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Dit artikel geeft een beschrijving van de ideeën die bij de Westeuropese bevolking in de !6de en 17de eeuw 
leefden over geneesmiddelen en w.n de soci01le functies die deze middelen venrulden. Het l;~ar zien dOlt 
geneesmiddelen vervlochten waren met tal van culturele domeinen in de toenmalige sólmenleving. Religie, 
prijs en de oorsprong van geneesmiddelen speelden een belangrijke rol bij hun betekenisverlening. 
Medicijnen werden gebruikt om sociale posities aan te geven en status te verkrijgen. Het waren niet alleen 
genees· ma01.r ook 'communicatiemiddelen', 

Inleiding 

Een medisch-antropologische studie van geneesmiddelen wekt bij de lezer bepaalde 
verwachtingen. Alleen al de associaties die het woord 'genees-middel' oproept dragen 
daar zorg voor. De naam belooft veel: het is een middel dat geneest. De lezer zal dan 
ook willen weten om welke geneesmiddelen het gaat, middels welke medische kennis 
en ziekteconcepten deze middelen als genezend worden beschouwd, hoe, tegen welke 
ziekten en op grond waarvan ze gebruikt worden en wie als genezer of als leek medieert 
tussen medische kennis en de concrete toepassing van deze kerÏ.nis middels genezende 
substanties. Kortom de lezer heeft reeds a priori een min of meer afgebakend medisch 
domein voor ogen met in het brandpunt geneesmiddelen en daaromheen eveneens 
scherp afgebeeld de gebruikelijke medisch-antropologische thema's. Ik moet de lezer 
in deze verwachtingen echter teleurstellen. Geneesmiddelen in hun medische context 
vormen in dit betoog niet het object maar het vertrekpunt van onderzoek. Hoewel het 
medische domein niet onbesproken zal blijven -immers daaraan ontlenen geneesmid
delen hun primaire betekenis -gaat onze aandacht vooral uit naar tal van andere bete
kenissen en functies die geneesmiddelen buiten dit primaire domein in het West Europa 
van de 16de en 17de eeuw hadden. Doel van deze studie is te laten zien dat geneesmidde
len over de grenzen van het medische domein heenreiken. Het wil tonen dat en hoe 
geneesmiddelen vervlochten zijn met andere culturele domeinen. Leidraad vormen de 
volgende twee vragen: 

1 Welke ideeën, die hun oorsprong buiten het medische domein vinden, verlenen het 
geneesmiddel als genéésmiddel betekenis? Anders geformuleerd: Welke niet
medische opvattingen schrijven materiële substanties een genezende werking toe? 
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2 Voor welke andere doeleinden dan het voorkomen of genezen van ziekte worden 
geneesmiddelen gebruikt? Oftewel welke rollen vervullen ze buiten het geneeskun
dig gebeuren? 

Vooraleer we met deze twee vragen aan de slag gaan wil ik nog wijzen op de diverse 
inperkingen die zijn gesteld. Naast beperkingen in tijd (!6de en 17de eeuw) en ruimte 
(West Europa) zijn er nog twee verdere beperkingen aangebracht. Deze betreffen alle
reerst een beperking tot de laatste 'levensfase' van het geneesmiddel, de consumptiefa
se. Productie en handel moesten hier achterwege blijven. Daarmee blijft een van de 
belangrijkste nietmedische functies van geneesmiddelen, namelijk het genereren van 
winst, onderbelicht. Tenslotte beperkt dit betoog zich voornamelijk tot die geneesmid
delen die via de apotheek aan de laatste etappe van hun bestaan beginnen. Een groot 
gedeelte van het materiaal dat hier besproken wordt~ is ontleend aan een studie van 
Van Anclel (1982). 

Egyptische mummies 

Of de stoffen die de natuur onze voorouders indertijd aanreikte geneeskrachtig waren 
of niet werd uiteindelijk niet bepaald door hun natuurlijke eigenschappen maar door 
de beoordeling van hun eigenschappen door diegenen die ze gebruikten. Zo'n oordeel 
kwam niet voort uit een tabula rasa maar uit bestaande zinverlenende systemen. Ge
neesmiddelen werden door de leek en deskundige middels theorieën van uiteenlopende 
origine van betekenissen voorzien, geïntegreerd in een verklarend systeem (ethos) en 
op grond hiervan toegepast. De humoraalpathologie is in dit verband door medisch 
historici het meest voor het voetlicht geplaatst. Deze leer valt echter een veel bescheide
ner rol ten deel zoals ik aan de hand van het geneesmiddel 'Mumia Vera Aegyptiaca' 
zallaten zien. Verscholen onder de humoraalpathologie waren andere betekenisverle
ningen werkzaam, die een veel bredere verspreiding kenden dan de theoretische bouw
werken van de artsen~elite. 

