
koffers wacht vraagt prins Willem hem 
naar de Dillenburg te komen. Of hij 
daar geweest is en zo ja, wat daar 
besproken is, is niet bekend. Toen hij 
de toestand als veiliger beoordeelde 
keerde hij naar Haarlem terug en op 
14 september wordt hij gevangen 
genomen en op de Voorpoort in Den 
Haag geïnterneerd. Hij vlucht naar 
Duitsland en blijft, op verschillende 
adressen, daar tot 1572, het jaar 
waarin hij secretaris wordt van de vrije 
Statenvergadering van Holland. 

Tenslotte nog iets over de laatste 
schakels, die hem verbonden aan de 
Brederodes. Tot zijn dood, in 1590, is 
Coornhert bevriend geweest met zijn 
neef Artus. Deze hielp hem uit Den 
Haag vluchten, bij hem logeerde hij 
tijdens het grote debat met Saravia en 
hij is één van de gesprekspartners in 
Coornherts rijpste en diepzinnigste 
geschrift, Opperste goedts 
nasporinghe. Artus beschouwde hem 
als zijn geestelijke leidsman en voor 
hem en zijn vrouw, een dochter van 

Coornherts vriend Van der Laen, was 
hij een geliefde oom. 

Toen de geuzenaanvoerder Lancelot 
na het beleg van Haarlem, op bevel 
van Don Frederik, onthoofd was en 
Lancelots vrouw in 1574 was 
gestorven werd Coornhert curator over 
hun drie kinderen, Hendrick, Catharina 
en Reinoud. 

Coornherts leven is dus, in een aantal 
jaren, verweven geweest met het leven 
der Brederodes. 
Zonder zijn verblijf op Batestein zou 
Coornherts leven geheel anders zijn 
verlopen en in de roerige jaren van het 
Voorspel en de beginnende opstand 
heeft hij een niet geringe invloed 
gehad op de "Grote Geus". Hij heeft 
hem op de weg trachten te leiden, die 
Prins Willem wenste. Als er, naar ik 
hoop, nog eens een biografie van 
Hendrick zal worden geschreven, zal 
Coornherts rol in diens leven in het 
volle licht komen. 

Dr H. Bonger 

Jacob van Herveit. 
Z i jn akt iv i te i ten te Vianen. 

In het najaar 1979 verscheen in dit 
tijdschrift (Jrg 4, nr 3) een artikel 
getiteld "Medische zorg in Vianen in 
de achttiende eeuw", van J.A.M. 
Koenhein. 
In dit artikel lezen we, hoe de 
organisatie van de medische zorg te 
Vianen gebaseerd was op een op 22 
mei 1723 door Simon Hendrik Adolf 
graaf von der Lippe, heer van Vianen 
en Ameide, uitgevaardigde 
ordonnantie. Deze regeling van 1723 
kwam in veel punten overeen met de 
Utrechtse ordonnantie van 1655. De 
ordonnantie van 1723 bepaalde, dat 
de medische praktijk in de stad en de 
vrijheid van Vianen slechts mocht 
worden uitgeoefend door personen die 

tot doctor of "licentiatus medicinae" 
gepromoveerd waren (artikel 1). Voor 
één van de doctoren die in de tweede 
helft der 17de eeuw te Vianen 
praktizeerden, wil ik de aandacht 
vragen: Jacob van Hervelt. 

Jacob van Hervelt werd te Nijmegen 
geboren en daar op 1 2 maart 1646 
gedoopt als achtste kind van Nicolaes 
van Hervelt en Maria (Maycke) Gerrits. 
Vader Nicolaes was boekdrukker en -
-verkoper in een pand naast het 
stadhuis, in de Burchstraat. Hij stichtte 
de boekwinkel in 1633. Tevens was hij 
gemeensman en luitenant van de 
Burchtstraat en vertegenwoordigde hij 
Nijmegen bij het kwartier van 
Nijmegen. 

In 1655 werd te Nijmegen een "Il lustre 
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School" gesticht, welke in 1656 werd 
verheven tot "Kwartierlijke School" of 
"Academie", met het "Jus promovendi" 
in vier faculteiten (theologie, rechten, 
medicijnen en filosofie). Jacob van 
Hervelt ontving een deel van zijn 
opleiding aan deze kwartierlijke 
academie. Aanvankelijk studeerde hij 
aan deze academie filosofie onder de 
hoogleraar Theodorus Craanen, bij wie 
hij op 29 arpil 1655 een disputatie 
verdedigde getiteld: "Exercitationum 
Philosophicarum Miscellanearum de 
natura homiria quae est conjunctione 
animae cum corporae". 

