V van zijn De Humani Corporis Fabrica
(kortweg Fabrica genoemd) de menselijke vruchtvliezen met verwijzing naar het foetaal concept 1
van een hond. In de verbeterde 1555 Fabrica bracht Vesalius ook aan dit hoofdstuk enkele
veranderingen aan maar hij voegde er een illustratie aan toe waarmee hij aan het menselijke foetaal
concept iets toekent dat alleen bij herkauwers voorkomt. Deze bijdrage is een samenvatting van zijn
teksten over de menselijke vruchtvliezen en een zoektocht naar een verklaring voor zijn onjuiste
beschrijvingen.

DE BOUW VAN HET FOETALE CONCEPT
Alle gewervelde dieren, behalve de vissen en de amfibieën, beschermen hun vrucht
(embryo/foetus)2 binnen in het ei of in de baarmoeder in meerdere tweebladige vliezen. Bij de
dieren met een moederkoek (de eutheria) onderscheidt men rond de vrucht een binnenvlies en een
buitenvlies.3 (Fig. 1)

FIGUUR 1
Het foetaal concept bij de zoogdieren. - (Fig. 2 uit de cursus van embryologie, Prof. A. Weyns, UA)

1 Het foetaal concept is de foetus met zijn aanhangsels zoals de vliezen, de navelstreng en de moederkoek.
ste
2 Het embryo is de primitieve vrucht (bij de mens tot ongeveer de 8 week).
3 In de medische literatuur wordt het binnenvlies amnion of lamvlies en het buitenvlies chorion (Grieks voor omvattend)
genoemd. In deze bijdrage houden we ons aan de termen ‘binnenvlies’ en ‘buitenvlies’. Vesalius gebruikte de term
omhulsel (involucrum).

Het zeer dunne binnenvlies omgeeft de ganse vrucht waarvan het gescheiden is door een wisselende
hoeveelheid vruchtwater. Het bloedrijke buitenvlies is aan alle kanten in contact met de
baarmoederwand waarin het met ontelbare uitstulpingen binnendringt.
Vanuit de embryonale primitieve darm of oerdarm ontwikkelen zich twee uitlopers:
De voorste uitloper wordt een onderdeel van de navelstreng en eindigt tussen het binnen- en het
buitenvlies op een voedselzakje (de navelblaas) dat, via aan- en afvoerende bloedvaten, instaat voor
de initiële voeding van het embryo. De navelblaas schrompelt na de vorming van de moederkoek.
De achterste uitloper vertrekt uit het achterste van de oerdarm (de cloaca) en zet zich als een hol
buisje ook verder in de navelstreng. De bloedvaten die deze uitloper vergezellen dringen binnen in de
uitstulpingen van het buitenvlies en worden aldaar betrokken bij de vorming van de moederkoek.
In het tweede deel van de zwangerschap vormt zich een overlangs schot in de cloaca. De urinewegen
monden uit in het voorste deel van de cloaca van waaruit de urine via de achterste uitloper
afgevoerd wordt naar een middenvlies. Dit middenvlies ontplooit zich als een worst (allantois in het
oud-Grieks) in de ruimte tussen het binnen- en het buitenvlies.4 Bij de herkauwers is het
worstvormig urinereservoir duidelijk te herkennen aan de buikzijde van de foetus.(Fig. 2)

FIGUUR 2
Foetus van een rund in zijn binnenvlies (amnion). - Het worstvormig middenvlies (allantois) is verbonden met de foetale
urineblaas. - (Fabricius, 1600, Tab. XIV)

Bij roofdieren, varkens en paarden vult het urinereservoir de ganse ruimte op tussen het binnen- en
het buitenvlies waardoor de worstvormige structuur niet meer te herkennen is.(Fig. 3)

4 Het allantois werd als opslagplaats voor urine in het Nederduits ‘pisvlies’ en in het Latijn membrana urinaria genoemd.
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FIGUUR 3
Het foetaal concept van een hond. - De moederkoek is bandvormig.
De urine is opgestapeld in een alles omvattend dubbelwandig middenvlies (3) tussen het buitenvlies en het
binnenvlies (2).

Bij de primaten verstopt de achterste uitloper van de oerdarm (de zogenaamde allantois steel) van
zodra de vergezellende embryonale bloedvaten het buitenvlies bereikt hebben.(Fig. 4)

FIGUUR 4
Een menselijk embryo op het einde van de eerste maand. In de navelstreng is een dunne allantoissteel (3) die
weldra zal verstoppen --- Dierickx, fig. 22,4.

Bij de mens is dit reeds gebeurd voor het einde van de derde maand van de zwangerschap. Het
vruchtwater dat voor de foetus het zeewater is waarin hij zwemt, neemt snel toe en op de vierde
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maand is het binnenvlies vergroeid met het buitenvlies. Alleen in de eerste helft van de
zwangerschap is er in de ruimte tussen deze vliezen nog een navelblaasje te herkennen.(Fig. 5)

FIGUUR 5
Menselijk foetaal concept in de derde maand. In de beperkte ruimte tussen het binnen- en het buitenvlies is er
alleen een geschrompelde navelblaas. --- (Grosser, 1909, fig. 81)

De foetus van de primaten heeft geen afzonderlijk urinereservoir maar plast langs natuurlijke weg in
het vruchtwater zonder dat hierdoor de tere foetale huid beschadigd wordt.
Naargelang de diersoort is er ook een groot verschil in het uitwendig aspect van de moederkoek.(Fig.
6)
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FIGUUR 6
Verschillende vormen van moederkoeken

Bij roofdieren zoals honden en katten omringt de moederkoek het buitenvlies als een band, bij
herkauwers zijn er talrijke kleine knopvormige moederkoeken (cotyledonen) verspreid over het
ganse buitenvlies, bij paarden en varkens is de moederkoek diffuus verspreid over het ganse
buitenvlies, en bij primaten is de enkelvoudige moederkoek schijf- of koekvormig (placentous in het
oud-Grieks). De term ‘placenta’ voor de menselijke moederkoek werd bedacht door Realdo Colombo
(1516-1559), de opvolger van Vesalius aan de universiteit van Padua (1516-1559).
In de navelstreng van de zoogdieren met een moederkoek (de eutheria)5 herkent met tussen het
bindweefsel twee buisjes: één naar de navelblaas en één naar het middenvlies (allantois). De
bloedvaten naar en van de navelblaas verstoppen van zodra de moederkoek instaat voor de voeding
van de foetus. Bij de meeste eutheria herkent men in de navelstreng ook nog twee aders en twee
slagaders. De primaten hebben twee navelstrengslagaders die vanuit het bekken van de foetus naar
het foetale deel van de moederkoek lopen, maar slechts één enkele (brede) terugkerende
navelstrengader die zich in de foetus splitst in een tak naar de lever en in een tak naar de onderste
holle ader (de ductus van Arantius).

DE KENNIS OVER DE VRUCHTVLIEZEN IN DE OUDHEID
In de oudheid werd het dierlijk foetaal concept het best omschreven door Aristoteles (384-322 v.
Chr.) en door Griekse anatomen uit de school van Alexandrië zoals Rufus (ca. 50-100 n. Chr.), Soranos
(130-200), en vooral Galenus van Pergamon (119-ca. 216). Aristoteles, Rufus en Soranos beschreven
het foetaal concept van een roofdier met een binnenvlies en een allesomvattend buitenvlies
waartussen de urine wordt opgevangen.
Galenus heeft de vruchtvliezen in drie werken beschreven. Zijn eerste werk is gebaseerd op de
bevindingen van Herophilos (335-280 voor Chr.) die in Alexandrië menselijke lichamen zou ontleed
hebben. In dit werk herhaalt Galenus meermaals dat het bevindingen zijn bij de dissectie van de
baarmoeder van een zwangere vrouw. Het gaat echter ongetwijfeld om het foetaal concept van een
herkauwer met een cotyledonaire moederkoek, een navelstreng met vier bloedvaten en een
5 Er zijn ook zoogdieren zonder placenta zoals bv. de buideldieren.
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worstvormig urinereservoir dat hij allantois noemt. In zijn later belangrijk werk de Usu partium
beschreef Galenus terug een gelijkaardig foetaal concept zonder de aard van proefdier te vermelden.
In dit werk schreef Galenus dat plassen langs natuurlijke weg een wilsdaad is waartoe een foetus niet
in staat is. Hij beschreef ook hoe bij druk op de foetale blaas de urine langs de navelstreng afvloeit
naar het allantois. Zijn beschrijving van de moederkoek lijkt terug het best op de meervlokkige
moederkoek van de herkauwers (zoals in Fig.2 en 6a ) met “talloze bloedvaten die tot een klein
aantal herleid worden zodat ze gemakkelijk op één enkele plaats in de foetus kunnen
binnendringen.” Dat het wel degelijk om een foetaal concept van een geit ging blijkt uit een laat werk
van Galenus dat, alhoewel het in de 9de eeuw reeds in het Arabisch vertaald was, ten tijde van
Vesalius in het Latijnse Westen niet gekend was.
Door een samenloop van omstandigheden werd Galenus tot in de 17de eeuw de dominante figuur in
de volgens traditie Griekse geneeskunde. De Griekse teksten werden overgenomen door Arabische
geleerden waaronder vooral Avicenna (930-1037) ze rijkelijk voorzag van commentaar. In het Latijnse
Westen werd pas in de 13de eeuw de draad terug opgenomen door Albertus Magnus die de
bevruchting en de ontwikkeling van de foetus bij dieren beschreef met herhaalde verwijzingen naar
de Canon en de Animalibus van Avicenna. Eeuwenlang werd niets nieuws geschreven op gebied van
menselijk anatomie, laat staan van embryologie. Honoré Lams, hoogleraar in embryologie aan de
universiteit van Gent van 1919 tot 1953, beschreef in zijn systematisch overzicht van de ontwikkeling
der embryologie de situatie in die periode als volgt:
“Na Aristoteles was de embryologie in een rustperiode getreden, na Galenus verviel ze in een diepe
slaap, welke niet minder dan 13 eeuwen geduurd heeft. De lectuur der Heidense schriften is
verboden, de nieuwsgierigheid, als een zware ziekte beschouwd, wordt veroordeeld omdat ze ons
aanspoort tot het opzoeken der geheimen van de natuur, welke ons altijd verborgen zullen blijven en
waarvan de kennis ons overigs nutteloos is en een laakbare en schuldige hoogmoed verwekt; het
woord Gods moest ‘s mensens geest bevredigen.“
Met de anatomische renaissance zou Andreas Vesalius (Andries van Wezel, 1514-1564) de eerste zijn
die een ernstige poging deed om het menselijk foetaal concept correct te beschrijven.

DE MENSELIJKE FOETALE OMHULSELS IN DE FABRICA VAN 1543
Aan

de

hand

van

de
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FIGUUR 7
Het menselijk foetaal concept volgens Vesalius (1). --- (Fabrica, 1543).
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(Fig.

7a-d),

kan men bevindingen van Vesalius als volgt samenvatten:
-

-

Het buitenste omhulsel is geen alles omvattend vlies (chorion) maar een bandvormige vlezige
bloedrijke miltachtige structuur omheen het middelste omhulsel waarmee het innig
vergroeid is. (Fig 2 en 6a)
Het alles omvattend middelste omhulsel lijkt op een worstvormig stuk dikke darm dat aan
beide uiteinden dichtgemaakt is en dat daarom, volgens Vesalius, terecht door de oude
anatomen ‘allantois’ werd genoemd. Het is sterk bevloeid maar heeft een gladde vochtige
binnenkant. De foetale urine bevindt zich niet, zoals Galenus beweerde, in een apart
worstvormig vlies maar in de ganse ruimte tussen het middelste en het binnenste omhulsel
(Fig 9). De urine komt daar terecht via een verbinding met de foetale blaas. Bij het
omdraaien van de foetus [Vesalius bedoelt ‘het foetaal concept’] ziet men de urine druipen
van het hoofd- naar het voeteneinde. Bij gebrek aan een menselijke foetus kan de
onderzoeker zich voor deze test behelpen met de foetus van een hond [sic].

De laatste zin van de paragraaf over het middelste omhulsel luidt als volgt: “Wie mijn gegevens
overweegt en mijn techniek bij de dissectie toepast zal snel kunnen oordelen in welke mate de rest
van de leer van Galenus in zijn boek overeenstemt met de werkelijkheid.”
-

-

Het binnenste omhulsel is zeer dun en heeft een gladde vochtige binnenkant. Het zit vast aan
de foetus ter hoogte van de navel. In de ruimte tussen het binnenste omhulsel en de foetus
bevindt er zich zweet, een afvalproduct van de foetale huid.
De navelstreng, die volgens Vesalius twee slagaders en twee aders bevat [typisch voor lagere
diersoorten], verbindt de foetus met het bandvormig buitenste omhulsel en loopt doorheen
het binnenste en het middelste omhulsel.

Vesalius kreeg na de uitgave van de Fabrica veel kritiek te verduren. Vooral Jacobus Sylvius (14781555), zijn leermeester in Parijs, en Realdo Colombo, zijn opvolger in Padua, waren meedogenloos.
Anderzijds werd de Fabrica, meestal zonder zijn toelating, gedeeltelijk en vaak verkeerd
overgeschreven. Zo verscheen er in 1545 The Birth of Mankind, een handleiding voor vroedvrouwen,
waarin Vesalius’ tekst en illustraties over het menselijk foetaal concept werden overgenomen.
Vesalius, die ondertussen benoemd was tot lijfarts van keizer Karel V, was zo erg onder de indruk van
de kritiek dat hij al zijn anatomische nota’s verbrandde met “de gedachte zich voortaan lichtelijk in
het schrijven te bedwingen.” Een blijkbaar snel voorbijgaande neerslachtigheid want in 1546 schreef
hij een 150 bladzijden lang verweerschrift aan zijn Mechelse vriend en collega Joachim Roelants en in
1555 verscheen zijn verbeterde uitgave van de Fabrica.

DE MENSELIJKE FOETALE OMHULSELS IN DE 1555 FABRICA
Uit het hoofdstuk over de menselijke foetale omhulsels weerhouden we enkele veranderingen:
-

Het buitenste omhulsel is een schijfvormige vlezige structuur die vastzit op een alles
omvattend vlies (Fig. 8)
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FIGUUR 8
Het menselijk foetaal concept volgens Vesalius (2). --- (Fabrica, 1555)

-

In de navelstreng zijn er geen vier maar drie bloedvaten.
De menselijke foetale urine wordt, zoals reeds aangegeven in de 1543 Fabrica, doorheen een
leiding in de navelstreng afgeleid naar de ruimte tussen het buitenste en het binnenste
omhulsel. Deze omschrijving is nog conform aan die van 1543 maar Vesalius voegt er aan toe
dat er voor de opvang van de menselijke foetale urine soms een blaasvormig membraan is
tussen het buitenste en het binnenste omhulsel. De tekst bij de toegevoegde illustratie (Fig.
9) luidt als volgt:
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FIGUUR 9
Het urinair membraan bij de menselijke foetus volgens Vesalius (2) --- (Fabrica, 1555)

“Met deze figuur stellen we, zo goed en zo kwaad als het kan, de blaasvormige membraan voor
die zich uitbreidt vanuit de leiding die de urine langs de navel afvoert zodat de urine niet wegvloeit
van de tussen de vliezen zwemmende foetus. ‘A’ is het in de lengte ingesneden buitenste omhulsel
getekend vanuit B, het nog ongeschonden binnenste omhulsel. Er tekent zich een zacht en zeer fijn
vlies of blaas af (C) die de urine van de foetus in de baarmoeder ophoudt.”
Na zijn verhuis van Brussel naar Madrid in 1559 herleidde Vesalius zijn anatomische activiteit tot een
minimum. In 1564 verscheen nog zijn verweerschrift aan zijn vriend Gabriele Falloppio. Falloppius
(1523-1562), de opvolger van Colombo als anatoom aan de universiteit van Padua, betreurde
herhaalde aanmerkingen van Vesalius op de leer van Galenus. Hij was van mening dat de urine van
de menselijke foetus niet afgevoerd wordt naar een worstvormig vlies [zoals in Vesalius’
toegevoegde tekening] maar naar het alles omvattend buitenvlies.

VERKLARINGEN VOOR VESALIUS’ MISVATTINGEN OVER DE MENSELIJKE
VRUCHTVLIEZEN
Uit Vesalius’ verweerschriften na de eerste en na de tweede uitgave van de Fabrica blijken zijn
misvattingen over het menselijk foetaal concept te verklaren door: 1. het tekort aan geschikt
menselijk anatomisch materiaal, 2. het (misplaatste) respect voor zijn leermeester Sylvius, en 3. het
geloof in de analogie tussen mens en dier.
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HET TEKORT AAN GESCHIKT MENSELIJK ANATOMISCH MATERIAAL (MENSELIJKE NAGEBOORTEN EN KADAVERS
VAN HOOGZWANGERE VROUWEN)
Het was in de 16de eeuw zelfs voor een anatoom niet vanzelfsprekend een menselijke nageboorte te
bestuderen. Bevallen was een vrouwenaangelegenheid waar een man niet aan te pas kwam tenzij hij
als meesterchirurgijn of als doctor medicinae door de vroedvrouwen ter hulp geroepen werd. Had
Vesalius maar van bij de aanvang vroedvrouwen ingeschakeld (of omgekocht) om menselijke
nageboorten te bekomen. Zoals blijkt uit zijn verweerschrift aan Roelants werd hij pas na zijn vertrek
uit Padua (in 1543) voor het eerst enkele malen bij moeilijk barende vrouwen geroepen. Toen merkte
hij dat
“[bij de mens] deze vlezige massa [de placenta], in zelfstandigheid en samenstelling zeer veel
gelijkend op een milt, niet de gehele foetus [omringt], al vormt ze ook, evenals bij de hond, een
samenhangend lichaam en is zij niet, zoals bij de koe, het hert en de gehoornde dieren, er over
verspreid.”
In de 16de eeuw was de magistraat in Padua wel gul met toestemming om geëxecuteerde (meestal
mannelijke) misdadigers van vreemde origine te anatomiseren, maar hoogzwangere vrouwen
werden toen in het christelijk Europa nooit terechtgesteld. In zijn verweerschrift aan Roelants (1546)
schreef Vesalius dat hij voor de uitgave van de Fabrica maar één of twee hoogzwangere vrouwen
ontleed had, en hij voegt er aan toe dat “de enkele keer dat hij een hoogzwangere vrouw kon
ontleden hij zo ondeskundig was en het zo snel moest gebeuren dat hij het verschil tussen een hond
en een vrouw niet zag.” Men kan zich niet voorstellen dat de zeer minutieuze Vesalius bij zo’n
uitzonderlijke gelegenheid gehaast was tenzij het een ‘gestolen’ lijk ging. Lijkenpikkerij was een
praktijk waarmee hij reeds in zijn studententijd ervaring had en waarvoor ook zijn enthousiaste
studenten in Padua en in Bologna niet terugschrokken.
Onlangs werd een kopie van de 1555 Fabrica ontdekt waarin de tekst en illustraties op meer dan
1000 plaatsen door Vesalius zelf herwerkt zijn. Sommige van de nota’s zijn duidelijker herschreven
hetgeen doet vermoeden dat Vesalius een nieuwe uitgave voorbereidde.6 In het hoofdstuk over de
vruchtvliezen werd geen enkele correctie aangebracht, wellicht omdat Vesalius ook toen nog niet de
ware bouw van het menselijke foetaal concept kende.
Niettegenstaande het schaarse aanbod van kadavers van hoogzwangere vrouwen was het in die tijd
toch mogelijk om een precieze beschrijving te geven van het menselijk foetaal concept: in 1564, het
jaar van Vesalius’ overlijden, verscheen er in Bologna een boekje over de menselijke foetus waarin
Julius Arantius (Julio Aranzio, ca. 1529-1589), hoogleraar in anatomie aan de plaatselijke universiteit,
beweerde dat de menselijke foetus langs natuurlijke weg in het vruchtwater plast, dat de uitloper
van de blaas in de navelstreng alleen maar een band is, dat de navelstrengader zich in de buik van de
foetus splitst in een tak naar de lever en een tak naar de holle ader, dat er een verbinding (een
ductus) is tussen de hoofdslagader (aorta) en de longslagader, en tenslotte dat de moederlijke
slagaders niet rechtsreeks doorlopen in de foetale slagaders. Deze theorieën werden door
Hieronymus Fabricius (1537-1679), als professor in anatomie in Padua de opponent van Arantius,
verworpen “omdat de foetus geen wilsdaad kan stellen en de Natuur bij een menselijke foetus geen
andere manier om te plassen zou gebruiken.” Fabricius stelde voorop dat “naar zijn mening het in
deze twijfelachtige en onduidelijke materie veiliger is krediet te geven aan de oude anatomen en aan
6 De Oporinus-deskundige Martin Steinmann acht het mogelijk dat Vesalius dit verbeterde exemplaar in 1560 aan zijn
uitgever Oporinus heeft bezorgd maar dat er geen derde uitgave kwam omdat de 1555 uitgave nog niet uitverkocht was.
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de latere autoriteiten dan alleen maar aan één enkele man.” Fabricius wist wel dat de uitloper naar
het urinereservoir in de menselijke navelstreng niet doorgankelijk was en daarom beweerde hij dat
de menselijke foetale urine in de navelstreng doorsijpelt tot aan het buitenvlies waarin het
opgestapeld wordt.