Al geruime tijd voordat mummievlees haar intrede deed in de officiële materia medi
ca genoten het asfalt en ander conserverende stoffen een grote faam als geneesmiddel. 
De beste asfalt (in Perzië en Arabië Mûmjaj of Mûm genaamd) werd gevonden in een 
grot bij de plaats Erradjan of Derabdjerd (Van Andel1928:150). Deze asfalt was uiterst 
schaars en werd niet verhandeld maar uitsluitend gebruikt door de vorst en zijn naaste 
omgeving. Dit middel circuleerde vrijwel uitsluitend op hoog koninklijk niveau als 
geschenk. Door de ontdekking van de Egyptische mummies die met dit asfalt en ander 
balsems waren geconserveerd kwam dit middel echter binnen het bereik van een brede
re kring van gepriviligeerden. Frans I, koning van Frankrijk droeg altijd een mengsel 
van mummie en rabarber bij zich voor het geval hij mocht verongelukken. Het asfalt 
waarmee deze mummies doordrenkt waren gold als een geschikt geneesmiddel voor 
zware verwondingen, beenbreuken en ernstige inwendige kneuzingen. Ook deze Mu
mia Vera Aegyptiaca waren echter schaars en prijzig waardoor slechts hun faam de ge
goede burgerij en lagere klassen in de stad en op het platteland bereikte. 
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De menschelijke vindingrijkheid echter, die reeds zooveel hmiger vmolgstukken heeft opgelost, wist 
zich ook uit deze moeilijkheid te redden. In de Chimrgie van Ambroise Polré bn men lezen, hoe Guy 
de lol Fonuine in 1564 een bezoek bracht bij een Jood te Alexolndrië, die een uitgebreiden holndel in 
dolt olrtikel dreef en hem op zijn verzoek zijn voorraold toonde, een "polckhuijs, geheel vol mommije, 
waer in dolt het eenelicholem op het olndere ghetolst bch". Op zijn vraag, of dolt olllewerkelijke Egyptische 
mummiën Wolren, "begost de voorsz. Jade te bchen, z.egghende dmet nog gheen vier joler gheleden 
en Wols, dolt ollle dese voorsz.licholmen, die hij doler tot30oft 40 toe Solch, noch gheleeft holdden en dolttet 
lichamen van slaven ende v.m anderen w.1ren, die hij se1ve also bereyr h.1dde" (V.1n Andcl1928:151). 

Dit was het middel dat in de Westeuropese apothekerspotten terecht kwam en als zoda
nig bereikbaar was voor de gegoede burgerij. Naast deze Egyptische invoer werden er 
ook plaatselijk lijken door de apotheker gebalsemd, 'Menschen Vlees, met eenighe Spe
cerije, onder Pek en Teer ghemengt' (Baerdt 1645; gecit. in Van Andell928:153) en 
als echt mummievlees verkocht. Wellicht voorzag deze laatstgenoemde vervaardigings
wijze in het grootste deel van de behoefte. Een lijk zelf prepareren in plaats van het 
te importeren was voor de apotheker uiteraard een lucratieve bezigheid. Er waren uit
voerige recepten voor apothekers in omloop om ze te bereiden. Begin 17de eeuw geeft 
Oswald Croll het volgende mummie-recept bedoeld voor de apotheker die de mummie 
zelf wil bereiden: 

Moln soli den todten Cörper ei nes rohen, gantzen, frischen und urnmangelhaften 24jährigenMenschen, 
so entwederam Galgen erstickt oder mit dem Rad justiciert ader durch die Spicss gejolgt worden, bei 
hellem Wetter, es sei Tag oder Nacht, dolzu erwehlen ... in Stücke zerschneiden, mit pulverisierter 
Mumia und ein wenig Aloë bestreuen, Mchmolls einige Tagen in einem gebr.moten Wein einweichen, 
ausschenken, wiederumb ein wenig einbeirzen, endlich die Stück, in der Luffr aufgehänkt,lassen truc
ken werden, biss es die Gestalt eines geriiucherten Fleisches bekommt und olllen Gestank verliert, und 
zeugt lesslichen die ganze rothe Tinktur durch einen ge branoten Wein ader Wacholdergeist nach Art 
der Kunst herauss (Peters 1900:106). 

Geregeld werden deze vervalsingen openlijk aan de kaak gesteld: 

... noemende het selfde noch Mumie, als oftet wat besonders ware, daer het middewijl wel een Arm 
ofte Been van een verrotten ofte gbehangene Lazarus of een anderen pochigen Bordeel-Broek molch 
wesen' (Baerdt 1645).2 