Op 29 october 1 668 Het Jacob zich te 
Leiden inschrijven als student in de 
medicijnen: "Jacob ab Hervelt, 
Noviomagensis, Medic, stud. 20 
annorum, bij Pieter Janssen op de 
Langebrugge nevens het Goeverneur-
landhuis". Met zijn leeftijd nam men 
het dus niet zo nauw. Immers, in 1668 
was hij tweeëntwintig jaar oud, en niet 
twintig. 
In 1670 promoveerde Jacob van 
Hervelt aan de Kwartierlijke Academie 
te Nijmegen op een proefschrift 
getiteld "Disputationem Medicans 
inauguralem de Melancholia". 

Interieur van een ziekenzaal 
Franse anonieme houtsnede, ca 1500 

Het duurde nog een paar jaar, voor 
Jacob in het huwelijk zou treden. Op 
25 maart 1677 vond te Nijmegen de 
ondertrouw plaats van Jacob van 
Hervelt, "doctor in de medicine" en 
Wiüemina van Suijlen, "Beijde tot 
Nijmegen". Ze trouwden te Bemmel op 
9 april 1677. 
Het echtpaar liet te Nijmegen twee 
kinderen dopen, namelijk Johannes 
Nicolaes mogelijk in 1678 geboren, en 
Arnolda, geboren op 29 april 1681. 
Na te Nijmegen en te Tiel 
gepraktiseerd te hebben, vestigde 
Jacob van Hervelt zich met zijn gezin 
in Vianen. Wanneer dit precies was, is 
niet bekend. Waarschijnlijk was dit 
rond 1680. Zeker is, dat Jacob in 1 686 
te Vianen praktizeerde. 

De ordonnantie van 1723 bepaalde, 

dat de stadsdokter verplicht was de 
godshuizen (gasthuizen, hofjes etc.) en 
alle armen, ongeacht hun geloof, zijn 
medische diensten aan te bieden 
(artikel 1 2). Dit gold voor de andere 
medici niet; zij leefden van wat de 
praktijk hen opleverde. 
Het is, dankzij het in 1693 door Jacob 
van Hervelt uitgegeven werkje 
"Geneeskundige aanmerkingen in sijn 
dagelijkse Practijk voorgevallen; 
Zamengesteld na de oprechte 
Wijsbegeerte en Nieuwe Genees
kunde. Als mede een regte manier om 
de Venus-qualen Met haren aanhang, 
grondig en op een zeer korte wijse te 
geneesen", dat wij een indruk krijgen 
van wat de dagelijkse praktijk, onder 
andere te Vianen en omgeving 
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opleverde. Ter illustratie een 
voorbeeld: 
"Een Man te Hagistein, buiten Vianen, 
ontrent 60 Jaren oud, was voor ontrent 
acht dagen binnens beens met de 
Hoef van zyn Paard ontrent een hand 
breed boven den Enklaau swaar 
gekwetst: den Patient had na zyn 
seggen, wel ruim, na hem docht, een 
halven emmer bloed verlooren, dat 
noodwendig uit een gekwetste artery 
moet zyn gekomen, of uit eenige 
groote aders; hier van was hy seer 
verswakt; hy liet sig met dese kwetsuur 
brengen by een Vrouw die sig inbeelde 
groote kennis van Meesteren te 
hebben; die ook het been verbond. 
Korts daar na kwam een Erypsipelas 
aan het Been, die sy na het verkeerd 
voor oordeel van veelen, met 
verkoelende dingen meende te helpen; 
sy liet dan Suurling in Kernemelk 
gekookt, daar op leggen en het been 
met Lapis Calaminaris en Boom-Oly 
besmeeren, welke dingen door haar 
astringeerdende en stoppende kracht, 
bekwaam genoeg waren, om de 
verdere weinige warmte, door dit sterk 
bloeden in dit deel, noch overig, voorts 
uit te blusschen, ...". 
Na een theoretische uiteenzetting 
omtrent het stoppen der circulatie 
vervolgt hij: "Gelijk dan ook daags te 
vooren, eer ik gehaald wierd, sich een 
groote swarte Blader met bloedig 
water in het deel vertoonde, 't welke 
deze wyse Vrouw seide niet kwaads, 
en slechts bloed tusschen vel en 
Vleesch te zyn: doch het was in der 
daad een beginnende Gangrana; die 
sich 's aanderendaags, doen ik met 
een Chirurgyn gehaald wierd, al ver 
onder en boven de wonde verspreid 
had: ...". 