HET (MISPLAATSTE ) RESPECT VAN VESALIUS VOOR ZIJN LEERMEESTER SYLVIUS
In de 1555 Fabrica schreef Vesalius dat er bij de menselijke foetus soms een worstvormige urineblaas
ligt tussen het buitenste en het binnenste omhulsel (Fig. 9).

FIGUUR 10
De menselijke foetus in utero (Leonardo da Vinci, ca. 1510) --- (McMurrich, Fig. 85)

Uit zijn verweerschrift aan Falloppius (1561) blijkt dat hij dit zelf niet echt geloofde maar dat hij het
zo beschreven had ‘uit respect voor zijn leermeester Jacobus Sylvius’. De zin luidt als volgt:
“Omdat ik daarenboven (om verder te gaan) bij koeien een derde vlies had bemerkt, dat
gelegen is tussen de twee door mij beschreven omhulsels, dat het kalf niet omsluit (reden waarom
het dan ook niet als omhulsel van de foetus mag worden bestempeld), en omdat Sylvius (voor wie ik
trouwens altijd veel respect heb gehad) in zijn geschriften (waarin hij zonder grond beweert dat
Galenus vrouwen en niet geiten en koeien heeft geseceerd) bij alle heiligen zweert dat hij dit stuk
vlees bij vrouwen aantreft, zag ik mij er toe gedwongen (of liever, voelde ik er de lust toe), wegens
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het feit dat ik ook toen niet de gelegenheid had gekregen om een zwangere vrouw te seceren, om
aan de tweede druk (door Oporinus) van mijn boek De Humani Corporis Fabrica een uitweiding toe te
voegen waarin in zegde dat het vlies waarbinnen de urine zich afzonderlijk verzamelt, zich soms bij
de sectie laat zien, met een worst wordt vergeleken en naar analogie zijn naam krijgt, en dat het
buitenvlies chorion genoemd wordt, terwijl het binnenvlies steeds zijn eigen benaming behoudt. Zo
komt het, dat ik datgene wat men als iets bestendig vrijwel alleen moet toekennen aan koeien,
geiten en de overige dieren die in de bovenkaak geen snijtanden hebben en dikwijls springen, heb
beschreven alsof het meermalen (doch uiterst zelden) ook bij de vrouw zou voorkomen.”
‘Sylvius, voor wie ik trouwens altijd veel respect heb gehad….’. Een uitleg die, ongeacht de eerbied
die hij zijn leermeester verschuldigd was, toch wel ‘een brug te ver’ was gezien de onophoudelijke en
onjuiste kritiek van Sylvius op zijn Fabrica. Vesalius aan Sylvius een beoordeling gevraagd over zijn
pas verschenen Fabrica. Sylvius was zeer ongelukkig met de talrijke correcties van zogenaamde
vergissingen van Galenus, en met de stelling van Vesalius dat Galenus nooit een menselijk kadaver
ontleed had. Sylvius beweerde zelfs dat de vermeende vergissingen van Galenus te verklaren waren
door veranderingen in de bouw van het menselijk lichaam over de eeuwen heen. Hij beschouwde de
Fabrica als een jeugdzonde waarvoor Vesalius zich moest verontschuldigen om te ontsnappen aan
pijnlijke opmerkingen van de studenten. In 1546 reageerde Vesalius in zijn verweerschrift aan
Roelants waarna Sylvius hem in alle mogelijke en denkbare toonaarden uitschold. Hij noemde
Vesalius een belachelijke demente talentloze man, een man die vloekt en die zijn meesters
oneerbiedig beledigt, en vele andere dingen meer. Zonder hem bij naam te noemen beschreef hij
Vesalius als een waanzinnige (Vaesanus) die de anatomie volgens Hippocrates en Galenus wou
veranderen. Hij vroeg dan ook aan keizer Karel V, aan wie hij zijn beledigend traktaat opgedragen
had, om Vesalius ten strengste te straffen voor al die leugens en beledigingen.

HET GELOOF IN DE ANALOGIE TUSSEN MENS EN DIER
Van bij de aanvang van zijn opleiding was Vesalius er van overtuigd dat de vele vergissingen van
Galenus te wijten waren aan de verschillen tussen dierlijke en menselijke anatomie. Met zijn
onderzoek naar de bouw van het menselijk lichaam heeft hij Galenus dan ook op meer dan 200
plaatsen kunnen verbeteren. Hij wou ook Galenus’ omschrijving van de vruchtvliezen verbeteren
maar had daarbij, zoals blijkt uit zijn verweerschrift aan Fallopius (1561), een probleem dat hij als
volgt omschreef:
“Daar ik verder gaarne de omhulsels van de [menselijke] foetus zou hebben leren kennen en
ik niet de gelegenheid had (zoals meer dan eens gebeurt) om de uterus van de zwangere vrouw te
ontleden, heb ik voor dat doel gebruik gemaakt van honden. En omdat ik ervan overtuigd was dat bij
hen de bouw van de geslachtsorganen vrijwel identiek was, heb ik, in afwachting van een betere
gelegenheid, de omhulsels zoals ik ze toen zag, beschreven en toonde [ik] ze ook tijdens mijn
colleges.’
Dit verklaart zijn advies om bij gebrek aan een menselijk materiaal een foetus van een hond te
nemen om bij het omdraaien [van het foetaal concept] de urine te zien druipen in de ruimte tussen
het midden- en het buitenvlies van het hoofd- naar het voeteneinde.
Analogie in de anatomie tussen mens en dier was tot in de 17de eeuw een algemeen aanvaard
princiep. Voor de beschrijving van het menselijk foetaal concept baseerden de oude anatomen en de
geleerden (met uitzondering van Arantius) zich op bevindingen bij de dissectie van hoogzwangere
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dieren. In de middeleeuwen werd de menselijk foetus in de baarmoeder steeds afgebeeld als een
klein mensje zoals het na de bevalling in zijn bedje ligt. In 1510 was Leonardo da Vinci de eerste
(kunstenaar) die een menselijke foetus in de baarmoeder tekende in de typische gehurkte
houding.(Fig. 10) De foetus ligt wel opgeborgen in een plantaardig omhulsel met tussen de beentjes,
althans volgens de bijhorende tekst, een worstvormig blaasje voor de opvang van de urine. Buiten de
baarmoeder is een toegevoegde schets van een cotylodenaire moederkoek [typisch voor
herkauwers].
Het geloof in de analogie tussen mens en dier was zeker het geval voor de opbouw van de
vruchtvliezen waarvan het middenvlies of allantois later terecht het ‘ongrijpbaar membraan’
genoemd werd. Pas op het einde van de 18de eeuw was het, met de anatomische werken van de
gebroeders Hunter over de zwangere baarmoeder voor iedereen duidelijk dat de menselijke foetus
geen afzonderlijk urinereservoir heeft omdat de foetale urine van de primaten geen specifieke
afvalstoffen bevat en derhalve niet schadelijk is voor de tere foetale huid. De placenta van de
primaten staat namelijk niet alleen in voor de gasuitwisseling maar ook voor de overname van de
foetale afvalstoffen door het moederlijk bloed. Het wezenlijk verschil in functie tussen de
moederkoeken van de verschillende diersoorten werd in het begin van de 20ste eeuw voor het eerst
duidelijk uiteengezet door Otto Grosser, anatoom aan de universiteit van Wenen. Maar dat is een
ander verhaal.

EPILOOG
Naar aanleiding van zijn beschrijving van de menselijke vruchtvliezen schreef Vesalius aan Falloppius
dat “hij indachtig bleef hoe hij de bevindingen van Galenus, wegens het grote verschil tussen de
mens en de dieren die hij heeft geseceerd, moet interpreteren aan de hand van de feiten zelf [de
menselijke anatomie].” Bij gebrek aan geschikt menselijk anatomisch materiaal heeft hij dit voor de
bouw van het menselijk foetaal concept niet kunnen waarmaken. Daarom had hij hoofdstuk over de
menselijke vruchtvliezen beter niet geschreven.
Vesalius’ misvatting over de menselijke vruchtvliezen doet niets af van zijn enorme verdienste als
grondlegger van de moderne anatomie. Terecht stelde R. Van Hee hem voor als “De Grootste Belg”
omdat hij met zijn werk de basis van de moderne geneeskunde gelegd heeft. Zijn hoofdverdienste
was de radicale ommekeer van de studie van de bouw van het menselijk lichaam door het lijk en de
preparaten persoonlijk nauwkeurig te ontleden en zich niet te beperken tot het ex cathedra aflezen
van teksten van oude anatomen. Dit wordt mooi geïllustreerd op het voorblad van zijn Fabrica: de
afgedankte snijders zitten te redetwisten onder de tafel, de proefdieren wachten hun beurt af, en
andere anatomen en voorname burgers staan er rond en zien voor het eerst hoe een mens gebouwd
is.7(Fig. 11)

7 Met op de eerste rij, rechts van de dissectietafel, Realdo Colombo, en links Marcantonio Contarini, de magistraat die de
kadavers van de geëxecuteerden ter beschikking stelde.
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FIGUUR 11
Voorblad van De Humani Corporis Fabrica van Vesalius (1543)

Door deze benadering heeft Vesalius het werk van Galenus vervolmaakt. Zoals Cunnigham schreef in
zijn Anatomical Renaissance: ‘He has resurrected Galen’s view of the dissected body’.

110

BIBLIOGRAPHY
ARANTIUS JC. ‘De Membranis Foetum Obvolventibus & de Uraco’. In : De Humano Foetu Opusculum breve sed
utile.’ Bologna. 1564. pp. 31-39.
BERENGARIO da CARPI. ‘Commentaria cum amplissimis additionibus super Anatomia Mundini’. Bologna: H. de
Benedictis. 1521.
CUNNINGHAM A. ‘Vesalius: The Revival of Galenic Anatomy’. In: The Anatomical Renaissance. The Resurrection
of the Anatomical Projects of the Ancients. Aldershot, England: Scolar Press. 1997. pp.88-142.
DE GROEF B. ‘Placentatrofie en de dracht bij zoogdieren’. In: De biologie van de seks. Leuven: Acco, 2009.
DIERICKX K. Embryologie van mens en eutheria. Gent : E. Story-Scientia. 1969.
DELAVAULT A. ‘André Vésale (1514-1564) Biographie.’ Brussel: Le Cri. 1999.
FABRICIUS Hieronymus ab Aquapendente. ‘De Formato Foetu’. Venetië: F. Bolzetta, 1690. Vertaald door HB.
Adelmann als ‘The formed Fetus’. Ithaca, New York: Cornell University Press. 1942.
FALLOPIUS G. ‘De iis quae ad foetum pertinent’. In: Observationes anatomicae. Venetië: M.A. Ulmus, 1561.
GALENUS 1. ‘de Dissectione Uteri” pp 887-908 van ‘de Anatomicis administrationibus’ In: Medicorum
Graecorum Opera quae exstant, continens Claudii Galeni. Vol. II. Ed. C.G. Kühn, Leipzig: C. Cnoblic: 1821.
Vertaald in het Engels door C.M. Goss als ‘On the anatomy of the uterus’ In: Anatomical Record, 1962, 144: 7783.GALENUS 2. ‘de Usu partium’. Vertaald in het Engels door Margareth Tallmadge May als ‘On the Usefullness of
the Parts of the Body’. Ithaca (N.Y): Cornell University Press, 1968.
GALENUS 3. ‘de Anatomicis administrationibus’. Vertaald in het Engels door Duckworth W.L.H. als ‘On
anatomical procedures, the later books’. Cambridge (MA): University Press: 1962.
GOSS CM. Galen on Anatomical Procedures, the Later Books, by W. L. Duckworth’. In: The anatomical record
1963; 146 (4): pp. 373-376.
GRENDLER PF. ‘Bodies for Dissections.’ In: The Universities at the Italian Renaissance. The John Hopkins
University Press, Baltimore & London. 2002.
GROSSER O. ‘Vergleichende Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Eihaüte und der Placenta mit
besondere Berücksichtigung des Menschen.’ Wien: Braumüller, 1909.
HUNTER G. ‘Anatomia uteri humani gravidis’. London; E. Cox, 1815.
LAMS H. ‘De embryologie door de eeuwen heen.’ In: Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift. 1935. 18, 364-372.
HOBBY E. ‘Illustrations in the birth of mankind’ Inleiding in ‘The Birth of mankind: Otherwise named the
Women’s Book.’ Farnham: Ashgate. 2009.
McMURRICH J. PLAYFAIR. ‘Leonardo da Vinci, the anatomist (1452-1519)’. Baltimore: the Williams & Wilkins
Company, 1930.
Meyer AW. ‘The elusive human allantois in the older literature’. In: Science, Medicine and History, essais
written in honour of Charles Singer. London: Oxford University Press. 1953; Vol I, 511-520.
NUTTON V. ‘Vesalius revised. His annotations to the 1555 Fabrica’. In: Med. Hist. 2012, 56: 415-443.

111

STADLER H. ‘Albert the Great. De animalibus libri XXVI nach Kölner Urschrift’. Munchen: Aachersdorf, 1916.
SUY R. ‘The quest for the elusive human urinary membrane’. In: Sartoniana, 2012, 25: 119-153.
VESALIUS A. ‘De Involucris Foetus in Utero’. Hoofdstuk XVII in Boek V van: De Humani Corporis Fabrica libri
septem. Basel: J. Oporinus.1543 & 1555.
VESALIUS A. ‘Epistola rationem modumque propinandi radicis Chynae decocti pertranctans’. Basel: J. Oporinus,
1546. Vertaald in het Nederlands door H. Pinkhof in ‘Opuscula selecta Neerlandica de Arte Medica’.
Amsterdam: F. van Rossen, 1915.
VESALIUS A. ‘Anatomicarum Gabrielis Faloppii Observatio Examen.’ Venetië: Franciscus de Franciscis Senensis,
1564. Vertaald in het Nederlands door L. Blanckaert in ‘Verhandelingen van de Kon. Vl. Ac. Geneeskunde’.
Brussel, 1994.
WEYNS A. Cursus van embryologie van de huisdieren. 2010, Universiteit Antwerpen

112

LABORATORIUM GENEESKUNDE IN DE 18DE EN 19DE EEUW EN DE
OORSPRONG VAN HET LABORATORIUM SINT-JAN
Vic Blaton¹ ,Hilde De Bruyne² en Michel Langlois¹. AZ Sint-Jan Brugge - Oostende en OCMWarchief Brugge².

Wat was de aanleiding van dit onderzoek. Persoonlijk ben ik (VB) zelf gedurende 38 jaar betrokken
geweest bij de ontwikkeling van laboratoriumgeneeskunde te Brugge. Tot op heden werd er geen
diepgaand onderzoek gedaan naar de oorsprong van het laboratorium en ook werd er geen evolutie
ervan opgevolgd. Wij zijn daarmede gestart in samenwerking met het archief van het OCMW en met
de archivaris H. De Bruyne. De analyse loopt van bij het ontstaan van het Sint-Janshospitaal tot aan
de Eerste Wereldoorlog, het tweede deel omvat de grote expansie periode van de XXste eeuw. Wij
zijn gestart met volgende vragen en bedenkingen. Wat leert ons het OCMW - archief Brugge over
laboratoriumgeneeskunde? Welke bronnen zijn er te raadplegen? Welke periode in de tijd kunnen
wij raadplegen? Wanneer en waarom werd er een laboratorium opgericht? Wat was de motivatie?
Waarom zo laat in de tijd uitgebouwd en waarom die trage ontwikkeling in de middeleeuwen in
vergelijking met de huidige razend snelle evolutie, moeilijk te volgen zelfs? Door de geschiedenis
ervan te kennen wordt het begrijpen van de opdracht gemakkelijker.