Veel klanten waren ongetwijfeld op de hoogte van hetgeen ze werkelijk kochten als 
ze naar Mumia v.?ra Ae&JPtiaca vroegen. Toch vormde dat blijkbaar geen beletsel om 
dit medicijn te kopen; integendeel het was de burgers niet zozeer te doen om de genees
krachtige Arabische asfalt en de balsems maar meer om het menselijk overblijfsel. De 
opvatting die in die tijd bij grote delen van de bevolking heerste was dat iemand die 
een gewelddadige vroege dood stierf nog vol zat met ongebruikte levenskracht. Ook 
apothekers lieten zich door deze animistische opvatting leiden en gebruikten voor hun 
Mumia juist lichamen van jonge mensen die door de galg of anderszins het leven had
den gelaten en waarin dus nog volop levenskracht aanwezig moest zijn. Voor de leek 
was het irrelevant dat de medische elite in Salerno leerde dat de genezende invloed van 
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de mummie te danken was aan het asfalt en geclassificeerd werd :Us heet en droog in 
de vierde graad. Het denken van de gewone man en vaak ook v.m de apotheker en 
zelfs van de arts werd sterk beïnvloed door de volkstraditie die hun leerde dat organen 
en afscheidingsproducten van menselijke oorsprong ongebluste vitaliteit en genees
kracht bezaten3• Was het de protagonisten van de humoraaltheorie vooral te doen om 
het asfalt, het volk oordeelde anders en maakte va;" het lichaam, het bijprodukt, de 
genezende hoofdsubstantie. 

Na het humoraalpathologische karakter van dit medicijn enigszins te hebben gerela
tiveerd zijn we via het volksconcept van de levenskracht geleidelijk aan doorgedrongen 
tot levenssferen die verder van het medische domein (en de academische artsen-elite) 
verwijderd zijn. Nog sterk tegen het medisch domein aanleunend, maar toch al min 
of meer daarvan te onderscheiden, vormt de religie onze volgende bron van betekenis
verlening. 

Mirabilia 

De vermenging van christendom en traditionele betekenissystemen resulteerde aan het 
eind van de middeleeuwen in een eigen christelijke volksreligie met een sterk magisch
religieuze component. Het gewone volk kende allerlei geneesmiddelen doordrenkt van 
religieuze symboliek. De religieuze contiguïteit verzekerde de patiënt van de genees
krachtige werking. Op meerdere plaatsen (o.a. in het graafschap Bentheim in Duitsland 
en in het Nederlandse Oldenzaal) krabden gelovigen schraapsel van een steen van de 
buitenmuur van de kerk, van een steen naast het altaar, van heiligenbeelden of van 
grafstenen van heiligen. Dit schraapsel, vermengd met water, dronk men onder andere 
als middel tegen de pest, vandaar de naam 'pestpoeder' (Bosman.Jelgersma 1983:115). 
Ook bepaalde soorten oliën en balsems dankten hun geneeskracht aan religieuze zin
verlening. Men nam aan dat sommige van deze producten afkomstig waren van licha
men van heiligen. 

Vangrosser Bedeutung w:..ren etw:.. heilkräftige Öle, vandenenman annahm, dass sie Absenderun gen 
vom Leicbrram ei nes Heiligen waren, sa heim hl. Nikclaus van Bar i ader der hl. Walburga von Eichstätt. 
In kleine Fläschchen verpackt, konnten Pilger das Walburgisöl als Medizin kaufen und für die heilung 
van Krankheiten verwenden (Kriss-Rettenbeck, in Müller 1983:172). 

Niet alleen in Nederland en Duitsland maar ook in Engeland heerste deze religieuze 
'farmacologie'. Keith Thomas geeft in zijn briljante boek Religion and the Decline of 
Magie tal van voorbeelden. 

The key of the church door was said to be an efficacious remedy against a mad dog; the soil from the 
churchyard 'W:1S credited with special magical power; ... Even the co ins in the offertorywere accredited 
with magical value: therewere numerous popular superstitions about the magical value of communion 
silver as a cure for illness or a lucky charm against danger (Thomas 1971:36). 

Ook heilige hosties en wij- en doopwater hadden religieus gelegitimeerde geneeskrach-
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tige werkingen. De duivel was allergisch voor wijwater en waar zijn aanwezigheid werd 
vermoed was het een populair middel. John Allyn, een geestelijke uit Oxford, verkocht 
bloed van Christus tegen twintig pond per druppel, en " ... those who had it about 
them would be free from bodily harm" (Thomas 1971:34). Heilige relikwieën en 
christelijke amuletten waren in die tijd wonderverrichtende fetisjen, in staat om onheil 
af te wenden en zieken te genezen. De drager van een felbegeèrde monnikspij was be
schermd tegen de pest. Deze geneesmiddelen putten hun kracht uit het bovennatuurlij
ke discours van die tijd. 

De aantrekkingskracht van het onbekende 

De toegenomen overzeese handelleidde in de zes~ en zeventiende eeuw tot een aanzien
lijke uitbreiding van het arsenaal uitheemse geneesmiddelen. De bezoeker van een apo
theek in die tijd moet het gevoel gehad hebben een andere wereld te betreden. Bed
welmd door intense vreemdsoortige geuren aanschouwde hij een ruimte vol weelde 
en exotische bezienswaardigheden. Voor zich zag hij luxueuze apothekerspotten met 
kostbare geneeskrachtige schatten. Keek hij omhoog dan trof zijn blik een opgezet ser
pent of de lange, met rijen tanden gewapende snuit van een zaagvis en van achteren 
moet hij de striemende blik van een kaaiman of ander gevaarlijk reptiel uit verre oorden 
gevoeld hebben. Everitt heeft ons een treffende poëtische sfeertekening van zo'n inte
rieur nagelaten: 