De behandeling, ingesteld door Van 
Hervelt, mocht niet meer baten: "en 's 
avonds om tien uuren, was 't heele dik 
van 't been tot den rug sträng al 
gegangreneerd, en dood, so dat hy ter 
midder nagt strof'. 

De in 1721 te Vianen aangestelde 
stadsdokter Joan Henrik Schütte 

(1694-1774) merkte ten aanzien van 
artikel 1 van de in 1723 afgekondigde 
ordonnantie op: "... dat veele half
geleerde, ja gants onwetende, en 
vreemdelingen in de genees-konst, sig 
doctor noemen en schryven, en 
genees-middelen, uyt boeken of elders 
genomen, sonder voorsigtigheyd of 
oordeel toedienen; dat ook 
apothekers, hunne vrouwen of 
weduwen en dogters, chirurgyns, 
quaksalvers, landloopers, oude wyven, 
en andere, sonder eenige kennis van 's 
menschen ligchaem, of van sijne 
werkingen, van de kragt der genees
middelen, of van de wyze van 
geneesen, voor doctor speelen". 
Dat dit inderdaad gebeurde, mag uit 
het voorbeeld duidelijk zijn. Bij het 
eerder inschakelen van een echte 
dokter inplaats van "een Vrouw die sig 
inbeelde groote kennisvan Meesteren 
te hebben", zou het voor de patiënt 
wellicht beter zijn afgelopen. 

De patiënten van Jacob van Hervelt 
waren veelal "kleine luyden" (kleine 
ambachtslieden), zoals de vrouw van 
een kleermaker, die van een 
schoenmaker en borstelmaker, een 
knecht, een "arme vrouw" enz. De 
kwalen van hen en de geneeswijze van 
Van Hervelt volgen hier als voorbeeld. 
"De Vrouw van een Kleermaker, had 
een geduurige Koorts met groote 
Hoofdpyn en banaautheid op de Borst. 
Ik gaf haar voor eerst een 
Sweeddrankje, waarvan se wel 
sweeten en minder hoeste. 's 
Anderendaags gaf haar dit simpel 
purg. (formule van het middel) Hier van 
had se goede aftrek, en was in 't kort 
weder herstelt". 

"Een Schoenmakers Vrouw, had met 
de voorige toevallen lang gaan 
quynen, niemand dorst haar wat te 
geven, om datze Swanger was. Ik gaf 
haar een Liniment. Een sweet-
dryvende en penetrante mixtuur. Hier 
van verminderde de toevallen. Daar na 
een Purgeer poeder, waar van se vier 
stoelgangen had, sy wierd in 't kort 
beter, en verloste na eenigen tyd van 
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Interieur van de ziekenzaal in het 
Catharijnegasthuis te Utrecht 
Anoniem schilderij, begin 17de eeuw 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

een gezond kind, dat doch na eenige 
weken storf". 
"De Vrouw van Jan den Borstelmaker, 
had een groote pyn in den Buik 
ontrent de Navel, met flaauwte, veel 
afgang en een geduurige opwerping 
uit de maag als of se braken sou, 
sonder nochtans over te geeven. ik gaf 
haar somtyds eenige droppen 
tinct.anodin en elix.ppriet. ontrent den 
avond braakte se een groote lange 
Worm, hier van verminderde deze 
ydele braking. (...) 's anderendaags gaf 
ik haar een sagt Laxeerdrankjen 
alsose in vier-en-twintig uuren geen 
afgang, noch water was kwyt 
geworden, hier van had se 2 a 3 
Stoelgangen, de pyn wierd grooter. Ik 
liet haar voorders een sweetdryvende 
en pyn stillende Bolus in nemen, en 
gaf haar weder eenige droppen als 
vooren, in warme wyn, maar sonder 
succes; en sy storf in de volgende 
morgenstond. Se had al eenige dagen 
siek geweest eer ik gehaald wierd". 