BIOMEDISCHE WETENSCHAP - HISTORISCHE KNOOPPUNTEN
VAN MAGIE TOT MOLECULAIRE BIOLOGIE
Wij kunnen kort terug komen op de geschiedenis van de biomedische wetenschap van de oudheid
tot de 16de eeuw. Mysticisme en het magische beheersten de patiëntenzorg en de medische praktijk
in vorige tijden. Het geloof van buitennatuurlijke en goddelijke krachten op de mens was bepalend.
Was Rembrandt 400 jaar later geboren dan had hij wellicht niet "De Anatomie Les" geschilderd, maar
"De Klinisch Chemische Puzzel" bloot gelegd. Eeuwenlang waren de klachten van de patiënt en de
toestand van diens beenderen en inwendige organen voor artsen de belangrijkste aanwijzingen voor
het stellen van een diagnose, volgens de “humorale theorie” van de lichaamssappen. Nu vervullen
moleculaire gegevens een sleutelrol. De moderne geneeskunde kan niet meer zonder
laboratoriumonderzoek voor diagnostiek, therapie en preventie. En het laboratorium ontwikkelt zich
verder op het snijvlak van de geneeskunde en de natuurwetenschappen. Innovaties uit het
biomedisch chemisch wetenschappelijk onderzoek bereiken in hoog tempo de klinisch chemisch
laboratoria en daarmee de kliniek. Artsen en patiënten worden geconfronteerd met ontwikkelingen
waardoor steeds gedetailleerder diagnosen kunnen worden gesteld en de effecten van een
behandeling beter kunnen worden gevolgd en voorspeld. De eerste vraag die zich stelt in onze
zoektocht is, wat betekent “Laboratoriumgeneeskunde” en wat is haar doelstelling. Een laboratorium
is, volgens Oxford 3000TM Dictionary, “een gebouw waarin wetenschappelijke onderzoekingen
kunnen plaatsvinden en vooral van chemie”. Ook was het begrip al in gebruik in de 17de eeuw. Er zijn
weinig binnenzichten van laboratoria voorhanden en een voorbeeld van 1763 ligt in Parijs, Figuur (1).
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Het werd ook teruggevonden in 14de en 15de eeuw met als inhoud “ Het werkhuis van de Alchemist”.
Laboratorium heeft ook iets als culturele entiteit met als doel het projecteren van intelligentie in de

Figuur 1 Laboratorium aanzicht 1763

materie, iets magisch, iets geheimzinnig en ook iets zeer persoonlijk zoals het portret van Louis
Pasteur, (Parijs 1857), Figuur 2, in zijn laboratorium, sterk verschillend van dit van Marie Curie, (Parijs
1911), Figuur 3.

Figuur 2 Louis Pasteur in zijn laboratorium 1884

Figuur 3 Marie Curie in haar laboratorium.

Zij bekwam de Nobelprijs fysica (1903) voor de ontdekking van de radioactiviteit en in 2011 de
Nobelprijs voor chemie, voor de ontdekking van Radium en Polonium. Vooral het resultaat in het
laboratorium is verrassend, vooral veel cijfers , ruwe data welke getransformeerd worden in
concepten en theorieën en die een waardevolle reflectie vormen op de wetenschappelijke praktijk.
Een wetenschapper en een laboratorium zijn onafscheidelijk. Het laboratorium symboliseert chemie
en onderzoek zoals een stethoscoop de geneeskunde vertegenwoordigt.

DE OUDSTE MEDISCHE LITERATUUR
Er is een sterke archeologische evidentie dat veel ziekten die vandaag bestaan ook aanwezig waren
3000 v.C.. Egyptische documenten zoals de “Ebers papyrus” verwijzen naar polyurie, verhoogde
urineproductie bij diabetes. Steenkappers waren de voorlopers van chirurgen. In 1873 werden de
papyrusrollen in Luxor gekocht door Georg Ebers. We weten niet wie de rol aan hem had verkocht,
maar het zou tussen de benen van een mummie zijn gevonden. Ebers heeft geprobeerd het te
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vertalen, maar het lukte hem niet. Na zijn dood liet hij het na aan de universiteit van Leipzig, waar hij
professor was. Kruiden- en plantextracties zijn er vooral in beschreven en werden gebruikt voor
behandeling van ziekten. Ziek zijn werd geassocieerd met duivel, geesten. Toverij en mysticisme
werd gebruikt voor uitdrijven van demonen dat leidde tot genezing. Een meer wetenschappelijke
benadering werd ingevoerd door de Grieken vanaf 1000 v.C.. De vraag is echter waarom de mens
zich toch zo inzet tot kennisverwerving van, en een oplossing wil geven aan ziekten. Leven en dood
zijn altijd centraal gesteld geweest. In ieder geval is het bemoedigend vast te stellen dat hierdoor de
levensverwachting minstens verdubbeld is over de laatste 2 à 3 millennium.

DE EERSTE LABORATORIUMTEST

Figuur 4 De Matula, het eerste labo toestel.
Wij komen nu aan het oudste laboratorium instrument en methode aangewend tot medische
diagnosen. De matula, figuur 4, is een glazen kolf met specifieke vorm en afmetingen, eeuwen in
gebruik geweest en heeft gedurende de ganse oudheid en de middeleeuwen een belangrijk aandeel
gehad bij de medische diagnose. Tot aan de 16de , 17de eeuw was de matula de methode voor het
visueel urineonderzoek en het enige diagnostisch middel. Het geheim van de matula methode was
dat delen van het lichaam overeen kwamen met delen van de urine in de matula.
Het onderzoek van urine als een diagnostisch middel is mogelijks zo oud als de geneeskunde zelf
maar gaat zeker terug naar de prehistorische tijden. Urine is een van de meest belangrijkste
laboratorium monsterstalen voor het opsporen van een groot aantal afwijkingen. Het was het eerste
lichaamsvocht gebruikt bij het klinisch onderzoek aangezien zijn gemakkelijke bereikbaarheid en zijn
karakteristiek voorkomen. De urine is lange tijd beschouwd als een goddelijk vocht met een open
venster op het lichaam en de ziel.

WAAROM HEEFT MEN ZO WEINIG VOORUITGANG GEBOEKT IN DIE PERIODE VAN DE
VDE TOT DE XVIIDE EEUW
De Magic, het mysticisme en de alchemie waren de dominerende factoren. Het occultisme werd
sterk gevolgd en heeft vooral betrekking op de diepe geestelijke veronderstelde werkelijkheid die
niet kan worden begrepen met het materialistisch ingestelde verstandelijke denken, dat ten
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grondslag ligt aan de moderne natuurwetenschappen. De nuttigheid en implementatie factoren van
onderzoek waren er niet, onderzoek werd in zich wel gedaan maar niet in de praktijk ingevoerd. Er
kon geen vooruitgang zijn zonder een vooruitgang in anatomie en fysiologie. Het onderzoek op
menselijk lichaam was niet toegelaten. Onder de kleding werd niet getast of gekeken. De afwezigheid
van de chemie en de fysica en vooral de afwezigheid van biochemie waren oorzakelijk voor het
gebrek aan vooruitgang.
De alchemisten hebben mede de evolutie begeleid. De alchemisten waren chemici die in de
middeleeuwen probeerden goud en andere edele metalen te maken. Ze ontwikkelden een soort
geheimschrift met symbolen om ingewijden hun geheime formules door te geven. De experimenten
van alchemisten waren gebaseerd op de theorie van Aristoteles over aarde, lucht, vuur en water. De
ware zoektocht was toch de wijze om goud te maken. Ook hebben alchemisten vele eeuwen gezocht
naar de Steen der Wijzen (Nicolaas Flamel). Wanneer de Steen der Wijzen maar eenmaal was
ontdekt, zou slechts een kleine hoeveelheid van deze magische stof die bij een gewoon metaal werd
gevoegd, dat metaal in goud veranderen. Ingenomen als geneesmiddel zou men zieken kunnen
genezen en misschien zelfs onsterfelijk kunnen worden. Alchemisten hebben zeker een grote
bijdrage geleverd aan de basis van de scheikunde zoals wij die vandaag de dag kennen. Als laatste
reden zou ik willen toevoegen het vitalistisch denken. Het bestaan van een spirituele werkelijkheid
erkennen, met name gaat het om het inzicht dat elk levend wezen een ziel heeft, een onstoffelijke
essentie.

DE RENAISSANCE BRACHT GROTE VERANDERING IN DE 15DE EN 16DE EEUW DOOR
EEN FUNDAMENTELE WIJZIGING IN HET DENKEN
Paracelsus (1493-1541) is de belangrijkste naam bij de grote hervorming in de renaissance. Hij was
een hervormer, observatie van de natuur in plaats van oude teksten te lezen. Gaf de alchemie een
nieuwe vorm, hij wees een deel van het occultisme af en hij bevorderde het gebruik van de
waarnemingen en experimenten om de kennis over het menselijk lichaam te vergroten. De alchemie
evolueerde tot een meer filosofische en spirituele discipline en werd vanaf de 17de eeuw geleidelijk
vervangen door moderne scheikunde en farmacologie.
Die nieuwe manier om de werkelijkheid te zien en naar dat nieuwe inzicht te handelen is in de 17 de 18de eeuw geboren en wel in Europa want de wieg van de moderne wetenschap stond daar. Dat
begin van moderniteit noemt men de Verlichting of Aufklärung. De westerse cultuur sloeg plots in
een totaal andere richting dan die welke zij haar 1500 jaar lang voorgegeven had.
Ook België (toen de Zuidelijke Nederlanden) heeft sterk medegewerkt aan deze evolutie. Hierbij
wens ik wel twee voorname personen te vernoemen.
Johann Baptist van Helmont (1579-1644) geboren in Brussel. Hij studeerde de klassieke talen,
filosofie en bekwaamde zich in geografie en recht. Zijn theoretische opleiding beëindigde hij met
geneeskunde en een doctoraat. Hij trok zich terug in het private en besteedde zijn tijd aan
experimentele chemie, waarvan hij meer verwachtte dan van boeken te lezen, hij gebruikte fysische
en chemische impulsen. Hij gebruikte weegmethoden voor specifiek gewicht van urine te bepalen en
gebruikte ook temperatuur metingen. De oude humorale theorie werd verdrongen en werd
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vervangen door een chemisch mechanisch denken in de geneeskunde en door de ontwikkeling van
methoden die als voorlopers moeten erkend worden.
De tweede is Andreas Vesalius (1514-1564) Hij studeerde wijsbegeerte en rechten te Leuven en
volgde geneeskunde in Parijs. Hij kwam in stokken met zijn leermeester te Leuven en verhuisde naar
Padua. Zijn belangrijkste werk in Padua is “De Humani Corporis Fabrica Libri septem” (1543). Hij
openbaarde de anatomie van het lichaam en introduceerde de fysiologie en het concept dat de
meeste processen in het lichaam chemische processen zijn en van buiten uit beïnvloedbaar zijn.
De 17de eeuw is de eerste eeuw van het wetenschappelijk denken. Meerdere individuele personen
nemen de ontwikkeling in handen Een meer rationele en logische benadering van de wetenschappen
heeft plaats. Tot het midden van de 17de eeuw werden geen fysische en chemische methoden
aangewend voor bloedonderzoek omwille van de vitalistische theorie. Niet alles kan immers
verklaard worden door fysica en chemie. Midden de 17de eeuw worden de scholastische methoden,
bevattende een logische manier van denken in tegenstellingen, vervangen door de inductieve
methoden steunend op experimenten en ondervinding.
De ontwikkeling van de microscoop door van Leeuwenhoek (1632-1723) en de ontdekking van de
animacules (bacteriën) leidde tot de microbiologie in de 18de eeuw. Een synchronische ontwikkeling
van chemie en geneeskunde was nog een lange weg verder te gaan.
Wij wensen nog te verwijzen naar Louis Pasteur die de evolutie van de wetenschappen onnoemelijk
heeft beïnvloed naast Antonie Van Leeuwenhoek (1632-1723) voor de 17de en 18de eeuw heeft
gedaan. Pasteur deed dit voor de 19de en 20ste eeuw. Pasteur heeft de chemie binnen de
geneeskunde gebracht en de wereld van de geneeskundige verzorging fundamenteel gewijzigd. Hij
studeerde scheikunde en biologie. Zijn "theorie van de ziekteverwekker" of "microbe-theorie" is één
van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis Hij is ook de oorzaak en
verantwoordelijk voor de oprichting van de “Bacteriologie” laboratoria in de ziekenhuizen.

HET VERHAAL VAN HET LABORATORIUM VAN HET SINT-JANSHOSPITAAL VAN
BRUGGE
De ontdekking en toepassing van de bacteriologie brengt ons bij het speurwerk naar het
laboratorium van Sint-Jan, met de vraag naar meer informatie over de geschiedenis van het labo en
met onze klassieke vragen; wanneer waarom en met welke motieven?
Het Sint-Janshospitaal was oorspronkelijk (1188) een godshuis, een gasthuis. Het deed dienst als
passantenhuis, voor zieken en armen en had een beperkt aantal cameren voor proveniers of
kostkopers.
Vanaf de 10de eeuw is Brugge een sterke havenstad en handelscentrum en in de 12de eeuw heeft het
zijn glorietijd. Kooplui en industriële ondernemers onttrekken zich aan het grafelijk gezag en nemen
zelf initiatieven op sociale voorzieningen en zo ontstaan stedelijke zorginstellingen. Tot deze
categorie behoort het Sint-Jan (2). Archeologische sporen wijzen op het ontstaan ervan rond 1150 en
het oudste nog bewaarde document dateert van 1188. In de eerste eeuwen wordt niemand in het
gasthuis opgenomen om van zijn ziekte te genezen wel om van een blijvende verzorging te genieten.
Melaatsen werden in een speciaal gasthuis, de Magdalenaleprozerie gebracht, buiten de
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stadsmuren, pestlijders worden in hun afgesloten woning gehouden en verzorgd door pestmeesters
en er is geen hospitaal interventie.
De ziekenverpleging was heel het middeleeuwse leven corporatief ingericht. Edelman, burger,
ambachtsman, arbeider, de geneesheer en de chirurgijn kwam aan huis, kloosters hadden hun eigen
“fermerie”. De chirurgijn was praktijk gericht en voerde de opdrachten van de dokter uit. De barbier
hield zich vooral bezig rond aderlating en artsen waren meer theoretisch gericht, behandeling o.a. via
de kruidentuin. In 1291 voorziet de Pijndersgilde een bijzondere steun voor een gildebroeder, arm en
ziek, dat hij moet legghen in Sinte Jans. Dit vroeg document leert ons de functie van het toenmalig
hospitaal te kennen. Er is wel nog een melding over de goede zorg aan zieken in Sint-Jan door
Hieronymus Munzer doctor inde medicijnen en chirurgie van Nurenberg op reis in Europa in 1495( 1).
In de 18de eeuw is er de verandering (1 ) en worden acute zieken opgenomen, Figuur 5.

Figuur 5 Ziekenhuis transport 1770

Na 1750 zijn er dan ook documenten over ziekenhuisopnamen. Wij moeten wachten tot 1784 voor
wij gegevens bekomen over het Sint-Janshospitaal. De Franse encyclopedist Derival drukt zijn
waardering uit voor de goede zorg en geeft ook cijfers. Volgens de statistieken voor het jaar 1783
waren er 310 sterfgevallen op 1.500 opgenomen zieken. Bij het bezoek van filantroop John Howard
aan het hospitaal in zijn onderzoek naar de “Principal Hospitals of Europe 1789” wordt de verpleging
van de zieken door de nonnen bewonderd (1).

DE BIJDRAGE VAN DE FRANSE REVOLUTIE (1789-1815)
De Franse Revolutie heeft een belangrijke invloed gehad op de organisatie van de geneeskunde. Het
ancien regime verliest aan kracht en het despotisme daalt in macht. Er was ook de afschaffing van
het feodaal systeem en ook de confiscatie van de kerkelijke goederen. 1788 en 1789 zijn jaren van
grote hongersnood.
In 1796 is er in onze gewesten de hervorming van de armen en ziekenzorg met de oprichting van de
Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van de Weldadigheid die voorlopers zijn van het
huidige OCMW. In 1799 was er de staatsgreep van Napoleon en in 1804 roept hij zich uit tot Keizer.
Napoleon komt Brugge tweemaal bezoeken (Figuur 6).
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Figuur 6 Bezoek Napoleon aan Brugge

In 1801-1805 krijgt men het belangrijk concordaat tussen de Paus Pius VII en Napoleon. Het
geannexeerde België ondergaat grote invloeden o.a door zijn juridische hervorming, de Code
Napoleon. De universiteit Leuven wordt gesloten in 1797. De medische nood in het leger van
Napoleon was groot en het medisch kennis niveau lag hoog zowel in Parijs als in Berlijn. De vorming
van geneesheren in het leger van Napoleon was wel bekend. Tal van geneesheren en chirurgijns
kregen bijkomende medische opleiding in het leger. Dit had zijn invloed te Brugge.
In 1806 verwijst de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Brugge naar de Geneeskundige School
in het Sint-Jan “Ecole de medecine”(1806-1808). De geneesheren lesgevers kwamen meestal uit het
leger, waar ooginfectie epidemisch was en cataract welig tierde.
Een decreet “Imperial” van 6 januari 1807 bepaalt de oprichting van een opleiding centrum binnen
het “Hospice civil de Bruges” voor praktijkgeneeskunde, chirurgie en farmacie. De leerlingen moeten
ouder zijn dan 16 jaar en slagen in testen. Het doel van het decreet was het aanbrengen van
instructies voor gezondheidsofficieren, die de opdrachten van de dokters uitvoerden. In verdere
documenten vinden wij het leerprogramma voor het studiejaar 1833/1834 van de “Ecole chirurgie de
la ville” en omvat 1-Anatomie en fysiologie, 2-Pathologie, 3-Matière Medicale, 4-Chirurgie, 5Botanique, farmacie en chemie en 6-Verloskunde.
Napoleon regeerde van 1802 tot 1815 en België kwam dan onder Willem van Nassau (1815-1843)
Koning der Nederlanden, huis van Nassau tot aan de Belgische omwenteling in 1830. Na Waterloo
1815 is dit het begin van de toeristische lente voor Brugge.
Onder het Nederlands bewind kennen wij betere tijden maar geen integratie. Na 1815 wordt Brugge
een asielplaats voor Nederlanders, Fransen en Engelsen. Zo groeide er in Brugge een sterke kolonie
van immigranten o.a. renteniers, ex-militairen, waaruit de basis groeide voor het Brugs toerisme. De
technische ontwikkeling van de verzorging wachtte op een vakkundige historische ontginning en de
bouw van de nieuwe ziekenzalen in 1852 was de eerste grote expansie van het Sint-Jan.
Uit de jaarverslagen van de stad Brugge 1859/1860 (7) lezen wij een opdracht om een nieuwe zaal te
bouwen voor de chirurgie (huitième salle) met op de bovenverdieping het laboratorium. Er is een
platte grond van Sint-Jan van voor 1855 (7) waarin sprake van een “Laboratoire” in connectie met de
apotheek zoals op plan, Figuur 7. De voorgevel en de kerk zijn van de XIIde eeuw en de ziekenzalen
van XIII eeuw. De apotheek is van de XIII eeuw en de inrichting van de apotheek van de XVIIde eeuw .
Dit is de eerste verwijzing naar een laboratorium, waarschijnlijk enkel in relatie tot de kruidentuin.
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Figuur 7 Grondplan Rommel 1855

EEN BELANGRIJKE BENOEMING IN HET SINT-JAN IN 1837
Dr. De Meyer, chirurgijn en dokter , geboren 1793, solliciteert in 1833 om vervanging van dr. Van
Steenkiste die overleden is, maar hij krijgt die functie niet. In 1837 doet hij een nieuwe aanvraag ter
vervanging van Dr. Van Biesbrouck, nu met succes. In 1846 vraagt hij twee adjuncten aan.
De Meyer was in 1833 40 jaar, met 16 jaar ervaring als chirurgijn. Hij kwam uit het leger van
Napoleon, was professor aan de school (Ecole Chirurgie de la Ville) en had nood aan een kliniek en
praktijk voor zijn studenten. Hij was een belangrijke persoon in Brugge en aan de Medische School.
Hij noemt de zwaarste ingrepen van zijn praktijk, cataract, hernia en amputatie van beenderen. In
1847 vraagt hij ontslag uit zijn activiteiten, hij is dan 54 jaar.