Here mummies lay most reverently stale, 

And therc the tortoise hung her coat o'mait 
Not far from some huge shark's dcvouring head. 
The flying fish their finny pinions spread. 
Aloft in rows large poppy heads werc strung, 
And near, a scaly alligator hung; 
In this place, drugs in musty heaps decayed, 
In that, dry'd bladdCfs and drawn teeth were laid4 

Deze oude apotheken waren pronkstukken, overladen met objecten die bij de klant 
allerlei associaties opriepen. Deze ambiance, vaak nog versterkt met koraaltakken, 
schelpdieren en struisvogeleieren, bereikte haar perfectie als de apotheker in staat was 
een naturaliën-verzameling aan te leggen. Deze naturaliën en andere exotica hadden 
vooral een symbolische functie. De koopwaar van de apotheker lag ingebed in een sym
bolische omgeving waar het exotische~ het buitengewone en het zeldzame de boven
toon voerden. De apotheek werd microcosmos, een symbolische context die de klant 
herinnerde aan de oorspronkelijke leefwereld van het geneesmiddel. Het geneesmiddel 
was de verstoffelijking van deze verre, haast mythysche wereld. Omgekeerd verleende 
deze wereld het geneesmiddel letterlijk en figuurlijk bovennatuurlijke krachten. De 
klant voelde zich aangetrokken tot het zeldzame, het exotische en het bizarre dat het 
geneesmiddel zijn kracht gaf. De apotheker leverde deze exotische omlijsting: curiosa 
op de wanden en aan het plafond, een reproductie in het klein van het verre Oosten, 
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de Nieuwe Wereld en wouden met fabelachtige wezens als de eenhoorn. De klant ver
liet het apothekerspand met meer dan slechts een bundeltje kruiden of een zakje met 
poeder. Aan poeder en kruid kleefden krachtige connotaties. Niet alleen het stoffelijke 
middel maar tevens de hele, door het middel gerepresenteerde symbolische wereld zou 
de patient in zich opnemen en het lichaam doors.tromen en beïnvloeden. 

De geneeskracht van de prijs 

De stap van zeldzaam en exotisch naar kostbaar is miniem. Kostbare geneesmiddelen, 
schaars en vaak van exotische afkomst, waren erg in trek en bezaten grote geneeskracht. 
Allerlei in onze ogen buitensporige recepten werden bereid met ingrediënten die van
wege hun kostbaarheid voor extra geneeskracht moesten zorgen. Kaas en thee werd 
met goud gemengd en allerlei kruidenmengsels met gemalen parels, edelstenen en ande
re uiterst kostbare producten. Sterk ruikende geneesmiddelen van dierlijke komaf zoals 
muscus, bisam, castoreum, civet en amber ontleenden hun roem zeker ook aan hun 
zeldzaamheid en kostbaarheid (Van Andel1928:68). De theriak spande wat dit betreft 
de kroon. Dit panacee was voor de gewone man haast onbetaalbaar. In Tübingen 
presteerde men het zelfs om een theriak-soort te maken, genaamd 'thériaque céleste' 
dat zeventig keer zo duur was als het toch al prijzige 'theriaca andromachi'. 

Opmerkelijk is dat allerlei producten die heden ten dage als genotmiddelen bekend 
staan in de periode dat ze in Europa op de markt kwamen als geneesmiddel werden 
beschouwd. Thee en koffie golden aanvankelijk als wondermedicijn. Braudel 
(1987:248-9) citeert uit een anoniem tractaat 'Het gebruik van koffie, thee en chocola
de' dat in 1671 in Lyon verscheen: 

... [koffie; MB] is eveneens bijzonder goed voor koude, vochtige en zware verstoringen in de hersenen. 
De damp die er vanaf komt, is een uitstekend middel tegen w;terige ogen en suizende oren, en eveneens 
tegen kortademigheid, tegen kou op de longen, pijn in de milt, tegen wormen ook; het verschaft een 
wonderbaarlijke verlichting wanneer men te veel gegeten of gedronken heeft. 

Hetzelfde geldt voor de tabak. In Nederland gold tabak allereerst als 'goddelijk medi
cijn om in de 17de eeuw verguisd te worden als 'des duivels'-' 

De Noordhollandse vrouwtjes en meer anderen, sijn wyser dan d'onse als niet vervaard zynde voor 
een pypje te smoken: 't Sou niet quaad weezen, dat men sulx mede rot Amsterdam in 't werk stelde; 
dewijl het hen van veel sickten verlossen en verhoeden zou (Biankaarc 1683:88-9). 

Dat dergelijke producten als geneesmiddel werden beschouwd is niet verwonderlijk. 
De sterke koppeling tussen geneesmiddelen enerzijds en het exotische, schaarse en 
kostbare anderzijds moest haast als vanzelfsprekend leiden tot de conclusie dat de nieu
we tropische producten goede geneesmiddelen waren. 