"Aart Mus, een knegt van 20 jaar 
heeft eenigen tyt gaan quynen met 
hoest, en gedurige Binne-koortsen, 
pyn voor 't hert, hy werpt veel 
schuimige fluymen uit, en heeft 
goeden eet lust, maar is seer mager, 
hy was verschrikt voor eenig gespook, 
dat hy meende in den avond gesien te 
hebben, hy heeft al vergeefs, met 
anderen gemedicineert. Ik gaf hem 
een laxative pap, daar toe dienstig met 
pectoralia, en liet hem van onse 
balsam.pheumon. gebruiken, en alle 
avond een temperpoeder cum gr.j. op 
innemen: waar van hy na eenigen tyt 
vry beter wierd, de Koortsen en hoest 
verminderden, en hy weder op straat 
quam". 
"Neeltje Joosten een arme Vrouw in 
de 50 Jaren, had pyn voor 't hert en 
groote Lenden pyn, was lange gekweld 
geweest met een bloedvloeding der 
Moeder, waar door haar krachten seer 
afnamen". 
Behalve door gewone burgers werd 
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Van Herveit tevens geconsulteerd door 
de betere stand, zoals de vrouw van 
burgemeester R.: "De Huisvrouw van 
Burgermr. R. was eenige dagen niet 
wel geweest, had pyn in de Maag met 
veel opripsing en winden, en een 
Breuk in de lies?en, die se altyd selfs 
voor haar Man had verborgen 
gehouden. Men had haar airede 
twemaal geclysteert sonder eenig 
effect. Ik ordineerde haar deze 
afsettende afsettende drank, (formule 
van het middel) doch alles sonder 
effect, 's Morgens was haar Pols noch 
redelijk, maar (met) een klam 
koutachtig sweet op haar handen die 
bloot lagen en nu al diep in den Herfst 
en koud zynde, dacht men dat het van 
de koude was: maar de dood, die 's 
namiddags haar overviel, leerde dat 
deze sweet een van de laatste 
pogingen der natuur, of liever van de 
omloop der Sappen was; ...". 
Over het niet aanslaan der medicijnen 
schrijft Van Hervelt: "De Breuk van 
wiens aart wy elders gesproken 
hebben, was door syn uitsakking de 
oorsaak dat de Medicynen niet 
werkten; om dat hier door de gedarmte 
het hol des Buiks geschoten zynde, 
den doorgang aan de Medicynen en 
vuiligheden toesloten; en seker het is 
seer gevaarlyk en somtyds doodelyk 
uit een verkeerde schaamte sulks te 
verswygen, ...". 

Het aantal voorbeelden van door 
Jacob van Hervelt te Vianen en 
omstreken behandelde patiënten, kan 
met taltijke worden aangevuld. Ik zal 
dit niet doen. Het gaat veelal om 
alledaagse ziektegevallen. Van Hervelt 
heeft ook nooit de bedoeling gehad, 
ons zeldzame gevallen mede te delen. 
Integendeel, "Ons voornemen is alhier, 
op het eenvoudigste eenige gemeene 
siektens en voorvallen, die sig 
dagelijks aan de practizijns, 
openbaaren, te vertoonen: en welke 
om die reden aan de jonge en 
ongeoefende, groot voordeel kunnen 
geven, Want wat nut geeft het aan 
ymand, dingen voor te stellen, die wel 

ligt nimmer meer sal komnen te sien". 
Ik zal mij verder in dit artikel beperken 
tot de bespreking van een aantal 
onderwerpen, te weten: kinderziekten, 
verloskunde, syphilis, medicijnen. 

Kinderziekten. 

Het is nog niet zo lang geleden, dat 
ziekten als kinkhoest, difterie, polio 
etc., met grote regelmaat voorkwamen. 
Dankzij de ontwikkeling der 
infektieleer en immunologie, konden zij 
worden teruggedrongen en door 
middel van inenting worden 
voorkomen. 
De traditionele kinderziekten als 
mazelen, waterpokken, rode hond, bof 
etc, maken thans een zelfde 
ontwikkeling door. Nog even, en het 
doormaken van deze ziekten behoort 
tot het verleden. 
Zo niet in de tijd van Jacob van Hervelt. 
Mazelen en waterpokken waren aan 
de orde van de dag. Soms kwamen ze 
in epidemische vorm voor, zoals in 
1687: "Nadat in den Jare 1687, de 
Maselen tot Vianen, en daar ontrent 
geweldig in swang gingen, en datter 
niesen, hoest, neus-bloeden, loop, 
braken, ja ook bloedige afgangen, etc. 
(al te saam gevaarlijke toevallen) by 
waren; waar van nogtans seer weinig 
kinderen storven, en dat se alle de 
Maselen, en geen de Pokken kregen. 
Myn meisjen dan kreeg se ook, se had 
loop, drogen hoest, bloedige slymigen 
afgang, braakten, etc. en mijn soontje 
was ook dunlyvig, had drogen hoest en 
braakte, dog de Maselen quamen 
evenwel uit, droogden en vervelden". 
Ten aanzien van de behandeling heeft 
Van Hervelt ook zo zijn bedenkingen: 
"waar by sonne-klaar te sien is; hoe 
schadelijk het ingeven van roode Wyn 
in de Maselen of Pokken is; ...". 
Deze behandeling kon volgens hem de 
dood tot gevolg hebben. 