DE OUDSTE INFORMATIE DIE WIJ VONDEN BIJ BENOEMINGEN
Pas vanaf 1600 was er een medicus vast verbonden aan het Sint-Jan (2). Wij vonden als oudste
aanstelling dr. Jamin benoemd in 1785 en overleden in 1810 (3). Door zijn dood komt een van de
twee plaatsen open. Dr. Bare is een vriend van dr. Jamin en zegt in zijn brief van 1810 dat hij terug in
Brugge is en 9 jaar ziek is geweest en hem wenst op te volgen. Hij heeft 40 jaar ervaring en hij was 10
jaar in Parijs, 22 jaar in Brugge en 8 jaar in Montpellier. Een brief van geneesheren (20 september
1828) over de niet ontvangen jaarwedde door vier geneesheren ,Bossuyt Defevere en adjuncten
Rodenbach en Lahaye laat ons veronderstellen dat in het begin van de 19de eeuw slechts twee
geneesheren benoemd werden en pas later het aantal toe neemt. Deze periode verloopt onder de
invloed van de Bocarmé, burgemeester van Brugge van 1876-1924. Hij heeft Brugge binnengeleid in
de 20ste eeuw. Uit een brief over weddebetaling van het medisch corps in 1873 zien wij nog steeds de
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onderverdeling in vrouwenzalen en mannenzalen en ook een medische onderverdeling in een zaal
voor chirurgie en algemeen, en voor ieder afdeling was er een geneesheer en soms een adjunct.
Onder invloed van dr. Eugene Van Steenkiste benoemd in 1880, krijgen wij een grote ontwikkeling. Er
worden meerdere geneesheren benoemd. In deze zeer belangrijke periode ontstaan de monospecialismen, dr. Rubbrecht voor oogziekten (1899), dr. Veys voor neus keel en oor (1899) en dr.
Leun voor beeldvorming (1900). In deze periode van reorganisatie ontstaat het verhaal van het
laboratorium (4).

DE OPRICHTING VAN HET LABORATORIUM
Op 28 september 1900 was er een schrijven van de administratie van de stad Brugge aan “La
Commisson des Hospices Civils“ en getekend door schepen Ronse. Hierin wordt verwezen naar
vorige gesprekken aangaande het oprichten van een laboratorium bacteriologie in het Sint-Jan,
belangrijk voor de burgers van Brugge. Er wordt ook verwezen naar een kleine ruimte als labo. Maar
er wordt verteld en geroddeld dat de toewijzing van de opdracht niet werd uitgevoerd en er ook
geen apparatuur werd aangevraagd, alles wordt verder uitgesteld. De burgemeester dringt aan en hij
vraagt de redenen voor vertraging en wijst op de veiligheid van de bevolking op infectie ziekten en
op de verdere uitbouw van de mogelijkheden van het hospitaal.
Op 3 oktober 1900 kwam er een antwoord van de voorzitter van de Hospices Civils, Theophile
Goethals. Hij beweert dat de burgemeester slecht is ingelicht. De laboratoriumruimte is er en de
apparatuur is besteld en is reeds maanden in gebruik. Verantwoordelijke is dr. Leo Verhoef
(heelmeester) en er wordt ook aan een officiële benoemingsprocedure gewerkt (6).
Op 9 oktober 1900 werd een waterstaal voor opsporing van tyfus door de agent van de gezondheid
dienst, Jean Dedeyne - stadsbeambte, voor analyse naar het laboratorium gebracht. Het staal wordt
er geweigerd en niet ontvangen op het laboratorium, aangezien het laboratorium bacteriologie niet
werkt. Dit was een hard bewijs en diende recht gezet te worden door de Commissie van Burgerlijke
Godshuizen, dit was de oorlog nabij.
Op 25 oktober 1900 werd dr. Leun benoemd als toegevoegd geneesheer ter ontlasting van de
diensten en wordt verantwoordelijk gesteld voor bacterienkunde, levelingkunde, straalprinting en
barnkracht of elektriciteit, dit was een nieuwe dienst (Figuur 6). Deze rechtzetting heeft grote
gevolgen gehad voor de reorganisatie van het medisch team Sint-Jan.
In de zitting van 12 november 1900 worden herbenoemingen en rangschikkingen van de
geneesheren doorgevoerd en mono specialismen worden ingevoerd.
De geneesheren waren benoemd voor zes jaar. Dr. Van Steenkiste voor de mannen en dr. Goethals
voor de vrouwen. Dr. Deschraevel chirurgie mannen en dr. Valcke voor de vrouwen. Dr. Verhoef
adjunct en ook verantwoordelijk voor het gesticht Zusters van Liefde. Dr. Saeys voor velziekten, dr.
Veys voor neus keel en oor, dr. Rubrecht oogziekten en dr. Leunis X - stralen; elektriciteit en
bacteriologie.
Het laboratorium ontstaat aldus in een twistbeurt met de stad, de eerste verantwoordelijke was dr.
Verhoef voor een paar maanden en nadien toegewezen aan dr. Leun. Dr. Leun is dat gebleven tot
1905 met de benoeming van dr. Nelis die in 1914 tot professor aan de KU Leuven werd benoemd en
Brugge verlaten heeft op 1 januari 1919. Waarom bacteriologie onder Leun viel weten wij niet en
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enig motivatie hiervoor hebben wij nergens gevonden in documenten. Als enige factoren kunnen wij
het volgende aanbrengen. De dreigende cholera in Luik (1878) en de preventie van tyfus via controle
van drinkbaar water, de druk van buiten na Pasteur en vooral van de chirurgen, en de bestaande
geslachtsziekten.
Dr. Leo Verhoef (Ϯ 1912) (4) en opgevolgd door prof. Sebrechts werd op 1 augustus 1898 benoemd
aan het Sint-Janshospitaal als bijgevoegd geneesheer heelmeester en met een mandaat van vijf jaar
tot 31 oktober 1903. In 1901 volgde L. Verhoef A. Valcke op als hoofd chirurg en dienstoverste. Dr. L.
Verhoef was de eerst vermelde verantwoordelijke voor het laboratorium zoals vermeld in het
schrijven van 3 oktober 1900 en werd snel opgevolgd door dr. Leun op 25 oktober 1900.
Dr. A Leun is belangrijk voor het laboratorium,hij was geboren in 1867 en is overleden in Brugge in
1926 na zijn ontslag in december 1925. Hij woonde aan de Spiegelrei nr. 3 Brugge. In 1894 werd hij
benoemd tot geneesheer der armen bij het Bureel der Weldadigheid en in 1900 als bijgevoegd
geneesheer in het Sint-Janshospitaal. In 1910 werd hij geneesheer van het gesticht de Broeders van
Liefde en de Godshuizen. In 1925 ontving hij het Burgerlijk Ereteken. Hij was toen 58 jaar, Med
Honoraire de l’hopital Saint Jean”. Hij was gelast met den Electro therapeutische dienst en heeft zich
weten te onderscheiden in het behandelen met de elektrische toestellen (4). Hij was de eerste
geneesheer die op behendige manier de X-stralen kon toepassen in de heel en geneeskundige dienst.
Hij behandelde Maladies Nerveuses en Maladies de l’estomac.
De dienst noemde “Werkzaal Levelingkunde en doorlichting”. De afdeling van dr. Leun werd
benoemd als “Radiographie, Electrotherapie en Bacteriologie”. Het blijkt dus dat in 1900 er maar vier
geneesheren waren waaraan dr. Leun als vijfde werd toegevoegd. De overbelasting van de dienst en
de komst van een belangrijk individu, dr. Nelis, leidde tot een structurele hervorming. De afdeling
bacteriologie en pathologie werd overgebracht in één dienst onder leiding van dr. Ch. Nelis (5) Figuur
8.

Figuur 8 Laboratorium Bacteriologie 1905

Dr. Charles Nelis was geboren in Brugge in 1875, en overleden in Leuven en begraven in Aartrijke in
1935. Hij werd benoemd aan het Sint-Jan in maart 1905 als zesde bijgevoegd geneesheer in de dienst
bacteriologie (dienst Bacteriënkunde en anatomie pathologique). Hij werd benoemd aan KU Leuven
in 1914 als opvolger van prof. van Gehuchten, nam ontslag en verliet de dienst in december 1918. Hij
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richtte in Brugge een onderzoeksproject op voor studie van het zenuwstelsel o.m. over razernijen.
Uit de rede bij zijn begrafenis lezen wij dat hij auteur was van de studie over “Cellule nerveuseHistopathologie” in “l’incephalite letargique et ses particularités en Belgique” in 1923. Hij was een
goede lesgever en onderzoeker.
De ontwikkeling en vooruitgang van het laboratorium geneeskunde Sint-Jan is altijd gedragen
geweest door project studie en doelgericht onderzoek.

BESLUIT
Wij vinden de eerst sporen van het laboratorium Sint-Jan terug in de naam van de dienst van dr. Leun
en overgenomen door dr. Nelis; “Straalprinting, barnkracht(elektriciteit) en bacterienkunde of
levelingkunde”. De dienst wordt ook nog genoemd: “Radiographie, electrotherapie en bacteriologie”.
Het pionierswerk van de toenmalige Brugse laboratoriumartsen en hun opvolgers lag mee aan de
basis van de uitbouw en de uiteindelijke professionele erkenning van het medisch specialisme
“laboratorium geneeskunde”, genaamd “klinische biologie” in België. De laboratoriumgeneeskunde
van het Sint-Janshospitaal, en na 1977 de huidige site AZ Sint-Jan, groeide met de jaren uit tot een
wetenschappelijke en toonaangevende dienst met tal van gespecialiseerde activiteiten. Innovatieve
technologieën in bacteriologie, klinische chemie, toxicologie, hematologie, moleculaire
biologie/genetica resulteerden er in medische toepassingen zoals de lipidenkliniek, de
diabeteskliniek, de infectiologie, de stamceltransplantatie en de in vitro fertiliteitskliniek met sterke
regionale en internationale uitstraling.

GERAADPLEEGDE WERKEN
A- Sint-Janshospitaal 1188/1976 OCMW van Brugge.
B- Na het oude Sint-Jan reeds tien jaar AZ. 1987 OCMW Brugge.
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HET WINKELBOUCK VAN APOTHECARESSE ZUSTER ELEONORA VERBEKE IN
HET SINT-JANSHOSPITAAL VAN BRUGGE IN 1751
Guy Gilias, Apotheker

ZUSTER ELEONORA VERBEKE (1713-1786)
Zustere Eleonora Verbeke was de twaalfde apothecaresse sinds de inrichting van de apotheek, toen
ze in 1750 aangesteld werd. Ze combineerde haar functie met de verantwoordelijkheid als
novicemeesteresse.
Geboren op 5 december 1713, was ze de oudste dochter uit een niet onbemiddelde familie van
blekers. Het waren ambachtslieden die het lijnwaad wasten en wit maakten. Haar interesse voor
kruiden en chemie heeft ze misschien in haar jeugd opgedaan, want blekers werkten namelijk met
bepaalde planten en hiervan afgeleide producten. Ook met chemicaliën zoals loog (kaliumhydroxide),
potas (kaliumcarbonaat), zwavelzuur, blauwsel als kobalt en ultramarijn.
Vijftien jaar voor haar aanstelling in de apotheek had zuster Eleonora haar kloostergeloften afgelegd
(25 januari 1735).
Ze was een jaar als apothekeres aangesteld in de apotheek van Sint-Jan toen ze in 1751 begon met
haar ‘Winckel-Bouck’ te schrijven. Ze werkte er tot in 1785 en overleed een jaar later.
Ze moet een belangrijke figuur geweest zijn, want in het Orbituarium (Naemen der overledene
Religieusen van desen hospitaele ’t sedert den jaere 1631), wordt een uitgebreid In memoriam aan
haar gewijd.

HET SINT-JANSHOSPITAAL VAN BRUGGE
Het Hospitael vanden Heyligen Joannes in Brughe, zoals zij zelf schrijft, werd gesticht voor 1188. De
apotheek kan beschouwd worden als een protoptype van een kloosterapotheek uit vroegere
eeuwen.
De apotheek is operationeel sinds 1645. De eerste apotheker die in het resolutieboek ‘een heerlyce
joncman’ (een betrouwbaar iemand) genoemd wordt, wordt aangesteld op 18 december 1643.
Joannes de Witte, gediplomeerd apothecaris, is belast met de inrichting van de apotheek en tegelijk
met de opleiding van twee kloosterzusters. De eerste tien jaren van het bestaan van de apotheek in
het hospitaal waren de zusters medewerkers van de apothecaris. In 1655 kreeg de aanwezige
apotheker Lenaert Ceysson van de voogden te horen dat zijn diensten niet meer nodig waren.
Daarna is in de rekeningen van Sint-Jan telkens een zuster genoemd als ‘apothecaresse, apothekighe,
apotequarichen’.
Het is pas vanaf 1952 dat een gediplomeerd apotheker de functie van de zusters overnam.
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De ingerichte apotheek van Sint-Jan was niet voor
het publiek toegankelijk. Enkel wie verzorgd werd in
het hospitaal of wie door een chirurgijn van het
hospitaal werd doorverwezen, kon er terecht voor
een medicijn.
De meeste bereidingen maakten de zusters zelf. De
geneeskrachtige kruiden voor de bereidingen
kweekten ze in de tuin van het hospitaal of ze
werden aangekocht bij de kruidenverkopers of bij de
apothekers in de stad.
In het archief van het Sint-Janshospitaal bevinden
zich de huishoudboekjes van de verschillende
oversten, waaruit blijkt dat de medicamenten bij
gevestigde apothekers betrokken werden, zolang er
geen vaste apotheker aan het gasthuis verbonden
werd.
Wie in de 17de en 18de eeuw apotheker wilde worden moest eerst in de leer gaan bij een meesterapotheker, waarna hij nog een tijdlang als meesterknecht in de praktijk moest staan. Het examen
voor apotheker bestond uit een theoretisch gedeelte en een praktische proef of meesterproef.
Vooreerst werden de kandidaten ondervraagd over hun kennis van het Latijn, daarna ‘over de
kennisse, verkiesinghe, onderschil ende breedtmaeckinghe der simplicia’. Het praktisch examen
bestond in het bereiden van meerdere samengestelde geneesmiddelen. Daarna werd aan de leerling
enkele doktersvoorschriften voorgelegd, die hij moest lezen en interpreteren.
Hier rijst de vraag of onze apothecaresse deze stadia doorlopen heeft. Wellicht was ze alleen maar in
opleiding onder het toezicht van de apothecaris in de hospitaalapotheek. In ieder geval vinden we
haar naam (en ook deze van andere hospitaalapothecaressen) niet terug in de lijst van de
aangenomen apothekers, opgenomen in ‘Origine des Apothicaires de Bruges’.
Haar kennis van het Latijn is ook zeer beperkt, zoals zal blijken uit de recepten die ze opschreef in
haar boek.

HET WINCKEL-BOUCK
Dit manuscript is een onopvallend grauw boekje (21 cm x 16 cm, 2,8 cm dik), met de hand
beschreven op geschept papier en 103 genummerde bladzijden dik.
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Dit is Den Winckel Bouck Van het hospital van den HEYLIGEN JOANNES
In Brugghe Welcken Bouck heeft doen maecken ende in ’t geschrift
stellen Suster Eleonora Verbeke Religieuse ende apothekaresse van het
selve hospitael Op den 22 Julius Int jaer 1751 ende van achter is de
tafel.

Het bevat 97 bladzijden beschreven met 179 recepten voor geneeskrachtige bereidingen, enkele
keukenrecepten en allerhande suikerwaren die in de apotheek klaargemaakt werden, en 6 bladzijden
met een ‘tafel vanden Inhouden van de desen Bouck’, ingedeeld in hoofdstukken zoals Salven Pillen,
Syropen, Pulvis, Geleyen etc.. .

We ontdekken in het boek: 43 zalven, pleisters en balsems, 27 pillen, 15 siropen, 13 poeders, 7
tabletten, 3 kruidenmengsels (species), 22 siroopachtige bereidingen en likkepotten, 33 oplossingen
(waarbij een lavement en oogdruppels), 16 keukenrecepten en suikerwaren (konfijten, geleien, inkt,
biscuits…).
Zuster Verbeke begon dus haar werkboek in 1751, maar nadien hebben ook andere handen daarin
geschreven. Het formularium is zelf gedurende jaren aangevuld geweest, want we lezen op blz. 123
dat de formule voor Laud. Liq. Cydon, overgenomen is uit ‘ph.Belg.’, dit is uit de Pharmacopoea
Belgica. Nu, de eerste Belgische farmacopee is verschenen in 1823. Na ruim zeventig jaar wordt het
handboekje dus nog steeds aangevuld, want ook een andere bereiding ‘Diascordium’ , komt uit die
Pharmacopoea Belgica.
Opvallend is dat het taalgebruik verbetert wanneer andere handschriften opduiken: het Brugse
dialect blijft meer achterwege en het gebruik van het Latijn is grammaticaal correcter. Men maakt
ook meer gebruik van de juiste samenstelling van een voorschrift door te beginnen teken R/ (recipe =
neem), of met het voorschrift af te sluiten met de Latijnse uidrukking “F.s” (fac secundum artem =
maak volgens de kunst).
De bereidingswijzen worden duidelijker en ook het gebruik van het medicijn wordt meer en meer
aangegeven.
Zoals blijkt uit de raadgevingen bij de bereidingswijzen, lag het in de bedoeling van zuster Eleonora
om aan de medezusters op een eenvoudige manier uit te leggen hoe ze te werk moesten gaan,
namelijk ‘de lighste maniere om maecken’.
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Het Brugse dialect overheerst bij de plantennamen, de beschrijvingen voor bereiding en de aangiften
voor een correct gebruik. Zo is er sprake van dooren en ijers, ongepint wasch, een tallioore, een
seefde en een passé, walleken, laten commen, rullen, roeren met een houtte spaeijken, een
solverpriemken, een brocktje, een salve voor de crauwte …..
Zelfs het Latijn heeft een Brugs reukje en voor de volksbenamingen van de planten is de lectuur zeker
interessant, maar moeilijk voor een niet-Bruggeling, temeer daar ze voortdurend afkortingen
gebruikt van de gebruikte ingrediënten, zowel in het Latijn als in het Frans als in de volkstaal.
Bovendien gebruikt ze nergens leestekens, de tekst loopt gewoon door en verspringt ongestoord van
regel op het einde van het blad.
Dat alles maakt het ontcijferen en interpreteren van de formules ingewikkeld, maar precies daarom
is het meer dan interessante uitdaging!