Het religieuze, het Oosterse en het kostbare waren betekenissen die stof tot ge
neesmiddel transformeerden en het geneesmiddel riep het religieuze, het Oosterse en 
het kostbare aan om haar geneeskracht te doen gelden. Het licht waar het geneesmiddel 
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mee pronkte betrok het vooral van buiten het medische domein. 

Medicijn of Pronkstuk? 

Werden geneesmiddelen uitsluitend voor medische doeleinden gebruikt of reikte hun 
werking verder? Hedendaagse ervaringen binnen de westerse geneesmiddelencultuur 
hebben ons geleerd dat zodra een geneesmiddel de apotheek heeft verlaten en in handen 
van de patiënt/consument is overgegaan het nog slechts een zeer kort leven voor de 
boeg heeft. Het wordt vrij snel door de zieke geconsumeerd, meestal op een of andere 
wijze door het zieke lichaam opgenomen. Aldaar wordt het na een vrij kortdurend 
effect te hebben uitgeoefend door het lichaam gemetaboliseerd en uitgescheiden. Wat 
blijft is hooguit de herinnering. 

In het verleden bestonden er echter tal van geneesmiddelen, vaak ter preventie van 
allerlei ziekten, die de uiteindelijke gebruiker nog lange tijd terzijde bleven staan. Een 
voorbeeld is de paddensteen (Lapis Bufonis), die aangetroffen werd in de kop van de 
pad. Zijn geneeskracht was het grootst als de steen uit de levende pad gehaald werd 
omdat na de dood het eigen gif van de pad de steen zou binnendri~gen en krachteloos 
zou maken. Deze steen deed dienst als purgeermiddel. Hij moest worden ingeslikt en 
kon na bewezen diensten hergebruikt worden: 

Ende swelget int gheheel, 

Hine laet nieuwer gheen deel, 
In den daerm, hine gaetet duere, 
Ende purg ert die nature, 
Ende hi coemt beneden uut, 
Oogheseact sine virtuut. 

Jacob van Maerlant Boek XII:201 

Er waren zelfs geneesmiddelen die tot familie-erfstukken werden verheven en tal van 
generaties overleefden. 

Nog indrukwekkender waren de uit antimoon bereide pillulae perpetuae, die alS' laxantia gebruikt wer· 
den en onverlet de reis door het darmkanaal volbrachten, om onmiddellijk weer tot nieuwe diensten 
bereid te zijn- een eigenschap, die hen tOt de waardigheid van kostbare familiestukken verhief (Pierre 
Pornet 1694).6 

Dergelijke 'long lasting' geneesmiddelen leenden zich bij uitstek voor het vervullen 
van meer taken dan louter medische. Zoals verderop zal blijken werden ze gedurende 
hun resterende levensloop door de gebruiker voorzien van nieuwe betekenissen en kre
gen nieuwe rollen te vervullen. 

Een ander voorbeeld van lang voortlevende geneesmiddelen was depomander (am
berappel). De pomander was een geknede bal bestaande uit amber en allerlei andere 
welriekende stoffen. Wijd verbreid was indertijd de opvatting dat aangenaam of sterk 

31 



ruikende stoffen ontsmettende eigenschappen bezaten (Corbin 1988:87-95). Ze zuiver
den de lucht en beschermden de mens tegen allerlei besmettelijke ziekten, zoals de pest. 
De amberappel werd in een kostbare gouden of zilveren omhulsel, vaak versierd met 
edelstenen, meegevoerd. Ook werd het middel wel aan de gordel of, voorzien van een 
kettinkje aan de hals gedragen. Waar nodig hield men het dicht bij de neus om besmet
ring te voorkomen. Depomander werd zo een elegante opvolger van de beschermende 
kleding en de snavelvormige kappen die doctoren droegen tijdens de behandeling van 
pesrpatiënten. 

Ook de bezoar was een schier onuitputtelijke bron van geneeskracht en stond tot 
eind achttiende eeuw in de gunst van apotheker en klant. De authentieke bezoar (Per
zisch: padzahr = tegengif) is van Oosterse komaf en was een verharde, uitgedroogde 
haarbal vermengd met minerale stoffen en onverteerbare plantevezels. Grote en uiterst 
kostbare exemplaren werden van binnen uitgehold, met edelmetaal versierd en deden 
dienst als 'beker met deksel, om de daarin uitgegoten vloeistof zijn geneeskrachtige 
eigenschappen te kunnen afstaan' (Van Anclel 1928:102). 

Ook edelstenen, vaak van oosterse afkomst, waren zeer gewilde en bekende ge
neesmiddelen. 