Naar zijn overtuiging verschilden 
mazalen en waterpokken slechts in 
gradaties van elkaar. Ook 
waterpokken, "Kinderpokken", kwamen 
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te Vianen en omstreken voor. "Den 9. 
(jaar 1689) heb ik gevisiteert een 
meisje (van een man die met de klep 
ging, en Lazerus was, als men seit) dat 
de Kinder-pokken had gehad, die niet 
wel uitgebroeid waren: Sy had een 
geswei ontrent de junctuur van beide 
de elle-bogen, en alle beide de 
schouders, dese geswellen geopend, 
gaven een scherpe matery uit, en na 
enigen tyd gelopen te hebben, gingen 
die aan de ellebogen toe, en die aan 
de schouders bleven open, waar uit 
verscheidenen schelfers van 
beenderen quamen, daar was een 
styvigheid en onbeweeglijkheid in de 
armen, de vrouw klaagden seer dat 
den Barbier daar niet wel op had 
gepast Ik heb het Kind maar twee maal 
gevisiteerd". 

En "een ander Vrouw tot Vianen, welke 
ook van niet wel uitgebroeide kinder-
Pokken een benauwtheid des herten 
had, en dorstig was met een 
overblyfsel van Koorts: waar van ik 
haar holp door een sweetmiddel uit 
Alkalia en Aromatica; en liet haar 
naderhand eens sagt purgeren Dese 
benautheid des herten, daar de luiden 
in siektens veeltyds over klagen, in 
myns oordeels meest een verstopping 
van de spieren, tot het adem halen 
dienstig, ...". 

Verloskunde 
Gravure uit "De Humani Corporis Fabrica 
Libri Septem" van Andreas Veasalius, 1543 

Over de verloskundige en de 
verloskunde uit vroeger eeuwen wordt 
nogal eens negatief gedacht. Bij het 
bepalen van een oordeel omtrent 
kwaliteit van een behandeling of 
beroep, dient de tijd waarin zij plaats 
vond mede in ogenschouw te worden 
genomen. Een negatief oordeel over 
de verloskunde uit vroeger eeuwen 
lijkt niet geheel terecht, temeer, als we 
bedenken, dat de vroedvrouwen in de 
17de eeuw, voornamelijk afkomstig 
waren uit de middenklasse, moesten 
kunnen lezen en schrijven én veelal 
onder primitieve omstandigheden 
moesten werken. "In de meeste 
gunstige omstandigheden was dit een 

ruime bedstede met voldoende 
assistentie van buren en familieleden; 
doch meestal zullen het primitiever 
omstandigheden zijn geweest zonder 
water, licht en goede verwarming. 
Daarnaast was men nog onbekend met 
asepsis, en antisepsis, bloedtransfusie, 
anaesthesis etc." (Houtzager, 1979). 

In de grote steden was de situatie 
beter dan in de kleine steden, dorpen 
en op 't platteland. Voor wat betreft de 
opleiding en controle op de 
uitoefening van het beroep merkt 
Houtzager verder op: "De opleiding tot 
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vroedvrouw en de contrôle op haar 
werk was in de steden door de 
overheid gedelegeerd aan het 
chirurgijnsgilde." Het afnemen van het 
examen vond plaats door dit gilde of 
door het Collegium Medico-
Chirurgicum. 
"In de dorpsgemeenschappen en op 
het platteland was de opleiding van de 
vroedvrouw niet aan zulke strenge 
regels onderworpen als dit in de 
steden het geval was. Daar werd de 
toekomstige verloskundige, door mee 
te lopen met de reeds gevestigde 
vroedvrouw in de praktijk van het vak 
ingevoerd, terwijl de theoretische 
opleiding maar al te vaak werd 
verwaarloosd. Vaak was de vrouw van 
de dorpschirurgijn tevens de 
vroedvrouw van het dorp, ...". 