MEDICINALE GEWICHTEN
In verschillende bereidingen wijst zuster Eleonora op het gebruik van medicinale gewichten, en meer
specifiek naar de gewichten uit haar apotheek. Hiermee bedoelt ze, uit de stad Brugge.
Immers, iedere stad kende een andere massa (gewicht) toe aan het medicinale pond. Uit bijgaande
tabel blijkt dat een pond in Brugge 275,35 gram woog, terwijl het pond in Antwerpen 282,12 gram
zwaar was. Ieder pond woog in Antwerpen dus ongeveer 7 gram meer dan in Brugge. Hetzelfde gold
natuurlijk voor de onderverdelingen ons, drachme, scrupel en grein.

Brugs en Latijn door elkaar
R Teken

Dit is den diaschordium op medecine gewichte
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Het is dus niet verwonderlijk dat er vergiftigingen of zelf sterfgevallen te betreuren waren wanneer
door onachtzaamheid niet de juiste omrekening gebeurde om de exacte waarde van het gewicht te
gebruiken.
Goed Latijns recept met aanduiding
van dosis in medicinale gewichten.
Onderaan bondige bereidingswijze in
het Brugs.
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ENKELE BIJZONDERE RECEPTEN UIT HET WINCKEL BOUCK
CRANIJ HUMANI CRUDI : POEDER VAN RUWE MENSENSCHEDEL

Latijn

Recept voor bereiding van ‘Poeder van ruwe mensenschedel’
Dit is het poeder van de geraspte, niet verkoolde schedel, vooral van een jonge mens die op een
gewelddadige manier gestorven is. De schedel verschaft eveneens het product ‘usnea’ : een
groenachtig schuim, met licht gezouten smaak, dat op de schedels groeit van kadavers opgehangen
in de lucht. Dat product, goed gewassen en gedroogd wordt ook verkocht onder naam
‘mensenschedel’. Volgens Lémery, Frans geneesheer en scheikundige (1645-1715), is usnea zeer
samentrekkend en stopt aldus de bloedingen wanneer het in de neusgaten gestopt wordt. Het is
actief tegen epilepsie en andere hersenaandoeningen. Ook goed tegen vergiftigingen en het stopt de
buikloop.

OM HERTEN TE MAKEN

De zusters maakten in de apotheek ook keukenrecepten, voor verkoop en/of voor eigen gebruik. Dit
recept bevat veel suiker, eieren en boter waardoor het zeer “hartige” koeken zijn, versterkend maar
zeker ook lekker als tussendoortje.
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Let op de hoeveelheid een vierendeel. Dat is het vierde van een pond (12 ons), dus 3 ons of 6 loot.

OM AUGUENTUM DEALTEA TE MAECKEN
De titel in onderstaand recept is verkeerd geschreven. De eerder fonetisch geschreven benaming
moet zijn Unguentum Altheae, namelijk zalf van heemstwortel of smeerwortel (Althea).
Het kruid althaea komt echter niet voor de formule van de bereiding.
Wat is het dan wel? De Belgische Farmacopee beschrijft een Onguent d’Althea als zijnde Unguentum
foenigraecum seu flavum (gele fenegriekzalf). Ook Dorvault beschrijft dezelfde zalf met fenegriekolie,
gele was, harsen en terpentijn. Olije missilagines die wél in de formule van zuster Eleonora staat, is
niets anders dan een viskeuze mucilago-olie van dat fenegriekzaad, door de verpulverde zaden te
laten opzwellen in water. Het gaat hier dus wel zonder twijfel over de gele fenegriekzalf.
De naam van het recept luidt dus: om gele fenegriekzalf te maken.
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AUGUENTUM BASILICUM

Ook hier gaat de eerste gedachte naar een zalf met basilicum, bazielkruid.
Maar ook hier is er nergens melding van deze plant, die trouwens alleen in de keuken gebruikt wordt
en als geneesmiddel bij orale inname, tegen constipatie. Het kruid wordt dus zeker niet gebruikt in
zalven.
Nader onderzoek leert ons dat het gaat over Unguentum Basilicon. Basilicon betekent in het Grieks
“koninklijk”. Het is dus een ‘koninklijke zalf’ , zo genoemd naar analogie van de ronkende namen die
men gaf aan pleisters: koninklijk pleister, goddelijk pleister, pleister van de gratie Gods etc…),
waarmee men de krachtige werking van het geneesmiddel naar waarde wilde uitdrukken.
In de apotheek in Brugge bevindt zich trouwens een ‘pleisterkast’ waar dergelijke waardevolle
medicijnen bewaard werden.
We mogen deze zalf dus de naam geven van ‘koninklijke zalf’
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ONGUENT DE LA MEER

De officiële naam van zalf is verkeerdelijk fonetisch neergeschreven. Het gaat over ‘Onguent de la
mère Thecla’, in de volksmond moederkeszalf genoemd.
Het is een stijve zalf die in tabletvorm aangeboden werd. De harde tabletten moesten voor het
gebruik enigszins week gemaakt worden. Het is een rijpende zalf bij verzweringen, en bevat ‘litharge
aurij’, gouden loodoxide (geel loodoxide).

LA PIERRE DIVINE
La pierre divine of de Steen der wijzen is het middel waar de alchemisten tevergeefs naar zochten om
goud te kunnen maken.
De bereiding bestaat uit aluin (rooden aluijn), kopersulfaat (blauwe coperost = couperose bleue),
salpeter en kamfer.
Na een duidelijke beschrijving van de bereiding geeft de apothecaresse ook raadgevingen voor een
juist gebruik. Aan het einde specifieert ze nog enkele indicaties.
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SIJROPUS GARRIOPILORUM OFTEWEL SIJROPE TIJLIJ
De naam van deze bereiding dekt ook weer niet de lading.
Bij het lezen van Garriopilorum denken we meteen aan het voor de hand liggende Carriophyllus
aromaticus, de kruidnagel. Maar die is in de formule niet vernoemd. Gelukkig is zuster Eleonora heel
volledig met de naam van haar recept en vermeldt ze erbij “ofte wel sijrope tijlij”. Waardoor we
meer informatie kunnen inwinnen.
Tijlij siroop blijkt een vervormde fonetische schrijfwijze te zijn van ‘Thélu siroop’ of ‘sirop de
phellandrium’ zoals we dat vinden in de Nouveau Formulaire Magistral van Bouchardat in 1862.
Phellandrium is dolle kervel, scheerling, dat een pijnstillende en krampenwerende werking heeft,
maar zeer giftig is.
Maar phellandrium komt evenmin voor in het recept. Wat is hier dan gaande? De enige vernoemde
actieve plant is roo sentijllen. Dat is Centaurium minus spicatum flores rubro (rode santorie bloemen).
Deze bloemen hebben dezelfde werking als de giftige scheerling, wiens gebruik reeds lang verboden
was.
Men heeft hier de oorspronkelijke naam van de siroop behouden, dat is sirupus phellandrinum of
sirupus Garriopillorum.
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Interessant is ook de vermelding ghesuijvert van hun wit en het aanbevolen gebruik van een zilveren
beker bij de bereiding.
Om een dieprode kleur te bekomen van de siroop, gebruikte men alleen mooie verse bloemblaadjes,
ontdaan van alle onzuiverheden (van witte bloemblaadjes). De zilveren beker waarin de
bloemblaadjes geweekt worden heeft eveneens tot doel de rode kleur van de oplossing te bewaren.
Immers, zilver oxideert gemakkelijk en verzadigt zo langzaam het zuur dat door de organische stoffen
geproduceerd wordt en verhindert in te werken op de kleur.
Een zelfde methode gebruikt men voor de bereiding van paarse viooltjes siroop.

VINAIGRE DE QUATRE VOLEURS
De Azijn van de vier dieven of het Acetum prophylacticum, heeft alleen wijnazijn als geneeskundige
toepassing. Het is de zure fermentatie van alcoholische vloeistoffen en heeft antiseptische
eigenschappen. De vloeistof werd vooral gebruikt in periodes van pestepidemies.
Hoe komt men aan de naam van Vinaigre des quatres voleurs?
Het verhaal is te vinden in de archieven van het Parlement van Toulouse. Vier grafdelvers
overleefden telkens een pestepidemie dank zij een geheime zelfgemaakte oplossing waarmee ze zich
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insmeerden en die ze rondom zich verspreidden. Met deze immuniteit wurgden ze stervende
pestlijders thuis en stalen ze hun huizen. Na hun gevangenneming werden ze ter dood veroordeeld,
maar kregen opschorting van straf indien ze hun formule zouden prijsgeven.
Dat hebben ze blijkbaar gedaan, want in de Mercure de France 1721 verscheen een uitgebreide
formule met bereidingswijze.

MANIERE OM TABLETTEN VAN CAMPANE TE MAECKEN
Het recept begint met de woorden ‘gij moet eerst nemen wortelen…’, maar er is geen sprake van
welke wortelen. De plant campane is nergens in de literatuur terug te vinden. Maar Dodoens geeft
een bevredigend antwoord in zijn Cruydtboeck (1644), waar hij Enula campana beschrijft, de galant
wortel. Die heeft slijmoplossende eigenschappen en is een geneesmiddel bij ademnood. Ze versterkt
eveneens de maagwerking en bevordert de stoelgang.
We mogen dus aannemen dat de bereiding dient te gebeuren met de galantwortel.
Dit recept beschrijft het verwerken van galantwortel tot tabletten, door de verkregen pasta te laten
drogen. Maar Dodoens heeft het eveneens over een specifieke gebruiksvorm, namelijk “… met
honigh oft suycker tot een leckinghe oft eclegma bereydt, ’t zij geconfijt oft met suycker gemenght.”
Hij heeft het dus over een lekking of likkepot, electuarium of een eclegma. Dit is een zoet half
vloeibaar geneesmiddel dat van een lepel of van een blad papier ter plaatse in de apotheek afgelikt
werd. Ook in het Winckel-Bouck komen we deze bereidingsvormen tegen.
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MANIERE OM BOLLEN VAN ANTEMONIE TE MAECKEN
Deze antimonium bollen zijn beter bekend onder de naam “eeuwigdurende pillen”, “pilules
perpétuelles”.
Zuster Eelonora geeft een nauwkeurige bereiding van dit merkwaardig geneesmiddel met antimoon,
dat een brakende en laxerende werking heeft.
De gezuiverde vorm van het Hongaarse antimoon kwam in de handel voor in de vorm van een
poeder: men sprak over ‘bloemen van antimoon’.
Die ‘eeuwigdurende pillen’ werden na inname praktisch ongeschonden weer uitgescheiden. Ze
werden gewassen en nadien weer gebruikt met hetzelfde doel. Die bolletjes waren een echt
familiebezit.
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THERIACA ANDROMACHI SENIORIS
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Er bestonden vele benamingen voor deze universele panacee, zoals Andromachus (zoals hierboven),
Mithridatum, Democrates, Orvietan, Opiat van Salomon, Requies Nicolai, Philonium romanium…
Het geneesmiddel werd één maal per jaar bereid op een publieke plaats onder grote belangstelling
van nieuwsgierigen. De ingrediënten werden uitgestald en gecontroleerd door geneesheren. Het
afgewerkte product werd bewaard in vaten en werd zeer duur verkocht.
De hier beschreven Theriak bestaat uit 66 ingrediënten + 22 ingrediënten van de aanwezige trochosci
hedicroy. De totale bereiding bestaat dus uit 88 actieve bestanddelen, de oplossende wijn niet
meegerekend.
Zoals elke Theriak (Triakel) bevat hij de verplichte drie ingrediënten, zijnde opium, slangenvlees en
hedicroy koekjes.
Interessant is de opmerking achteraan de bereiding, waar verwittigd wordt dat er twintig pond
gemaakt wordt. Het Brugse pond bedroeg 275,35 gram, dus wordt er hier in totaal 5,5 kg
aangemaakt. Dit is vier maal meer dan in de klassieke beschrijving in de Brugse farmacopee is
beschreven voor éénmalige aanmaak. We kunnen dus veronderstellen dat het hospitaal gebruik
maakte van de gelegenheid om van deze moeilijke bereiding voldoende aan te maken om te kunnen
verkopen aan apothekers van de stad, die vaak niet de materiële en financiële mogelijkheden hadden
om Theriak te maken.

12 ons per pond
20 pond =
20 x 275,5 gram =
5, 51 kg

Belangrijk is de waarschuwing dat de bereiding gebeurt ‘op het gewichte van die van het hospitael
van ST. Jan In Brugghe …”
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→

1) Slangen
2) Hedicroi koekjes
3) Uitstekende fijne opium
uit Thebe

TROCHISCI HEDICROIJ

TROCHISCI HEDICROIJ
HEDYCHROI TABLETTEN

TROCHISCI CYPHIOS
- ‘hedy=schoon/ croma=kleur
- Arabisch cyphi=aroma
- gele koekjes of zuigtabletten
(safraan - crocus)
- afzonderlijk tegen pest
- +/-17 ingrediënten

Deze sterk gekruide, welriekende en gele koekjes of zuigtabletten waren verplicht aanwezig in een
goede Theriak. Ze werden ook afzonderlijk gebruikt als anti-pest tabletten.

140

Er waren ongeveer 17 ingrediënten aanwezig en werden ook Trochisci cypheos genoemd. Voor het
gemak van de bereider werd de formule ervan in de Farmacopees direct na de formule van Theriak
vermeld.

MITHRIDATUM DEMOCRATIS
Voor de minder begoede zieken geeft apothecaresse Eleonora ook het recept van een eenvoudiger
Theriak: het Mithridatum democratis, met slechts 49 ingrediënten, waaronder weliswaar de obligate
opium, doch ventris scinci (de huid van de maag van aardkrokodil) in plaats van het dure
slangenvlees, en trochisci cypheos die maar 14 grondstoffen rijk zijn. Ze legt er de nadruk op dat deze
koekjes dienen om verwerkt te worden in het mithridatum (cypheos pro Mithridatum).

MITRIDATUM
DEMOCRATIS

Mitridatum Democratis
- zelfde polyfarmaceutische
bereiding als Theriaca
- genoemd naar Mithridates
(131 – 64 v. Ch - koning
van Pontus)

- voor minder begoeden
- 49 ingrediënten (i.p.v. 88
en meer)
- opium, ventris scinci,
trochisci cijpheos

REMEDIE TEGEN HET WATER
Deze bereiding bewijst de uitwisseling van recepten tussen verschillende hospitalen. Dit recept komt
uit (een hospitaal) van Leuven (… commende van Loven).
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Interessant is ook het gebruik van bruin bier in de bereiding (koudt bruin bier).
Alcoholisch bier werd gebruikt om bepaalde geneeskruiden in op te lossen of uit te trekken en het
suikerrijke bier op zichzelf diende als versterkend middel. Ook vandaag wil de volkswijsheid dat een
goede bruine pint bier voor het slapen gaan, lang doet leven. Bloedgevers krijgen trouwens ook een
pint aangeboden om de ongemakken van het afgestane bloed te compenseren.
Het zal echter geen straf bier geweest zijn, want het recept raadt aan daer van gedronken soo vele
als kan.

REMEDIE TEGEN
HET WATER
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DE POTTERIE IN DE LATE MIDDELEEUWEN: EEN VREEMDE COMBINATIE
VAN HOSPITAAL EN ARMENFONDS
Paul Trio, prof. dr.

Dit artikel biedt een gedeeltelijke weergave van onze lezing die we op 11 november 2015 mochten
brengen in de Potterie. Bedoeling hiervan is vooral te tonen hoe de Potterie in feite ontstaan is uit
een fusie in het begin van de 14de eeuw van twee totaal verschillende zorgverstrekkende instellingen.
Die dubbele oorsprong bleef in de verdere periode van het Ancien Régime zowel de werking als de
organisatie van de Potterie kenmerken. Door in te zoomen op de Potterie krijgen we zicht op het
laatmiddeleeuwse hospitaalwezen en de georganiseerde charitatieve zorg te Brugge.