Ik wil niet verzwijgen, dat de ouden overtuigd waren, dat in den ringvinger een ader liep, die direct 
uit het hart zijn oorsprong nam en dat men vooral daarom dezen vinger met een gouden ring en boven· 
dien met een edelsteen moest versieren. De daarvan uitstralende kracht zou zoodoende rechtstreeks 
naar het hart worden overgebracht en het tegen venijn, pest en andere in- of uitwendige, schadelijke 
invloeden kunnen beschermen (Abraham Gorlaeus 1595).7 

Men droeg de edelstenen niet alleen bij zich vanwege de preventieve krachten die ze 
uitstraalden maar ook als ambulant therapeutisch arsenaal. Bij ziekte schraapte men 
een kleine hoeveelheid gruis van de steen en het poeder slikte men vervolgens in. Een 
boeiend aspect in de levensloop van edelstenen wàs de metonymische relatie tussen 
de steen en zijn drager. De steen beleefde mee wat de drager/eigenaar beleefde en straalde 
dat ook uit. Aan veranderingen in de eigenschappen van zo'n steen kon men zien wat 
met diens drager mankeerde. l.emnius schrijft dat hij vaak gezien heeft dat .... 

de turkoois van tint veranderde en bleeker werd, wanneer hij, die hem droeg, ziek was en kwijnde en 
zijn schoone hemelsblauwe kleur eerst weer terugkreeg, wanneer de gezondheid van zijn bezitter was 
teruggekeerd. Hetzelfde kan men bij andere steeoen zien, die door hun dofferen glans en flauwer kleur 
de onmatigheid, de uitspattingen of de onkuischheid van hun eigenaar verraden (Lcvinus Lemnius 

1581).8 

De zonden of 'zware ondeugden' van de drager kon de kracht van een edelsteen zelfs 
vernietigen. 

Behalve als sieraden, wandelstokken en familiestukken gingen geneesmiddelen ook 
.als serviesgoed en tafelsieraden door het leven. Het antimoon, de bezoar en de een
hoorn deden alle dienst als drinkbekers. De zogenaamde Terra Sigillara werden veel 
als preventief en therapeutisch serviesgoed gebruikt. Een van deze geneeskrachtige aar
den, terra Bohemica9 afkomstig uit Bohemen diende als grondstof voor bekers en pot-
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ten. Deze gebruiksvoorwerpen stonden iets van hun geneeskracht af aan hun inhoud 
en werden gebruikt als remedies tegen de pest, oogaandoeningen en ziekten van de inge
wanden. Onder het bestek van de hogere adel bevonden zich vaak lepels of messen 
vervaardigd uit geneesmiddelen-materiaal. Als tafelsieraad met preventieve en neutrali
serende werking deden slangentongen en slangenhoorn dienst .. Rijken en mensen van 
aanzien plaatsten slangehoornen op tafel om bijtijds tegen vergiftigingen gewaar
schuwd te worden. Ook werden om die reden wel handvaten van messen van ditzelfde 
materiaal gemaakt. 

Carastes, als Solinus seghet, 
Es een serpent, dat te hebben pleghet 
VIII home ah een weder. 
Et dect hem in den sande neder 
Sonder sine home allene, 
So comen vogle groet ende clene, 
Ende wanen daer op rusten gaen, 
Dan worden si verbeten saen. 
Et cruupt na lampereide maniere. 
Die home hier of si sijn diere: 
Men maecter of ten messen hechte, 
Die comen ter tafel voer al gherechte; 
Ende bringhmer enech venijn naer, 
So wort die hecbt swetende daer. 

Jacob van Maerlant, Boek Vl:49 (Cursivering MB] 

'Den slangenhoorn, tot een messenhecht versneden' behoorde tot het keukengerei van 
vorsten en pausen. Het snijden van voedsel met zo'n mes neuJraliseert het vergif of 
waarschuwt ervoor. 

Soms werden de slangentongen met andere kostbare steeoen in den rand van het zout
vat bevestigd, terwijl een wutvat van Karel V van Frankrijk, in 1360 vervaardigd, be
kroond werd door een gouden slang, waarvan glossopetrae en andere antidota afhingen 
(Van Anclel 1928:53). 

Uit het voorgaande blijkt dat geneesmiddelen er een functie of betekenis bij kregen. 
Ze dienden ondermeer als drinkbekers, bestek en als (tafel-)sieraden; Opvallend is dat 
deze middelen niet veilig opgeborgen werden in medicijn-kistjes, onttrokken aan het 
oog van anderen. Integendeel, ze vormden een publiek goed, openlijk meegedragen of 
ten toon gesteld. Twee geneeskrachtige drinkbekers, gemaakt van eenhoorn, werden 
tijdens feesten in Venetië ten toon gespreid: 

Voorwaer, de twee oprechte Eenhoorns, diewij te Venegiën openbaarlijck op hooghe feestdaghen gesien 
hebben, dewelcke de Venetianen, (achrervolghende d'oude costume aft ghewoome) te proncken setten 
op den grooten altaer van de kercke van Sinte Marcus, met veel andere costelijcke ghesteemen ende 
Juweelen ... (Valerius Cordus 1632:134).10 
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Deze schaarse geneesmiddelen hadden een boodschap uit te dragen. Het waren indru
kwekkende gebruiksvoorwerpen. In deze hoedanigheid kregen ze functies te vervullen 
in het sociale verkeer van die tijd. 