"Een zeeker Vrouw daar ik gehaald 
wierd, was voor eenige uuren van een 
gezond en leevend Kind verlost, waar 
na fluks de Moeder (= baarmoeder) 
sloot en de heele na-geboorte by de 
Vrouw bleef, na dat de Vroed vrouw de 
Navel-streng aan twee had getrokken, 
soekende my en de Vrouwen wys te 
maaken; dat de streng verrot en van 
zelfs gebrooken was, doch als ik haar 
zeide, sulks in een gezond en 
welvaarend Kind absoluit onmogelyk te 
zyn, en dat het Kind gezond en 
leevend zynde, den streng geenzins 
kon verrot zyn; zo stonde bekaayt. En 
nu was de Moeder aireede dicht 
geslooten, en onmoogelyk, zonder de 
Vrouw te fortseeren, daar met handen 
in te komen. Ik ordineerde haar dan 
een stooving op den buik, 
verscheidene dranken, poeders, en 
wat my noodig dagt, dog daar quam 
geen ontsluiting (ondertusschen was 
zy wel gemoed,) niet tegenstaande 
nog een andere Vroed-vrouw haar best 
dede om met de hand de Moeder te 
openen, dog de Vrouw storf 's anderen 
daags. Hieruit is af te neemen, dat het 
swetsen van veele Vroedwijfs onwaar 
is, als zy de luiden wys maken, dat zy 
het Kind konnen keeren en wenden na 
haar welgevallen, de gebooren armen 

en beenen weeder inbrengen, en 
andere dingen met haare handen etc. 
in de lyfmoeder konnen uitregten, en 
daar in roesmoesen, als ofze, by 
manier van spreeken in eenen hoppe-
zak tasten: ...". 

Syfilis 

Algemeen wordt aangenomen, dat de 
oorsprong van de europese syfilis is 
gelegen in de door Karel Vli l van 
Frankrijk met zijn huurlingenleger 
ondernomen veldtocht naar Napels, in 
het jaar 1494. leder land had zo zijn 
eigen benaming voor deze ziekte. In 
Italië sprak men van de "Mal 
Francesca", in Frankrijk van de "Mal 
de Napels", "La Vêrde" of "Galle de 
Napels", in Duitsland van de "Mal de 
Frantzosen", "Franzosen Krankheit", in 
Engeland van de "French pox" en in 
Nederland van de "Fransche ziekte", 
"vuile pokken", "spaanse pokken" of 
"Sint Jobs plaghe". Geleidelijk aan 
werden al deze benamingen vervangen 
door de naam syfilis, die voor het eerst 
in 1521 door de arts Francastorius in 
zijn gedicht "syphilis sioe morbus 
Gallicus", werd genoemd (Nater, 
1975). 

Het waren vooral vreemdelingen uit 
Spanje, Italië en Frankrijk, die de 
zieken hier behandelden. Zij werden 
bekend onder de naam van 
pokmeesters. 
Al gauw namen Nederlanders de rol 
van de buitenlandse pokmeesters over. 
Het behandelen van syfilispatiënten 
was een winstgevende zaak, temeer 
daar de medicinae doctores de 
patiënten niet wensten te helpen en 
het aan chirurgijns verboden was. De 
chirurgijns namen daar echter geen 
genoegen mee. In de loop van de 
17de eeuw gelukte het hen de 
behandeling van syfilis in de steden 
voor hun rekening te nemen. De 
pokmeesters vestigden zich op het 
platteland, vlak bij de steden, zodat zij 
vrij van de stedelijke willekeur en van 
de ordonnantieën van de gilden, hun 
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Lazaruskiep en bewijsbriefje van een 
melaatse, 1572 
Leiden, Stedelijk Museum "De Lakenhai" 
(Foto: 's-Gravenhage, A. Dingjan) 

beroep konden uitoefenen. Aan het 
eind van de 1 7de eeuw verdwenen zij 
geheel van het toneel. Toen ontstond 
er een strijd tussen chirurgijns en 
medcinae doctores over de 
behandeling van deze winstgevend 
behandeling van deze winstgevende 
ziekte (Nater, 1975). 

Voor wat de behandeling betrof nam 

men aan, dat het gif van de lues 
(syfilis) het lichaam op drie manieren 
kon verlaten: door salivatie 
(overvloedig kwijlen), zweten en 
diarree. De belangrijkste 
behandelingsmethoden bestonden dan 
ook uit: het insmeren met kwik, 
waardoor salivatie ontstond; zweet
kuren in combinatie met aftreksels van 
guajakhout en suffumigaties 
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(berokingen met kwikverbindingen). 
Daarnaast bestonden er nog aftreksels 
van guajak en andere houtsoorten, de 
decoctum lignorum, kwikpleisters, 
kwikdoekjes etc. De patiënten werden 
op de behandeling voorbereid met 
purgeermiddelen en aderlatingen. 