ONTSTAANSCONTEXT: DE BRUGSE ARMEN- EN ZIEKENZORG IN DE 12DE-13DE EEUW
Hoe was de situatie te Brugge aan het begin van het laatste kwart van de 13de eeuw, toen het eerste
hospitaal van O.L.V.-van de Potterie ten tonele verscheen? De snel groeiende steden in de Zuidelijke
Nederlanden kregen al vlug een opvangtehuis voor zieken. Zo’n eerste hospitaal vindt men dan ook
vrij vroeg in Brugge terug, namelijk in 1188 toen statuten voor het Sint-Janshospitaal werden te boek
gesteld. Het is vrij aannemelijk dat aanvankelijk ook niet-zieken zoals passanten en pelgrims hier voor
een nacht onderdak en een avondmaal kregen. Blijkbaar bood het Sint-Janshospitaal voldoende
opvangcapaciteit waardoor gedurende ongeveer een eeuw lang geen nieuwe instelling van die aard
in de stad verscheen. In hoeverre ook echte armen hier terecht konden, weten we niet zeker, maar
het vermoeden is gewettigd dat zij elders soelaas moesten zoeken. De kloof tussen arm en ziek was
echter wel niet zo groot. Wie arm was, werd gemakkelijk ziek, terwijl voor ziekte weinig
geneeskundige verzorging kon toegepast worden. Versterken met goed voedsel was dikwijls een van
de meest beproefde genezingsmethodes. Zoals dat in vele steden in West-Europa het geval was, gold
ook voor Brugge de vroege opkomst van een leprozenhuis. Zijn bestaan gaat tenminste terug tot
1227 maar is mogelijk veel ouder. Zo’n melaatsenhuis richtte zich natuurlijk op een zeer specifieke
doelgroep, namelijk de opvang van gegoede leprozen die een poortersstatuut bezaten. Minder
vermogende melaatsenlijders of zij die slechts inwoners van de stad waren zonder poorter te zijn,
werden als akkerzieken aan de rand van de stad in schamele behuizing ondergebracht en moesten
via bedelen gedeeltelijk in hun onderhoud voorzien. De heropflakkering van de lepra, die mede
mogelijk werd gemaakt door de toenemende urbanisering en commercialisering, lag natuurlijk aan
de basis van het inrichten van opvangtehuizen voor leprozen.
Vanaf de tweede helft van de 13de eeuw was Brugge stilaan uitgegroeid tot een wereldhaven met ca.
50.000 inwoners, waardoor nu toch de nood om meer verzorgingsinstellingen te hebben zich
voordeed. O.L.V.-van de Potterie moet wellicht in het kader van deze ontwikkeling gezien worden. Bij
de instellingen die vanaf eind 13de eeuw en vooral in volgende eeuwen gingen opduiken zien we
twee globale kenmerken: meer specialisatie maar ook kleinschaligheid. Zo kennen we het godshuis
van de Filles-de-Dieu of godsvrouwen, dat als doelgroep de opvang van gevallen vrouwen, m.a.w.
gewezen prostitués, voor ogen had. Het zal in het begin van de 14de eeuw fusioneren met het
gasthuis of passantenhuis van Sint-Juliaan.
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HET HOSPITAAL VAN O.L.V.-VAN DE POTTERIE
OPSTART
Dat er geen stichtingsoorkonde meer bestaat, is eigenlijk niet zo uitzonderlijk. Veel van die oudere
zorginstellingen waren meestal spontaan en van onderuit gegroeid. De eerste vermelding dateert
van 11 oktober 1276. Dit naar aanleiding van een schenking door Lambrecht de Wulf en Colaert de
Makelare die in de akte beloven om 6 pond te schenken aan het kapittel van Sint-Donaas. Het geld
was evenwel bestemd voor het hospitaal van O.L.V.-van de Potterie. De stichting lijkt zoals bij andere
zorginstellingen uit die eerste eeuwen van de stadsgeschiedenis vooral te danken aan het initiatief
en de financiële inbreng van enkele rijke patriciërs, waaronder enkele groothandelaars. De zeer rijke
patriciër en schepen Wouter Goederic, die aanvankelijk tijdens de jaren onmiddellijk na 1276 een
leidende rol speelde in de Potterie, komt daarvoor in aanmerking.
Bisschoppelijke goedkeuring van het hospitaal werd gevraagd op 22 december 1276. Een positief
antwoord volgde pas in 1289. Het is best mogelijk dat de instelling al voor 1276 een tijdje, misschien
zelfs menige jaren, functioneerde. Er zijn trouwens aanwijzingen dat het hospitaal een oudere
oorsprong zou gehad hebben. Bepaalde onderzoekers menen dat het immers ging om een van elders
overgebracht hospitaal, namelijk een dat oorspronkelijk aan dezelfde kant van de Reie tussen de
Oliebaan en het Gotje tegenover de vroeger havenplaats (wijc) was gelegen. Dit hospitaal zou zelfs
teruggaan tot de 11de eeuw ? Dit leidt men onder meer af uit de benaming in het jaar 1300 en 1301
van vetus hospitale of toude spitael. Maar om het geheel van deze beweringen voldoende te kunnen
staven, zal er toch nog meer bewijsvoering nodig zijn. De vraag om kerkelijke goedkeuring betekende
aan de andere kant ook weer niet dat het hospitaal meteen in volle werking trad, want nog in 1284
horen we dat pas was ‘begonnen te bouwen en te stichten’. Het moge duidelijk zijn dat de enkele
aanduidingen en aanwijzingen nog veel ruimte over laten voor een uiteenlopende interpretatie van
de ontstaansgeschiedenis.
Het is niet gewaagd om te zeggen dat in de late middeleeuwen een hospitaal zonder kapel geen
hospitaal was. Aangezien de geestelijke (in de zin van godsdienstige) gezondheid inherent was aan
het verzachten van fysiek leed, kon een hospitaal niet functioneren zonder de aanwezigheid van een
gebedshuis waar missen en gebeden door een of meerdere kapelaans of loonpriesters werden
opgedragen. Omdat mogelijk het bouwen van een eigen nieuwe kapel financieel niet onmiddellijk
haalbaar was of eventueel te lang zou aanslepen nam de Potterie een bestaande kapel, namelijk die
van de pottenbakkers, over. Hier vinden we meteen een verklaring voor de naam van het hospitaal
dat inderdaad in de pottenbakkerswijk gelegen was. In die eerste decennia volgend op 1276 leek de
Potterie wellicht meer op een bouwwerf. Zo weten we nog dat er in de jaren 1300-01 bouwwerken
aan de gang waren waaronder het inrichten van een bakkerij (pestrie) en een refter (reiftre).
Zoals hiervoor aangestipt was de mogelijke beschikbaarheid van een reeds bestaande kapel, een
reden om zich hier te settelen. Maar ook de nabijgelegen Potterierei was evengoed onmisbaar. Wie
kijkt naar de ligging van de meeste zorgverstrekkende instellingen uit de middeleeuwen, maar
evengoed naar die van kloosters binnen een stedelijke context in die periode, ziet dat ze bijna altijd
neergepoot waren in de onmiddellijke nabijheid van waterlopen. Voor een instelling met veel
huisbewoners (patiënten en personeel), waarbij veel afvalwater en ontlasting geproduceerd werden,
betekende het aanwezige stromende water een ideale oplossing om gemakkelijk het vuil af te
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voeren. Ook het Sint-Janshospitaal lag aan water, namelijk aan de Reie. De site van de Potterie
bevond zich wel relatief ver van het centrum. Dit gebied, dat deel uitmaakte van de SintKruisparochie, zal pas
vanaf 1297/1300 opgenomen worden in de uitbreiding van de
stadsomwalling. Door deze nieuwe ommuring kwam het hospitaal nu dicht te liggen bij de Spei- of
Spuipoort, die dateerde van ca. 1300. Op de kaart van Marcus Gheeraerdt uit 1562 heeft het gebied
wel (nog altijd) een zeker landelijk uitzicht, al kan dit ook weer enigszins het gevolg zijn geweest van
een zekere ontvolking van Brugge vanaf de 15de eeuw.

Ligging O.L.V.-van de Potterie op Kaart van Marcus Gheeraerdt, a° 1562

De oudste benaming was Spitael van Onser Vrouwe dat state up die Potterie (a° 1276). Dat het in het
begin ook ‘klein hospitaal’ (Spetalkine) genoemd werd, zoals in 1277-1278, wijst erop dat het in deze
beginfase om een relatief kleine instelling ging. Naar het einde van de eeuw stond het hospitaal
vooral als ‘Potteriehospitaal’ zonder meer bekend. De term ‘hospitaal’ gaf in die tijd duidelijk aan dat
de opvang en verzorging van zieken de core business van de instelling vormden. Soms werd dat nog
explicieter benoemd zoals met languidi seu infirmi in 1276, dit wil zeggen ‘verzwakten’ en ‘zieken’.

BESTUUR EN PERSONEEL
VOOGDIJ
Vrij vroeg, misschien haast onmiddellijk, kwam de Potterie onder de bevoegdheid van het
stadsbestuur te vallen. Het kan ook best zijn dat de stichters meteen hun fundatie aan de stedelijke
overheid hebben overgedragen. Ze behoorden immers beiden tot de politieke en sociaal leidende
klasse. Deze situatie vormde in het hospitaallandschap van Vlaanderen helemaal geen uitzondering.
De steden in Vlaanderen, die opkwamen voor een sterke stedelijke autonomie, kregen of eisten al
heel snel de controle over de meeste zorgdragende instellingen. Er waren maar weinig van die
instellingen die aan hun greep ontsnapten. Om controle te kunnen uitoefenen, stelde het
stadsbestuur voogden aan die namens de stedelijke overheid als oppervoogd een oogje in het zeil
hielden. Blijkbaar zat O.L.V.-van de Potterie vanaf zijn ontstaan regelmatig in financiële problemen
waardoor de stad om de haverklap met geldelijke ondersteuning over de brug moest komen, zoals in
145

1287-88 (hospitali de Potterie pro elemosina sibi facta per scabinos). Daarnaast kreeg de
zustergemeenschap vanaf 1294 tot de fusie in 1301 wekelijks onderhoudsgeld van de stad zoals te
lezen valt in de stadsrekeningen uit die periode (sororibus hospitalis de Potterie pro sustentatione
ipsis facta per scabinos).
Kerkelijk gezien lag het hospitaal binnen de parochiegrenzen van Sint-Kruis. In die parochie bezat het
Sint-Donaaskapittel de patronaatsrechten waardoor het bv. bij de benoeming van de kapelaan zijn
zeg mocht doen. Een poging van de bisschop van Doornik, binnen welk bisdom Brugge in de
middeleeuwen viel, om meer zeggenschap over het hospitaal te krijgen, deed zich vooral voor via de
zustergemeenschap, waarover hierna meer.

PERSONEEL
Zoals in de meeste van de hospitalen uit die tijd waren er in de beginfase zowel broeders als zusters
actief. De broeders hielden zich normaal gezien vooral bezig met de materiële zaken. We denken
daarbij ook aan de uitbating van de hoeve. In de meeste hospitalen verdwenen zij na verloop van tijd
uit beeld omdat de eigen uitbating dikwijls vervangen werd door het uitgeven van de hoeve(n) in
pacht. De zusters, geleid door een meesteres, naderhand priorin, leefden aanvankelijk wellicht niet
volgens een officiële orderegel, waardoor ze ook geen eeuwige geloften aflegden zoals echte
kloosterlingen dat doen. Bijgevolg hielden ze in die periode eerder een semi-religieus statuut aan.
Ook al duiken in de bronnen verwijzingen naar de regel van Augustinus en de regel van Dominicus
op, toch vermoeden we dat het hierbij enkel om pogingen ging die op niks uitliepen.
Het is o.m. via die zustergemeenschap dat de bisschop voortdurend probeerde om een vinger in de
hospitaalpap te hebben. Daarom oefende hij zware druk uit om ze te doen kiezen voor een
bestaande kloosterregel. Eens behorend tot een officieel erkende orde, kon hij gemakkelijker
interveniëren in het hospitaal en zo opboksen tegen de stedelijke voogdij.

HET HEILIGE GEESTHUIS
De oudste vermelding vinden we in een testament uit 1231, maar de oorspronkelijke vestigingsplaats
werd al twee jaar nadien verlaten. Later situeerde het Heilige Geesthuis zich in de Goezeputstraat,
recht tegenover de huidige Kleine Heilige Geeststraat. Op die manier lag het in de Brugse SintSalvatorsparochie. Al vrij vroeg geven de omschrijvingen aan dat het huis zich richtte op de schamele
(mogelijk ook in de betekenis van ‘zich schamen’) huisarmen, voor het eerst geëxpliciteerd in 1254
(Domus Sancti spiritus ad opus verecondorum pauperum), of kort nadien in 1257 (pauperibus Sancti
Spiritus oppidi Brugensis qui vulgariter dicuntur scamelhuusweke). Het ging wel degelijk om de
ondersteuning van armen die thuis bleven wonen. Latere benamingen hebben het gewoon over het
Heilige Geesthuis of het Huis van de schamele huisweken. De Heilige Geest of de Heilige
Drievuldigheid werd in de middeleeuwen gezien als de patroon van de armen en hulpbehoevenden.
De dagelijkse leiding van het huis lag in handen van enkele broeders onder de leiding van een
meester. Dit waren zeker geen kloosterlingen. In 1290-92 schonk het stadsbestuur de instelling 400
pond om een nieuwe kapel te bouwen. Ook hier superviseerde het stadsbestuur via gedelegeerde
voogden de instelling. Uit de rekeningen van net voor de fusie met O.L.V.-van de Potterie leren we
dat er uitkeringen gebeurden onder de vorm van lijnwaad, matten, laken, schoenen, haring, zijde en
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spek. Via een boerderij in Bredene beschikte het huis over opbrengsten die het toeliet om ook
uitdelingen te doen van brood, boter, kaas, varkensvlees en eieren. Dergelijke Heilige Geesthuizen
die huiszittende armen uit de ganse stad bedeelden, treffen we ook aan in andere steden in de
Zuidelijke Nederlanden, waarvan verscheidene eveneens teruggingen tot de eerste helft van de 13de
eeuw. Zo vonden we dergelijke vroege voorbeelden te Gent en te Ieper. Pas midden van die eeuw
ontstonden echte parochiale dissen of tafels van de Heilige Geest die min of meer dezelfde
dienstverlening uitvoerden maar dan enkel ten bate van de eigen parochianen.

Miniatuur met voorstelling van het uitdelen van broden aan disarmen (dis Gent Sint-Jacobskerk)

EEN GEFUSIONEERDE INSTELLING
DE SAMENSMELTING
Deze Cohabitation moet tussen 1300 en 1310 hebben plaats gevonden. In de rekening van het
Heilige Geesthuis van 1300 juni 24 - 1301 juni 23 zien we al een begin van samenwerking op
economisch vlak, terwijl er op gebied van bestuur nog niet direct enige toenadering te merken valt.
In 1310 was de eenmaking blijkbaar een feit. Zo lezen wij: Wij meester, prioresse, broedere ende
zustre ghemeenlike van den hospitale ende den huse van den Heleghen Gheest up de Potterie in
Brugghe. Een reden voor dit samengaan was wellicht de gebrekkige financiële situatie van beide
instellingen, waardoor het stadsbestuur tot dan toe regelmatig financieel moest bijspringen. We
kunnen dan ook vermoeden dat die samensmelting er precies kwam op aandringen van de stedelijke
overheid. Ongeveer terzelfdertijd, meer bepaald in 1305, besliste het stadsbestuur immers om twee
gasthuizen voor pelgrims en reizigers (Maria in Egypte gelegen aan de Bouveriepoort en het Sint-
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Juliaansgasthuis) te fusioneren. Ook hier schijnen financiële noden aan de basis van deze beslissing te
hebben gelegen. Wellicht kon de samensmelting ervoor zorgen dat in 1310 de meester, priorin,
broeders en zusters van het hospitaal van de Heilige Geest van de Potterie zich konden engageren
om een som van 565 pond, die ze geleend hadden van Gillis van Boneheem en zijn echtgenote, in vijf
keren terug te betalen.
Niet alleen in de nieuw samengestelde bestuursploeg maar ook in de naamgeving en het
aangewende zegel was de fusie aanwijsbaar (a° 1319: den hospitale van den Heleghen Gheest in
Brugghe ter aermer scamelrer huusweken bouf van der stede van Brugghe ende ten aermer zieken
bouf die ligghen sullen int vorseide hospitael; a° 1319: ons godtshuis van den Heleghen gheest up de
Potterie in Brugghe; Sheleghes gheesthuse en van die van Onser vrauwen hopsitale ter Potterie in
Brugghe). Uiteindelijk zal de naam snel naar een meer vereenvoudigde vorm evolueren als Heilige
Geesthuis van de Potterie (Hospitalis Sancti Spiritus dicti vulgariter Potterie, a° 1424). Het zegel van
de Potterie, de Heer als Salvator mundi, toont een grote overeenkomst met het zegel waarover het
Heilige Geesthuis voordien beschikte.
De schaalvergroting leidde er allicht toe dat er meer financiële slagkracht kwam waardoor ook kon
bijgebouwd worden. Al in 1315 begon de verwezenlijking van een nieuwe kapel (dien van den
Helighen Gheest doe zi hare capelle begonsten upten eersten steen gheleit den werclieden te
verdrinkene, 28 s. 8 d.).

BEHEER
BROEDERS EN ZUSTERS
In 1319 beperkte het stadsbestuur het personeelsaantal. Nog slechts zeven broeders en zeven
zusters waren toegelaten. Ter zijde merken we graag op dat ongeveer terzelfdertijd, namelijk in
1320, een gelijkaardig besluit werd genomen ten aanzien van het personeel van het SintJanshospitaal. Het inperken van de uitgaven lag daaraan ten grondslag. Op het moment van de
beslissing waren er in de Potterie nog dertien zusters en zeven broeders actief. Het opgelegde
plafond van veertien zal na het plafonneren van het aantal nog zelden behaald worden. Vanaf 1440
liep het aantal niet hoger op dan tien. Mogelijk convergeerde het personeelsaantal telkens met de
beschikbare inkomsten en het aantal zieken en armen die op zorg en steun van de instelling konden
rekenen. Ter vergelijking: het Sint-Janshospitaal kende dubbel zoveel personeel, maar dit grootste
hospitaal van de stad Brugge telde dan ook drie ziekenzalen waar de Potterie het met een moest
stellen.
Na verloop van tijd ging de gemeenschap van zusters over tot de derde orderegel van Augustinus
waardoor de zusters nu eeuwige geloften moesten afleggen. Met deze aanname gingen ze voortaan
door het leven als kloosterlingen. Voorop stonden gehoorzaamheid aan de overste, armoede door
geen persoonlijk bezit, sobere levensstijl met strikte navolging van vastenperiodes, zuiverheid,
nederigheid, beoefenen van naastenliefde, gebed en gemeenschappelijke kledij. Maar zoals in vele
van die kloostergemeenschappen verbonden met een hospitaal trad ook hier na verloop van tijd
enige verslapping op o.m. op vlak van minder gemeenschappelijk leven en meer luxueus leven met
eigen bezit en inkomsten. De zogenaamde ‘verkloostering’ was een algemene trend onder de zusters
van hospitalen en werd opgedrongen door de bisschop die op die manier zoals eerder gezegd
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poogde een grotere impact te krijgen op het hospitaalgebeuren. Vaak kwamen de zusters uit de
betere Brugse milieus zoals af te leiden valt uit hun familienaam, het benodigde inschrijvingsgeld en
het hebben van eigen bezit en een prebende (zogenaamde vaste inkomsten waarop een zuster van
het hospitaal recht had). Wel mocht de instelling bij het overlijden van de zuster haar erfenis
opstrijken, al verliep dat niet altijd zonder slag of stoot. Door die ontwikkeling werd zuster zijn in de
Potterie een begerenswaardige post die aan de betrokkene en haar familie een zekere status gaf. De
hogere burgerij van Brugge en omgeving zal er dan ook naar streven om hier familieleden te laten
inkleden. Ook bemerkt men bij het stadsbestuur een zeker favoritisme ten aanzien van eigen
familieleden telkens het college de plaats van een zuster te begeven had.
Een fenomeen dat men ook in zorgverstrekkende instellingen zoals hospitalen, passantenhuizen en
godshuizen terugvindt is de inzet van prebendehouders als zorgverstrekkers (zie hierna). Vandaar dat
zij soms ook broeder of zuster werden genoemd.