De sociale rol van geneesmiddelen 

Sinds de middeleeuwen was deze openlijke praal een manier van de adel om hun 
machtsposities te onderstrepen. Keizers en koningen voerden fraai bewerkte een
hoorns met zich mee 'als teeken van hun macht en rijkdom' (Van Andel1928:9) en 
zelfs beroemde bisschopsstaven werden van dit materiaal vervaardigd. De feestelijke 
dis, van steeds groter belang " ... as a farm of symbolic validation of powers and autho
rity ... "(Mintz 1986:91), was een middel bij uitstek om deze status-symbolen hun 
communicatieve werking te laten uitoefenen. Geneesmiddelen, tot pronkstukken ver
heven, werden op tafel geplaatst. Ze moesten indruk maken en waren gewilde indicato
ren van rang en status. Geneesmiddelen kregen daardoor een rol te vervullen in een 
nieuw machtsspel. Ze werden ingezet in de strijd tussen adel en de naar meer aanzien 
strevende burgerij. Het consumptiegedrag speelde daarbij een belangrijke rol. 

Tobacco, sugar, and tea were the firstobjocts within capitalism that conveyed with their use the complex 
idea that one could become different by consuming differently (Mintz 1986:185). 

Met zijn historisch onderwek naar de consumptie van suiker verschaft Mintz (1986) 
ons een dieper inzicht in het 'status en macht' schouwspel dat de meer gepriviligeerden 
ten toon spreidden. Suiker vervulde daarin een belangrijke rol. In Engeland genoot 
suiker allereerst als geneesmiddel en als specerij ('spice11 ') bekendheid. Volgens 
Bosman-Jelgersma werd suiker in Nederland aanva'èkelijk uitsluitend als geneesmiddel 
beschouwd en de apotheker mocht als enige suiker verkopen. 

De apotheker maakte 'confituren', gezoete geneesmiddelen ( ... ).Bloemen, vruchten, de bast en wonels 

van allerlei geneeskrachtige planten werden met behulp van suiker of stroop 'condîta' of 'conservae'. 
Ander geneesmiddelvormen waren de 'julapia' (planten aftreksel met suiker) en 'pulpa' (vruchtenmoes 
met suiker) (Bosman-Jelgersma 1983:43). 

Of suiker nu wel of niet allereerst als geneesmiddel op de markt kwam is van minder 
belang dan het feit dat suiker met vele andere geneesmiddelen gemeen had dat deze 
producten aanvankelijk schaars en kostbaar waren. Slechts de rijken konden zich derge
lijke producten veroorloven. Suiker deelde met geneesmiddelen de connotaties van 
macht en rijkdom . 
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wer, and status, must have been a special pleasure for the sovereign. By catîng these strange symbols 
of his power, his guests validaeed that power. ( .. ,) 



The conneetion between elabornte manufactures of sweet edibles and the validation of social position 

is clear (Mintz. 1986:90). 

De burgerij, op economisch terrein aan macht en invloed winnend, streefde ook naar 
het in bezit nemen van deze symbolen die haar sociale posi~ie zou bevestigen. 

While kings and arcbblshops were displaying magnificent sugar casdes and moumed knights, the aspi
ringupperclasses began to combine 'course-pasta' men-of-warwith marz.ipan gunsta achieve analogous 
social effects at their festive tables. Some of these people were problably only newly ennobled; others 
were prosperous merchams or gen try. The techniques used to impress their guests and validate their 
status through consumption continuedon a downward perculation- even though most of the creations 
lacked the majesty of an earlier ern (Mintz 1986:93). 

Naarmate suiker en andere producten als koffie, thee, cacao en tabak minder schaars 
en kostbaar werden en meer en meer geconsumeerd door de lagere klassen verloren 
deze middelen hun onderscheidende symboliek en aantrekkingskracht. Tegelijk met 
dit proces verdween ook de veronderstelde geneeskrachtige werking van deze pro
ducten. 

Conclusie 

In dit artikel hebben we enkele niet-medische aspecten van geneesmiddelen leren ken
nen. Het geneesmiddel verkreeg áls geneesmiddel betekenis en ontleende een belangrijk 
deel van haar potentie aan ideologische sferen die op een bepaald moment in de samen
leving grote zeggingskracht hadden. Bovendien vervulden geneesmiddelen als commu
nicatiemiddelen bepaalde rollen in het sociale verkeer die niet strikt medisch waren. 
Geneesmiddelen waren dan ook in de 16de en 17de eeuw sterk vervlochten met tal 
van culturele domeinen. Vanaf de achttiende eeuw leken ze onttoverd en in het medi
sche domein afgezonderd te worden door de moderne natuurwetenschappen en de me
dische professie. Het communicatieve aspect van het geneesmiddel trachtte men het 
zwijgen op te leggen. De natuurwetenschappen streefden er naar zich het alleenrecht 
toe te eigenen om uitspraken over geneesmiddelen te doen. De religieuze, magische 
en sociale vertogen waarin geneesmiddelen waren opgenomen dreigden gemarginali
seerd te worden. Gesteund door therapeutische successen en door haar toenemende 
macht en autoriteit trachtte de medische professie het vertoog rond de materia medica 
te monopoliseren en de leek het recht te ontnemen er uitspraken over te doen. Toch 
is de medische professie er niet in geslaagd om met haar instrumentele rationaliteit de 
'leefwereld' van de leek volledig te koloniseren. Integendeel, bij de consument van ge
neesmiddelen leeft de communicatieve rationaliteit, het geneesmiddel als boodschap, 
voort. Nog steeds vinden ze hun toepassing in het sociale verkeer. Valium wordt door 
1punks' aangegrepen om de realiteit te ontvluchten en om zich te onderscheiden van 
een dominerende cultuur. Familieleden reiken elkaar geneesmiddelen aan als " ... an 
expression of interest, affection and/or anxiety on the part of the giver, and appreciati
on, obedience or relief ofworry on the part of the medicine taker" (Blum e.a. 1981:16). 
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Artsen schrijven recepten om de patiënt tevreden te stellen en te laten zien dat ze de 
klachten serieus nemen (Vance & Millington 1986). 