Ook Jacob van Hervelt heeft een 
graantje meegepikt als het gaat om de 
behandeling van syfilis. Daar zijn 
behandeling afweek van de tot dan toe 
gebruikelijke (patiënten werden door 
hem instaat gesteld zelf hun 
behandeling ter hand te nemen), 
meende hij een bijzondere plaats in te 
nemen. 
"Te meer, dewijl ik dese siekte op een 
geheel andere wyse, als anderen 
handel; en de patiënten, op alle tyden 
des Jaars, gaande en staande Cureer, 
sodanig, dat sy selfs, alle hun eigen 
affaires buitens huys konnen 
waarnemen, en alles doen, wat haar 
nodig is, zo dat selfs de Man van de 
Vrouw niet sal weten. Ik genees voor 
die 't begeerd deselve ook wel door 
quylen; en sweten, met secure en 
inwendige middelen sonder strykade: 
Dog kan het buiten dit alles op de 
voorgedagte wyse verrigten, ja 
sodanig, dat sy selfs niet eens 
Decoctum behoeven te drinken: en dat 
dit waar is, sou ik, indien sulks de 
reden en civiliteit niet verbood, met 
eigen namen der Personen konnen 
bevestigen. Nu dewyl dit een vande 
grootste geheymenissen der 
Geneeskunde is, en waar door vele 
Menschen groten dienst kan 
geschieden; so heb ik sulks niet 
moeten nog konnen verswijgen, ....". 
Vanuit geheel Vianen en omstreken 
(IJsselstein, Hagestein, Lexmond, 
Capelle over de Lek, Ter Mei, etc.) 
stroomden patiënten toe. Voor velen 
was Van Hervelt de laatste hoop, om 
van deze nare ziekte genezen te 
worden. Zijn hulpverlening reikte zo 
ver, dat hij genegen was patiënten ter 
behandeling in huis op te nemen. 
"Practiseerende tot Vianen in den 
Jaare 1686 komt er op den 15 May 

een vreemt Heer tot mynent, 
verdoekende by my te mogen 
logeeren, om geholpen te zyn. Hy had 
een Gonorrhea gehad, die hy seide 
genesen te zyn; doch ging naderhand 
by een onrein Persoon. Hy kreeg een 
groote pyn en inflammatje in de keel 
ontrent de gaten van het palatum met 
veel sweertjens en puisjens daar 
achter, en op de tong, den huig was 
seer geswollen en ontsteken, so dat hy 
daar na sprak, hy had een roof voor 
het Hoofd, en verscheide als 
Schankers sijn Membrum. Ik gaf hem 
dan den 16 's anderendaags een 
Medicyn, die wel werkte van onder en 
boven, den 17 gaf het nochmaals met 
het selve effect, doch wat snyding in 
den Buik, den 18 weder ' t selve met 
gelyk effect, des nachts begon syn 
tong en kaken te swellen, en het quyl 
begon meer en meer te vloeijen met 
een seer vuilsen stank, die uit syn 
mond quam, en lossigheid der tanden. 
Den 20 gaf hem weder het selve, waar 
op hy seer overvloedig begon te 
saliveeren, continueerende so 
tusschen dag en nagt, na gissing wel 
anderhalf pont. Den 26 gaf hem noch 
iets, waar op alles meer swol en 
sterker vloeide. Hy dronk dun bier en 
somtyds een teug warm Decoctum. 
Den 3 Juny begon de quyl, stank etc. 
te minderen. Den 4 had hy 2 
Stoelgangen het eerst in 8 dagen. Den 
6 was het so goed als gedaan. Ik hield 
hem nog 2 a 3 dagen liet hem sweten 
met Sp.V. in een stoel en gaf hem een 
goede cop Decoctum. Den 10 Juny 
vertrok hy gesont en fris en wel 
voldaan contenteerende my na myn 
genoegen". 

De ziekte kwam, behalve onder het 
gewone volk en bij militairen ook in de 
betere stand voor; bij deze laatste 
kategorie, vond behandeling meestal 
bij de patiënt thuis plaats. Dit, om de 
anonimiteit te waarborgen. 
"Ik heb voor desen in een seker Vry-
Heer van hoge Staat, die my, wegens 
sijn siekte op sijn Heerlijkheid om myn 
advys te hooren, ontboden had, het 
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selve mede aangemerkt, die ook door 
een strykade had gekwyld, dat hy een 
groote pyn, met een Caries offis in sijn 
scheen-been hadde, waar af hy daar 
na ook is gestorven: ...". 