BESTUUR
Na de fusie ging het algemeen beheer van de goederen naar de meester, terwijl de dagelijkse leiding
van patiënten en personeel onder de bevoegdheid van de meesteres viel. Wellicht werden zij jaarlijks
gekozen of verlengd door enerzijds de broeders en anderzijds de zusters, weliswaar met goedkeuring
van het stadsbestuur via de voogden. Vanaf de 15de eeuw trok het stadsbestuur via die voogden
meer bevoegdheden naar zich toe, terwijl de invloed van de bisschop op het personeel een zelfde
kant opging, iets wat we ook bemerken in het Sint-Janshospitaal.
Dat het stadsbestuur zich als algemeen overste zag, blijkt uit een aantal directe claimen, zoals in
1319 toen het sprak van ‘ons’ godshuis van de Heilige Geest op de Potterie te Brugge, of in 1310 bij
de goedkeuring van de terugbetaling van een lening: …berec ende die overvoghe die van onsen
huuse ende hospitale al gheheelike toebehoord…
Bij dit systeem van toezicht op hospitalen en sommige andere zorgverstrekkende instellingen
hanteerde het stadsbestuur als oppervoogd een tweekoppig voogdijschap per instelling. Deze twee
voogden komen in de documenten terug voor als voogden, berechters, regierders, bestierders,
beleders en meesters (in het Latijn: tutores, gubernatores, rectores, provisores en magistri). Ze
kwamen uit de leidende klasse die ook de schepenzetels en andere bestuursmandaten in de wacht
sleepte, of zetelden daarvoor, tijdens of daarna in het Brugse stadsbestuur en andere stedelijke
bestuursorganen. Meestal traden de voogden voor een langere periode in dienst, waarbij de indruk
ontstaat dat dit mandaat in principe voor onbepaalde duur was. Via dit voogdijschap oefende het
stadsbestuur toezicht op het financiële beleid en het personeel, alhoewel de tussenkomsten ook
ruimer konden zijn en mettertijd ook werden.
ZORGBEHOEVENDEN
Ondanks de fusie bleven de twee kernactiviteiten waarvoor eigen inkomsten voorzien waren,
gewoon verder functioneren. We zullen ze daarom hierna ook apart behandelen.

PATIËNTEN OPVANGEN IN HET HOSPITAAL
Zieken bleven opvang krijgen in het hospitaal zoals uit verscheidene annotaties in de loop van de 14de
en 15de eeuw te lezen valt: … ende den bedzieken ter Pottrye, a° 1349; … ende den zieken ligghende
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int hospitael, a° 1408. Gedurende de 16de eeuw schijnt deze vorm van ziekenzorg naar de
achtergrond te zijn verdwenen ten voordele van de opvang van armen: bij der menichte van den
scamelen ende aermen lieden die daer daghelicx commen logieren, a° 1541; verweecte poorters diere
worden onderhouden, a° 1541.
Het hospitaal schijnt in de 14de-15de eeuw ongeveer over 18 bedden te hebben beschikt. Al moet
gezegd dat in de archivalia van de Potterie die gelukkig massaal bewaard zijn, zieken nauwelijks aan
de oppervlakte verschijnen. Dit documentair probleem geldt trouwens niet alleen voor de Potterie of
Brugge.
Wie het exacte aandeel van middeleeuwse hospitalen in de ziekenzorg wil vastleggen, kan niet
volstaan met de omvang van het hospitaal en het aantal bedden in kaart te brengen. Reden daarvoor
is de impact die het prebendesysteem uitoefende, waardoor er minder middelen van het hospitaal
voor ziekenzorg of andere zorg konden ingezet worden. Het prebende- of provenierssysteem, dat al
vanaf de 13de eeuw, zijn intrede deed, betekende dat gezonde mensen zich inkochten: in ruil voor
een bepaald kapitaal verzekerden ze zich van levenslange kost en inwoon. Hospitalen maar ook
andere zorgverstrekkende instellingen maakten massaal gebruik van dit systeem om tijdelijke
financiële noden op te lossen. Dat bracht natuurlijk met zich mee dat beschikbare ruimte en
middelen verloren gingen voor de primaire doelstellingen van het hospitaal. Zo zien we dat in de
Potterie gedurende bepaalde perioden van de 14de eeuw gemiddeld een à twee plaatsen aan
bejaarde poorters werden toegekend. Tegelijkertijd valt ook op dat de opvangplaatsen op den duur
enkel nog gingen naar poorters van Brugge. Ook deze trend ‘van eigen volk eerst’ was geen uniek
Brugs fenomeen.

HUISZITTENDE ARMEN ONDERSTEUNEN
Daarnaast bleef de Potterie ook verder uitdelingen doen aan armen die thuis bleven wonen (den
aermen scamelhuusweecken binnen Brugghe, a° 1370). Dank zij de bewaarde rekeningen kunnen we
nagaan waaruit die uitdelingen bestonden. Zo voorzag men in 1377-78 en 1435 mede dank zij
bijkomende stichtingen brood (in 1435 ca. 2.700 kg), (oosters) vlees, haringen (in de vasten: 444
stuks), boter (bijna 100 kg), erwten, wijn, hemden en schoenen. Verder maakte de Potterie ook geld
over aan de parochiale dissen: ca. 104 hoed tarwe (vanuit de berekening dat we ca. 170 liter hebben
per hoed, brengt ons afgerond op 17.000 liter; 1 hoed tarwe woog 122 kg wat ca. 155 kg brood
opleverde).
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Huidige kapel O.L.V.-van de Potterie

BESLUIT
Wie vandaag de dag kijkt naar de ontwikkelingen binnen het ziekenhuiswezen, zal snel opmerken dat
fusies van diverse ziekenhuizen schering en inslag zijn. Schaalvergroting lijkt de oplossing voor allerlei
problemen, niet in het minst gebeurt dit vaak uit financiële overwegingen. Als men dan terugblikt
naar het Brugse hospitaalwezen uit het begin van de 14de eeuw, dan vinden we er een haast
identieke beweging. In de daaraan voorafgaande decennia had het Brugse stadsbestuur zowel aan
het eerste hospitaal van O.L.V.-van de Potterie als aan het Heilige Geesthuis overvloedig geldelijke
steun verleend. Blijkbaar kon alleen een samensmelting van beide instellingen die leidde tot het
nieuwe Heilige Geesthuis van de Potterie een meer gezonde financiële basis verzekeren. Wellicht
zorgden ook de verenigde krachten, onder de vorm van een nieuw samengesteld bestuur, en de
schaalvergroting, dat de oorspronkelijke dubbele werking, opvang zieken en uitdelingen aan
schamele armen, verder kon plaats vinden zonder steeds een beroep te moeten doen op de
financiële tussenkomst door de stedelijke overheid die een oppervoogdij over deze
zorgverstrekkende instellingen uitoefende. Toch blijft het voorlopig nog steeds onduidelijk op welke
manier de op het eerste gezicht duidelijke uiteenlopende activiteiten binnen een min of meer
ongeziene nieuwe organisatiestructuur efficiënt en doelmatig konden verlopen. Daarom alleen al is
verder onderzoek broodnodig. In de beperkte en gedeeltelijk verouderde literatuur is daar tot nog
toe onvoldoende antwoord op gekomen. De talrijke en diverse archivalia die van beide, later
gefusioneerde instelling(en), zijn overgeleverd, bieden naar ons aanvoelen voldoende slaagkans om
deze vraag afdoende te kunnen beantwoorden.
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ABDIJMUSEUM TEN DUINEN ONDERZOEKT DE RELIEK VAN DE ZALIGE
IDESBALD IN DE O.L.V.-TER-POTTERIE TE BRUGGE. HET VERHAAL ACHTER
EEN NIEUWE COLD CASE: WIE LIGT ER IN DE KIST?
Dirk Vanclooster, Jan Van Acker en Alexander Lehouck
Alle afbeeldingen van dit artikel vallen onder het copyright van het Abdijmuseum Ten Duinen, Koksijde

In de twintigste eeuw werden op het domein van de vroegere cisterciënzerabdij O.L.V. Ten Duinen in
Koksijde meer dan 1000 individuen opgegraven. In het kader van wetenschappelijk onderzoek
opende en onderzocht in februari 2015 een multidisciplinair team de loden kist, bewaard in de O.L.V.
Ter Potterie. Er werd aangenomen dat de kist en de
stoffelijke resten aan de Z. Idesbald toebehoorden. De
uiteindelijke
onderzoeksresultaten
zorgden
voor
opschudding. C14-dateringen op de kist en de inhoud
toonden aan dat de stoffelijke resten in de loden kist
onmogelijk die van de Z. Idesbald konden zijn.1
De zalige abt Idesbald anno 2015

Het onderzoek van de reliek kadert in een groter
onderzoeksproject van het Abdijmuseum en het
Koninklijke Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
te Brussel (KBIN). De samenwerking tussen beide
instellingen gaat terug tot de jaren vijftig van de vorige
eeuw, toen opgravingen te Koksijde een groot deel van het
grafveld van de abdij blootlegden. Dat was een van de
sensationele items in de media van de jaren zestig en
zeventig.
Méér dan 1000 individuen, opgegraven te Koksijde tussen
1950 en 1980, worden in het KBIN bewaard. Het is een omvangrijke populatie uit een specifiek
grafveld en een bepaalde periode (12de-16de eeuw). Daardoor is het al decennia een belangrijk
object van onderzoek voor fysische antropologen. Jaarlijks reizen onderzoekers vanuit diverse landen
hiervoor naar Brussel.
Het onderzoek binnen de fysische antropologie staat vandaag veel verder dan tijdens de opgravingen
in de twintigste eeuw. Onderzoek op stoffelijke resten kunnen informatie opleveren over
ziektebeelden, medische kennis in het verleden, verzorging, voedingspatronen en het dagelijkse
leven van het onderzochte individu. Koppel dit aan de grote vooruitgang in andere onderzoeksvelden
en je beseft al snel dat dit ongekende mogelijkheden biedt voor een beter inzicht in het dagelijkse
leven in de verdwenen abdijgemeenschap te Koksijde.

1 Zie ook D. Vanclooster, A. Lehouck, J. Van Acker, ‘Het verhaal achter een nieuwe cold case: Wie ligt er in de kist?
Abdijmuseum Ten Duinen onderzoekt de reliek van de Z. Idesbald in O.L.V.-Ter-Potterie te Brugge’, in In de Steigers, 22, 2
(2015), 47-51.

ONDERZOEKSPROJECT MET HET KBIN
In 2012 formuleerde het KBIN een voorstel voor een gezamenlijk project. Een vraag die het KBIN en
het Abdijmuseum intrigeerde, was of er tussen de verschillende groepen die in de abdij werden
begraven, een verschil kon vastgesteld worden op het vlak van voeding, medische verzorging of
aandoeningen. Anders geformuleerd: kan men bij de stoffelijke resten nagaan of er binnen de abdij
op het vlak van voeding, werk en verzorging een onderscheid werd gemaakt tussen lekenbroeders,
monniken en anderen, zoals familiares 2?

Het zegel van de kist werd verwijderd door Kanunnik Maertens namens het Bisdom Brugge, mevrouw Jodts,
overste van de O.-L.-V. Ter Potterie en Dirk François, deken van de Confrérie van de Potterie.

Om die categorieën te bepalen, werden individuen onderzocht uit drie groepen locaties op het
grafveld: het grafveld van de monniken ten noorden van de abdijkerk, het grafveld van de
lekenbroeders bij de vroegere dodendeur van de abdijkerk, en graven van hooggeplaatsten in de
kerk of de pandgang.
Binnen het KBIN werd dit onderzoeksproject aan dr. Caroline Polet toevertrouwd. Als docente aan de
ULB kon ze een aantal studenten voor dit onderzoek motiveren. Dat leidde in 2013 tot de
masterthesissen van Simon Bosmans (ULB) en Louise Amato (ULB/University of Sheffield).3

2 Mensen die in ruil voor schenkingen binnen de abdij werden begraven of er leefden. De bekendste familiaris van Ten
Duinen is Margaretha Ghoys, die er in 1348 begraven werd en waarvan de indrukwekkende grafsteen een van de
topstukken van het Abdijmuseum is: zie vooral A. Dubois, ‘Une oblate aux Dunes’, Cîteaux in de Nederlanden, 8 (1957), 4251.
3 Samengevat in S. Bosmans, M. Vercauteren, C. Polet, ‘De gezondheidstoestand in de middeleeuwse abdij Ten Duinen in
Koksijde’, in Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii, 14 (2015), 21-42 en L. Amato, ‘Letsels, verwondingen en
medische behandelingen bij uiteenlopende sociale groepen in de middeleeuwse abdij Ten Duinen in Koksijde’, in Jaarboek
Abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii, 14 (2015), 43-75.
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Het skeletonderzoek gaf de nood aan goede referentiepunten steeds duidelijker aan. Maar voor de
archeologische collectie van de Duinenabdij zijn gedateerde en geïdentificeerde graven heel schaars.
Bij de opgravingen tussen 1950 en 1980 werden een aantal grafstenen gevonden, die kunnen helpen
een individu te identificeren. Alleen verliep het documenteren en registreren van deze vondsten,
zoals binnen de archeologie over het algemeen, vroeger anders dan vandaag. Dit en de vaststelling
dat er tijdens het vroegere collectiebeleid een resem gegevens onherroepelijk verloren gingen,
maakt het bijzonder moeilijk om bewaarde grafstenen aan een van de individuen uit de collectie te
koppelen. Daarbovenop is er ook het gegeven dat de meeste graven anoniem waren.
Uiteindelijk kwam er één graf en individu uit de bus waarvan we meenden het wedervaren zowel bij
leven als na overlijden te kennen 4 : de reliek van de Zalige Idesbald, bewaard in de kerk van O.L.V.Ter-Potterie te Brugge. Een grondig onderzoek van de loden kist en de inhoud, het oudst bekende en
bewaarde archeologische object uit de opgravingsgeschiedenis van de Duinenabdij, leek voor
iedereen het beste beschikbare referentiepunt te moeten worden.

IDESBALD, DERDE CISTERCIËNZERABT VAN DE DUINENABDIJ
Wie is Idesbald? Wie is de man naar wie eind 19de eeuw de badplaats Kerkepanne-Baden in Koksijde
werd vernoemd? Deze wijk is ondertussen algemeen bekend als Sint-Idesbald, hoewel de man zelf
niet als heilige, maar als zalige wordt erkend.
Heel veel is er over Idesbald en zijn leven niet bekend. Daardoor vormt hij ideaal werkmateriaal voor
een striptekenaar die in de eerste plaats een spannend heldenverhaal wil brengen met daarin ook
een sfeer van geheimzinnigheid: De Rode Ridder. Karel Biddeloo, die de reeks van Willy Vandersteen
toen verder zette, voerde Idesbald in twee opeenvolgende albums op: ‘De Dodecaëder’ en ‘Het
Geheim van Idesbald’.
De waas van mysterie rond de figuur van Idesbald is de aanleiding voor discussies en tal van
interpretaties. Al decennia woedt een tweestrijd tussen believers en non-believers over zijn afkomst.
Wellicht was Idesbald een kanunnik van het Veurnse Sint-Walburgakapittel. De “herenboerthese”,
uitgewerkt door Jan De Cuyper, beschouwt Idesbald als een herenboer uit Eggewaartskapelle, maar
kan vandaag nog nauwelijks op aanhangers rekenen. De geboortedatum ca. 1090, die uit De Cuypers
reconstructie voortvloeit, kan nergens door gestaafd worden. De eerste vermelding betreft zijn
intrede onder de eerste cisterciënzerabt Robrecht van Brugge (1138-1153). Ook de hardnekkige link
met de familie ‘van der Gracht’ is totaal onbewezen. Die toenaam verschijnt pas in de bronnen
omstreeks 1600.
Wat weten we dan wel? Idesbald was cantor in de Duinenabdij tot hij in 1155 verkozen werd tot de
eerste abt uit de eigen gemeenschap en de derde cisterciënzerabt van de Duinenabdij werd. Onder
zijn bewind verwierf de abdij nieuwe domeinen, w.o. Sinten (Synthe) in Noord-Frankrijk. Hij verkreeg
een vernieuwing van de tolvrijheid van de graaf van Vlaanderen en een eerste pauselijke

4 Vooral op basis van J. De Cuyper, Idesbald (Heiligen van onzen stam), Brugge-Brussel, 1946, al zijn een aantal van zijn
conclusies intussen volledig achterhaald.
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bevestigingsbulle, en onderhield handelsbetrekkingen met Engeland. In 1165 verkreeg hij voor de
abdij tolvrijstelling van Hendrik II Plantagenet.
Volgens de 15de-eeuwse abdijkronieken van Jan Brando en Adriaan de But, die als betrouwbaar
gelden, overleed Idesbald in 1167 5 en werd hij in een loden kist begraven.
De kist werd volgens diezelfde de But in 1237 opgegraven en overgebracht naar de kapittelzaal in de
nieuwe abdij waarvan de muuropstanden vandaag nog te zien zijn. Tot verbazing van de monniken
kwam uit de kist een aangename zoete geur, hoewel het lichaam - zoals de kroniekschrijver opmerkt
- niet gebalsemd was om bewaard te worden.
Tijdens de godsdiensttroebelen werd de trotse abdij herleid tot een ruïne. De monniken probeerden
een nieuwe gemeenschap in te richten op de abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksijde) en gingen op zoek
naar de kist van Idesbald. Volgens het verslag van Duinheer Theodoor Pybes die bij de opgraving
aanwezig was, vonden de monniken in 1623 de kist terug in de kapittelzaal. Uit twee kleine gaatjes
liet men het water weglopen, waarna de kist op een kar naar Ten Bogaerde gevoerd werd. Het
officiële verslag vermeldt dat een andere, kapotte loden kist en een aantal beenderen opzij gelaten
werden. Maar de monniken zagen allicht een goddelijke tussenkomst in de wél goed bewaarde kist…
In Ten Bogaerde werd de kist geopend. De monniken stelden opnieuw vast dat het lichaam nog
ongeschonden was en lieten dit officieel vaststellen door de bisschop van Ieper. Een mirakel voor
velen! Na een bezoek van aartshertogin Isabella in 1625 verspreidde de devotie rond Idesbald zich
bijzonder snel doorheen de Westhoek en langs de Vlaamse kust. De relieken gingen dan ook mee
naar Brugge, toen de monniken in die stad een nieuwe abdij uitbouwden en werd ook gered in de
Franse Revolutietijd. In 1831 droeg Nikolaas De Roover, de laatste monnik, de reliek van Idesbald
over aan de gemeenschap van O.L.V.-Ter-Potterie.