Tal van culturele domeinen blijven belangrijke bronnen om geneesmiddelen zin te 
verlenen. De neiging naar het exotische, mysterieuze en kostbare is zeker niet verdwe
nen zoals blijkt uit de populariteit van Chinese acupunctuur, homeopathie en 
edelsteen-therapie (Van Dijk 1979). Zelfs de hedendaagse arts maakt daar gebruik van: 
" ... one New Hampshire physician claimed to 'always give patients drugs with narnes 
they don't know' in order tobenefit from the mystica! power of suggestion" (Schwartz 
e.a. 1989:579). Daarnaast ontstonden er nieuwe domeinen waaraan de leek geloof 
hechtte. De bevolking raakte in toenemende mate in de ban van de vernuftige techniek 
en wetenschap. De zaagvistanden en struisvogeleieren aan de wanden van de oude apo
theek maakten plaats voor moderne tablet-telmachines en digitale weegschalen, op
gesteld in steriel aandoende ruimten met witgeverfde muren. De associaties die ge
neesmiddelen oproepen worden in nieuwe richtingen geleid, andere culturele 
domeinen worden betreden, maar nog steeds zijn farmaceutische substanties tevens 
dragers van immateriële betekenissen. 

Noten 

De auteur is medisch doctorandus en afgestudeerd in de culturele antropologie aan de Katholieke Universi
teit Nijmegen. Hij heeft onderzoek verricht in Yucacán, Mexico. Momenteel bereidt hij zich voor op zijn 
artsexamen. 

Met dank aan Sjaak van der Geest voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 

Deze zinsnede is ontleend aan Van Andel (1928). Dit boek vormt een sleuteldocument voor een antro· 
pologisch geïnspireerde medische geschiedschrijving. Een groot deel van de empirische gegevens in dit 
artikel is ontleend aan zijn werk. In de toekomst hoop ik middels primair bronnenonderzoek het thema 
van dit anikei verder uit te diepen. 

2 Geciteerd in Van Andel 1928:153. 
3 Dit maakte de beul tot leverancier van een ander gewild geneesmiddel: mensenvet, afkomstig van ter 

dood gebrachte misdadigers. 
4 Graham Everitt, Doctors and Doeten Some curiorts chapters in medica! bistory and quackery. Lon

don,1888. Geciteerd in Van Andel 1928:2. 
5 Onenigheid over de geneeskrachtige waarde van koffie, tabak en andere nieuwe tropische producten 

was er sinds de introductie van deze producten. Pas toen ze op grote schaal de markt overspoelden 
wonnen de tegenstanders van deze vermeende geneeskrachtige werking de discussie. 

6 Pier re Po met, Histoire générale des drogues. Paris 1694, ille Partie:54. Geparafraseerd door Van Andel 
1928:239. 

7 Abraham Gorlaeus, 1595, Lyon. Geparafraseerd door Van Andel 1928:91. 
8 Levinus Lemnius, 1581, Demiramlis ocmltis natrtrae libri IV, Coloniae Agrippinae, Apud Theod. Bau

mium, Anno 1581, Lib. 11, Cap. 30. Geparafraseerd door Van Andel1928:89. 
9 Er waren vele geneeskrachtige soorten aarde in de handel (meestal in tabletvorm). O.a. Tr:~ta Lemnia, 

afkomstig van het Griekse eiland Lemnos; BoliA rmeni, Armeense aarde; Tr:~ta Silesiaca, uit de Silezische 
mijnen; Tr:~taMelitensis, van Malta. Voor een overzicht van alle in de zeventiende eeuw bekende genees
krachtige soorten aarde zie Van Andel 1928:170-9. 

10 Valerius Cordus. Den leytsman ende Onderwyser der Medicynen, met de verc/aringhe van M.R Co udenberg 
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en van Matthias de l'Obel. Amsterdam, 1632. Geciteerd in Van Anclel 1928:10-1. 
11 In de 14de eeuw werd suiker nog geklassificeerd als specerij. Pas later zag men suiker meer als zoetstof 

en sprak men over specerijen én suiker (cf. Mintz 1986:79-80). 
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