Medicijnen 

Evenals zijn beroemde tijdgenoot 
Stephan Blankaart (1 650-1702), met 
wie hij later nog een meningsverschil 
zou hebben, schroomde Jacob van 
Hervelt niet, medicijnen te koop aan te 
bieden. Voor wat betreft zijn geheim 
geneesmiddel tegen syfilis, riep hij de 
mensen op, zich met hem in verbinding 
te stellen: "te meer, nadien hier door 
de vreemde Lieden, haar selven 
können Cureren, by aldien sy 
naaukeurig den staat hunner siekte, 
door een brief met het port versien, my 
gelieven bekend te maken; Ik sal hun 
alsdan genoegsame Medicynen, en 
een bequame Onderregting over 
senden, dat se sich selfs sonder eenig 
perijkel können genesen, leder Dosis 
is een Dukaton". 

Behalve dit middel, bood Van Hervelt 
nog meer zelf gemaakte middelen te 
koop aan: "dat my nevens vele andere 
schone remedien van eigen inventie te 
bekomen syn ...". Deze remedien 
waren: 
1. Een Balsamus Vita (balsem des 
levens). Dit middel zou de levenskracht 
en half verdoofde geesten herstellen; 
melancholie, ijdelheid en miltzucht 
genezen; etter uit de blaas en nieren 
verdrijven; misselijkheid en buikpijn bij 
zeevarende lieden verbeteren; de 
maag zuiveren; koortsen bestrijden, 
gunstig werken bij waterzucht, 
scheurbuik, tering, waterpokken, pest; 
pijn bij longaandoeningen bestrijden 
en verse wonden genezen. "Dese 
kostelyke remedie is te krygen een 
Once voor drie schellingen". 
2. Een Tinctura Aurea. Een "guide 
tinctuur", die helpt tegen koliekpijn, 
hoofd- en tandpijn, buikpijn en 
buikloop, tevens slaapt en zweet men 
er goed van. 
3. Spiritus Cardiacus of "hertsterkende 

Geest". Versterkt het hart en bestrijdt 
flauwigheden, geneest zowel de rode-
grauwe als gele loop, alsmede de 
bloed- en witte vloeden van mannen 
en vrouwen; stelpt neusbloedingen. 
"Dese twee belopen de Once 16 
stuiv.". 
4. Een poeder, "voor allerley afgaande 
en Binnen-koortsen, die het in drie a 
vier reisen geneest, ingenomen met 
warm bier, als men de koortse voelt, 
en sich wel dekt. 't Dryft ook Graveel, 
en beneemt alle furigheden des 
bloeds, met wat oly gemengt, en 
gesmeert, geneest de pyn der 
Ambeyen etc. Een Poeder kost vyf 
stuivers". 
Behalve deze remedien, werden de 
meeste, aan zijn patiënten verstrekte 
medicijnen, door Van Hervelt zelf 
bereid. Dit zelf bereiden van 
medicijnen door de medicinae 
doctores, was voor Vianen een 
ongewenste situatie. De stad was 
daarvoor te klein, met gevolg dat de 
apotheker in zijn bestaan bedreigd zou 
kunnen worden. 
!n 1723 kwam aan deze situatie een 
einde. Artikel 3 van de ordonnantie 
verbood de dokter er een eigen 
apotheek op na te houden en zelf 
geneesmiddelen aan hun patiënten te 
leveren. Voor Jacob van Hervelt 
maakte dit geen verschil, daar hij 
reeds in 1690 vertrokken was naar 
Amsterdam. 
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Kroniek 

Het is een eeuwenoud gebruik om bij 
het begin van het nieuwe jaar elkaar 
het allerbeste toe te wensen. Handel 
en bedrijf laten hun wensen soms 
vergezeld gaan van een geschenkje. In 
veel gevallen is dat een kalender. 

Maar er zijn ook andere 
mogelijkheden. Zo gaf drukkerij Van 
Rossum te Utrecht ter gelegenheid 
van het nieuwe jaar een aardig mapje 
ansichtkaarten uit. Eén van die kaarten 
is een reproduktie van een schilderij 
van Huub Sluis. In een begeleidende 
tekst bij het mapje wordt in verband 
met dit schilderij van Sluis gesproken 
over een "voor elkaar bijna verlegen 
gezelschap op een tijdelijke 
ankerplaats op de Lek". Diezelfde 
tekst eindigt als volgt: "Ook al blijven 
wij wandelaars in de mist: kijk uw ogen 
uit! Er is nog zoveel moois te zien". 

Op 6 maart 1982 werd de nieuwe 
brandweerkazerne aan 't Wed te 

Ankerplaats op de Lek 
Schilderij door Huub Sluis, 1981 
Eigendom van de kunstenaar 
(Foto: Utrecht, Drukkerij Van Rossum) 
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