De kist, net voor het deksel werd gelicht

Pogingen om de devotie rond Idesbald een officieel karakter te geven, liepen lang op een sisser uit.
Meermaals probeerden Duinheren in Rome de zaligverklaring te bepleiten. Daarbij - en ook bij de
latere pogingen - werd de kist meermaals geopend en officieel geïnspecteerd. Pas in 1894 werd

5 De overlijdensdatum 1175, die ook wel geciteerd wordt, berust op een 17de-eeuws tekst en kan niet gestaafd worden.
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Idesbald op uitzonderlijke wijze 6 zalig verklaard. Dit leidde in 1896 tot twee feestelijke optochten
door de straten van Brugge, waarop duizenden toeschouwers aanwezig waren.
Als zalige is Idesbald de patroon van de zeelieden en wordt hij o.m. aangeroepen tegen koorts, jicht
en reuma. Door zijn vermeende relatie met het adellijke geslacht van der Gracht, geldt hij als patroon
van “de Vlaamse adel”. In meerdere abdijen, kloosters en kerken in Vlaanderen vind je delen van zijn
kledij of lichaam terug als reliek. De devotie leeft verder door de inspanningen van de confrérie
O.L.V.-Ter-Potterie te Brugge en het Idesbaldgenootschap te Koksijde, met een jaarlijks hoogtepunt
rond 18 april, zijn feestdag. Er is dan een liturgische dienst te Brugge en op de maandag daarna een
bedevaart te Koksijde.
Gezien de grote aandacht voor Idesbald vormt hij samen met de rond hem opgebouwde
devotiecultuur een belangrijk element binnen de museale werking van het Abdijmuseum Ten
Duinen. Dit vertaalt zich in alle geledingen: collectiebeleid, behoud en beheer, onderzoek en
publiekswerking. Zo stond hij in 2010 centraal in de tijdelijke tentoonstelling ‘Van St.-Idesbald tot
Graceland’. Het museum confronteerde hierin de middeleeuwse reliekcultuur met de hedendaagse
‘celebrity’-cultuur. Ook slaagde het museum er de voorbije jaren in om een aantal unieke stukken te
verwerven die de levendige devotie doorheen de tijd illustreren.
Bij het publiek geniet de naam van Idesbald misschien de grootste bekendheid door de naar hem
genoemde badplaats. Maar het is ook de naam van een assortiment abdijbieren van brouwerij
Huyghe te Melle. In 2015 werd de samenwerking met de brouwerij in de verf gezet met de actie
‘Koksijde en de geheimen van Idesbald’, waarin Unizo en het Abdijmuseum samenwerkten met de
plaatselijke ondernemers van Koksijde. Het bier is een beperkte bron van inkomsten. De royalties van
de verkoop op het assortiment Idesbald-bieren gaan naar de vzw Ten Duinen Erfgoed voor de
promotie van het museum en het erfgoed van de vroegere Duinenabdij.

ONDERZOEK VAN DE RELIEK, BEWAARD IN DE O.L.V. VAN DE POTTERIE

Johan Van Cauter, archeologische dienst Waasland, gespecialiseerd in restauratie van oude metalen, was
verantwoordelijk voor het voorzichtig opensnijden van de loden kist van de Zalige Idesbald

6 Daar de devotie rond Idesbald al van voor 1644 dateerde, werd de devotie officieel erkend.
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In 2015 werd met toestemming van de zusters van de Potterie, de confrérie O.L.V.-Ter-Potterie en
het bisdom een uitgebreid onderzoek op de reliek van de Z. Idesbald aangevat. Dat moest de
wetenschappers nieuwe inzichten geven over het leven van Idesbald en meteen ook perspectieven
opleveren voor het onderzoek op de meer dan 1000 individuen, opgegraven in Koksijde en bewaard
in Brussel.
Belangrijke voorwaarde bij dergelijke onderzoeken is een open geest. De auteurs van ‘Relieken. Echt
of Vals’ kwamen in 2006 tot de slotsom dat veel ‘valse’ objecten ‘echter’ bleken te zijn dan
vermoed.7 Ook voor Idesbald stelden sommigen zich vragen bij de relieken die her en der te vinden
zijn. Ter voorbereiding van het onderzoek, werd een lijst opgemaakt van de openingen waarbij een
aantal stukken werden weggenomen. Toen de kist geopend werd, leken alle bekende relieken
perfect ingepast te kunnen worden in wat bij de stoffelijke resten ontbrak.
Maar onderzoeksresultaten kan je niet voorspellen. Zeker niet als het een eeuwenoude reliek
betreft. Zo zorgde ook het onderzoek op de reliek van de Zalige Idesbald te Brugge voor
opschudding.
De projectcoördinatie berustte bij Dirk Vanclooster (directeur Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde) en
zijn wetenschappelijk team, Alexander Lehouck (archeologisch onderzoek) en Jan Van Acker
(historisch onderzoek). Naast de inbreng van de gemeente kon het museum rekenen op de logistieke
en/of financiële ondersteuning van het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het
KBIN.
De kist werd op 23 februari geopend en op 27 februari gesloten door metaalspecialist Johan Van
Cauter (Archeologische Dienst Waasland). Chemicus Patrick
Storme (Universiteit Antwerpen) onderzocht de samenstelling
en de materiële toestand. Zijn conclusies luiden dat de loden kist
alvast zeer oud is, weinig aanpassingen heeft doorstaan, maar
het best behandeld wordt om degradatie te reduceren of te
vermijden.
Mark Van Strydonck en zijn collega’s van het KIK focusten op de
datering van het skelet, de kist (d.m.v. het er gevormde
loodcarbonaat) en de daarin aangetroffen textiel- en
plantresten. Daaruit is duidelijk dat de kist en het individu één
geheel vormen en uit eenzelfde periode stammen: tussen 1470
en 1623 (het jaar waarin de kist werd opgegraven). Dat maakt
dat de stoffelijke resten onmogelijk die van Idesbald kunnen
zijn.8

Fanny Van Cleven en Johan Van Cauter lichten de schedel uit de kist, deze zal verder worden onderzocht, d.m.v.
RTI-scans, met oog op 3D reconstructie van het gezicht.
7 M. Van Strydonck, A. Ervynck, M. Vandenbruaene, M. Boudin, Relieken Echt of Vals, Leuven, 2006.
14
8 M. Van Strydonck, M. Boudin, T. Van den Brande, S. Saverwyns, J. Van Acker, A. Lehouck, D. Vanclooster, ‘ C-dating of
the skeleton remains of the content of the lead coffin attributed to the Blessed Idesbald (Abbey of the Dunes, Koksijde,
Belgium)’, in Journal of Archaeological Science: Reports, 5 (2016), p. 276-284.
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Patrick Storme, Universiteit Antwerpen,
doet XRF-meting op de loden kist,
daarmee gaat hij na of alle lood van de
kist uit dezelfde periode stamt.

Fysisch antropologe Caroline Polet (KBIN) onderzocht de skeletresten. Zij legde zich toe op het
geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte en de gezondheidstoestand van het individu, en probeerde
ook eventuele andere kenmerken vast te stellen. Het skelet is vrij volledig bewaard - zeker als je ook
de verspreide beenderrelieken in rekening brengt. Het betreft een man van 1.65 m groot, kleiner dus
dan de gemiddelde gestalte (1.70 m) van de middeleeuwse skeletindividuen, opgegraven op de
abdijsite. De overledene moet naar schatting tussen 35 en 50 jaar oud geweest zijn. Bijkomend
onderzoek op een van de tanden beoogt de leeftijd bij overlijden nog te preciseren. Hij verkeerde tot
op het moment van overlijden in vrij goede gezondheid: er zijn geen traumatische pathologieën of
infectieziekten bij hem vastgesteld, en ook het aantal vastgestelde gewrichtsaandoeningen (zoals
artrose) is bijzonder laag te noemen. Wel is een aangeboren of erfelijke afwijking vastgesteld, zonder
dat het de man wellicht ooit heeft gehinderd.
DNA-onderzoek door Ronny Decorte en Maarten Larmuseau (KU Leuven) was er aanvankelijk op
gericht om de eventuele link na te gaan tussen Idesbald en de nog levende leden van de adellijke
familie van der Gracht (de Rommerswael). Voor zover dit nog aangetoond moest worden, blijkt ook
die stelling dus niet houdbaar. Het DNA kan niettemin nog dienen ter identificatie van wie er dan wel
in de kist zit.

WAT NU?
De kist en de daarin bewaarde stoffelijke overschotten zijn dus 300 jaar jonger dan Idesbalds datum
van overlijden! Deze vaststelling roept veel vragen op. Wie ligt er dan in die kist en werd al die
eeuwen als Idesbald vereerd? En waar is Idesbald dan wel? Ligt hij nog altijd onder de vloer van de
oude kapittelzaal, onder het kapelletje aan Baaldjes kruus in Koksijde? Of werd hij, toen de abdij naar
Brugge trok, samen met de stoffelijke resten van andere abten opgegraven en in de nieuwe abdij
herbegraven?
Gezien de vindplaats, de kapittelzaal, bestaat er een grote kans dat de stoffelijke resten in de kist die
zijn van een andere abt. Voor de periode 1470-1623 weten we van diverse prelaten hoe oud ze
ongeveer waren bij overlijden of waar ze begraven werden. Slechts drie abten komen met de
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identificatiegegevens uit ons onderzoek overeen en kunnen dus als kandidaat naar voor geschoven
worden: Joost de Wevere (1492-1495), Christaan de Hondt (1495-1509), beiden uit Brugge, en Jan
Teerlinck (1509-1515) uit Gent.
Bij de opening van de kist werd de schedel volledig digitaal gescand. Daarmee kan een 3D-print
gemaakt worden. Hoewel dit niet de eerste bedoeling was, is het wel mogelijk om een
gelaatsreconstructie aan te vatten. Die oefening kan gezet worden tegenover de - schaarse voorstellingen van de drie abten.
Het belangrijkste spoor dat ons rest is het DNA-spoor. Het DNA van de persoon in de kist kan
vergeleken worden met het DNA van naamdragers van de families de Wevere, de Hondt of Teerlinck
- met al hun schrijfvarianten - die vandaag nog in de Brugse of de Gentse regio wonen en
genealogisch verwant kunnen zijn aan de abten. Dat onderzoek, opgenomen door de KU Leuven, is
gebaseerd op het Y-geslachtschromosoom dat uitsluitend van vader op zoon vererft. Dan zal ook
blijken of dit ons brengt tot een identificatie van het individu onder het schrijn van Idesbald in de
O.L.V.-Ter-Potterie in Brugge .9
Het Abdijmuseum bouwt alvast op heel het onderzoek
rond Idesbald en de andere stoffelijke resten voort om in
2016 de mogelijkheden van funeraire archeologie en de
onderzoeksresultaten van het project aan het brede
publiek voor te stellen. Daarbij worden ook de
dodenherdenking toegelicht, de begrafenispraktijken en
grafcontexten en dergelijke meer. De Zalige Idesbald
neemt bij dit alles uiteraard een belangrijke plaats in.
Ook al blijken de stoffelijke resten niet die van Duinenabt
Idesbald te zijn, het omgaan met zijn dood en de
herdenking blijven interessante thema’s binnen de
geschiedenis van de grote abdij. En natuurlijk doet dit
ook geen afbreuk aan de devotie voor zijn figuur in
Brugge en Vlaanderen.

Enkele vertegenwoordigers van de Confrèrie, enkele zusters
van de O.-L.-V. Ter Potterie en de familie Arnaud van der
Gracht de Rommerswael

9 Een synthese van de wetenschappelijke resultaten verschijnt in een themanummer van Novi Monasterii (Jaarboek
Abdijmuseum Ten Duinen): ‘Doden spreken. Interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in NoordwestEuropa (10de-16de eeuw)’ (voorziene datum van publicatie: september 2016).

160

DE GESCHIEDENIS VAN DE VROUW IN DE PSYCHIATRIE : VAN PATIËNTE TOT
PSYCHIATER
An Van Duyse, dr.

Waanzin is een cultureel bepaald begrip, dat erg gevoelig is aan maatschappelijke opvattingen en
wetenschappelijke evoluties die in het verloop van de tijd erg kunnen variëren.
De definiëring van psychopathologie is bovendien een bijzonder gendergevoelig item en zowel
maatschappelijke trends met betrekking tot psychiatrie als met betrekking tot het vrouwbeeld
kleurde de vrouwelijke psychopathologie in de geschiedenis.
De 18de eeuw wordt beschouwd als een kantelmoment in de psychiatrie. De psychiatrie als
medische discipline bestond voorheen niet, ook al was men zich al vele eeuwen bewust van
krankzinnigheid. Het was veelal een wrede wereld, ook voor de vrouwen die krankzinnig waren. De
vrouwen die bizar gedrag vertoonden of overlast veroorzaakten werden evenzeer opgesloten of
vastgeketend zoals de mannelijke krankzinnigen, vaak in erbarmelijke omstandigheden.
Het asylum bestond al van in de middeleeuwen en had als voornaamste opdracht om gevaar en
overlast te bestrijden. De functie van het asylum wisselde met regelmaat, maar veelal bleef het een
vrijheidsberovend aspect in zich dragen.
De omstandigheden waren er vaak erbarmelijk. De vrouwen die in deze asielen terechtkwamen,
werden regelmatig geconfronteerd met woeste, traumatiserende taferelen en waren ook soms
slachtoffer van lijfstraffen, verkrachtingen of beroving, door medebewoners of bewakers.
Met de opkomst van het humanisme kreeg het pleidooi voor een meer menselijke behandeling de
bovenhand. Eind achttiende eeuw zouden de aliënisten, de voorgangers van de psychiaters, als één
van de eersten een medische behandeling voor psychiatrische patiënten invoeren.
Zo bevrijdde Pinel in 1795, kort na de Franse revolutie, de vrouwelijke patiënten van het bekende
Parijse instituut Salpetrière uit hun boeien en voerde de morele behandeling in. Bij deze aanpak
stond de observatie van de symptomatologie, een vriendelijke bejegening en de therapeutische
gespreksvoering met de patiënte centraal.
Door de verwetenschappelijking van de psychiatrie kreeg de aliënist een sterke positie, wat zich soms
ook tegen de vrouwelijke patiënte keerde, aangezien het concept van het psychiatrisch ziektebeeld
nog wankel was. Vrouwen kwamen soms ten onrechte in de psychiatrie terecht, omwille van een
afwijkende levensstijl of werden er levenslang vastgehouden.
De Franse Revolutie pretendeerde op te komen voor de waarden ‘Vrijheid, gelijkheid en
broederschap’ voor alle burgers, dit bleek al snel niet voor de vrouwen van toepassing te zijn. Heel
wat vrouwen die mede gestreden hadden in de Franse Revolutie, pikten dit niet en protesteerden .
Velen werden uiteindelijk bestempeld als contrarevolutionairen en belandden in het cachot.
Theroigne de Méricourt is één van de meest markante vrouwen die tijdens de Franse Revolutie voor
de vrouwenrechten vocht. Ze werd uiteindelijk gevangen gezet omwille van haar feminisme avant la
lettre en belandde later in de Salpetrière voor de rest van haar leven en werd zo één van de
bekendste patiënten van Pinel.
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In de 19de eeuw tijdens het Victoriaanse tijdperk werd de situatie voor de vrouwen nog schrijnender.
Door de ontwikkeling van de techniek en de industriële revolutie groeide de arbeidersklasse in de
steden. Vele arbeiders leefden in armoede, hun situatie werd gekenmerkt door uitbuiting en
verpaupering. De seksuele verloedering was alom aanwezig en werd een thema waartegen de
burgerij zich afzette door hoge idealen en verwachtingen tav de vrouwen op te leggen betreffende
omgang, toegestane activiteiten en seksueel gedrag. Er heerste maw een dubbele moraal met de
kuise, passieve, onderdanige en begerenswaardige vrouw aan de haard aan de ene kant en
prostitutie en losbandigheid als keerzijde.
Dit vertaalde zich ook in de psychopathologie van vrouwelijke patiënten. Enerzijds werden de asielen
bevolkt met syfilislijders en alcoholverslaafde patiënten, met onder hen ook een aanzienlijk
aangroeiende groep vrouwen. Anderzijds vormde dit ook de voedingsbodem voor neurotische
problemen.
Ook Darwin zou met zijn bekende evolutie- en degeneratietheorie een grote invloed hebben op het
vrouwbeeld. In zijn later werk ‘De afstamming van de mens en selectie in relatie tot sekse’ uit 1871,
beschreef hij uitvoerig de inferioriteit van de vrouw tav de man. De bekende en zeer invloedrijke
psychiater Henry Maudsly trok deze theorieën door naar de psychiatrie en stelde dat de vrouw van
een lagere soort was en dat ‘de vrouw door haar sekse gebonden eigenschappen meer bevattelijk is
voor krankzinnigheid ’en daarom voornamelijk’ geschikt was voor de lagere taken : het moederschap
en het huishouden.’ Overbelasting op emotioneel of intellectueel vlak moest voorkomen worden uit
vrees voor krankzinnigheid bij de vrouw en degeneratie en ondergang van de soort.
Zo werden de middenklasvrouwen gekluisterd aan de haard en leden een saai leven, jonge meisjes
kregen geen degelijke opleiding meer. Er heerste grote angst rond seksualiteit. De ziektebeelden
waar vrouwen toen aan leden zoals neurastenie en hysterie reflecteerden het onderliggend conflict
waarin ze gevangen zaten. Er was de hypocriete seksuele moraal vol tegenstrijdigheden waarin jonge
vrouwen opgroeiden. Tegelijkertijd was seksuele dwang en uitbuiting van jonge meisjes in de
maatschappij schering en inslag.
Charcot nam de hysterie ernstig en verwees naar het seksueel conflict dat hij bij vele van zijn
patiëntes terugvond , ‘la chose genitale’.
Freud, leerling van Charcots, werkte diens visie verder door. Hij introduceerde het onbewuste als
zetel van onderdrukte seksuele conflicten, tgv seksueel traumata of tgv de dubbele moraal tav het
seksueel gedrag van de vrouw. Freud maakte van seksualiteit een centraal thema en doorbrak het
grote taboe in het maatschappelijk debat, wat op indirecte wijze een positieve zaak was voor de
vrouwenrechten.
Alhoewel Freud er conservatieve opvattingen over vrouwen op nahield, was hij de grote
pleitbezorger om vrouwelijke beoefenaars van de psychoanalyse toe te laten, tegen het protest van
zijn mannelijke collega’s in. De eerste generatie van vrouwelijke psychiaters psychoanalisten omvat
Hélène Deutsch, Anna Freud, Karen Horney en Melanie Klein.
In de jaren 30 vertegenwoordigden de vrouwelijke analytici in Duitsland en GB 40 % , dit was heel
wat meer dan in de andere medische specialisaties (6.5 %).
Zij werkten vaak met kinderen of rond vrouwenthema’s zoals het moederschap, de vrouwelijke
lotsbestemming en het belang van de moeder-kindrelatie. Na hen kwamen generaties van
vrouwelijke psychiaters die zich op alle thema’s van de psychiatrie zouden toeleggen.
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De feminisering van de psychiatrie in België kwam pas goed op gang in de jaren ’80 door het
toenemend aantal vrouwelijke psychiaters. Zij gingen werken in alle instituten en subspecialisaties
van de psychiatrie. Toch is het nog steeds een realiteit dat zij ondanks hun meerderheid in aantal,
ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende posities, vakgroep-en universitaire mandaten.
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