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OVER VAREN NAAR AANLEIDING VAN EEN 
BRIEF VAN DE BRA 

J.J. COBBEN* 

In de Opuscula Selecta Neerlandicorum de Arte Medica deel Xlll (1935) bevindt zich een 
brief, gedateerd 20 april 1594, van Hendrik de Bra (Henricus A Bra, 1554-1603), arts te 
Kampen, aan Pieter van Foreest (1521-1597).' De brief is overgenomen uit P. Foresti 
Observationum et curationum (Rouen, 1653) Tomo II, Libro XX, Observ. XII, en door Van 
Andel in het Nederlands vertaald. De Bra vestigt bij Van Foreest de aandacht op een in 
zijn streek ontdekte, nieuwe ziekte: 'die Barenn'. Deze ziekte zou ook voorkomen in 
Westfalen en Gelder. Hij stelt Van Foreest voor dit verhaal op te nemen in diens 
Ohservatiofiilms et Curationihus Medicinalibus. Op het eind van de brief memoreert De 
Bra de arts Hoffman uit Brandenburg als medereferent. Volgens Banga schreef De Bra 
ook aan Heurnius (Joannes, 1543-1601) 'een goed gestelden latijnschen brief over varen of 
loopende Varen'.-
Over varen is eerder geschreven door Jan Wier (1515-1588) in zijn Artzney Buch.- Vergelijkt 
men de inhoud van de Latijnse brief van De Bra over varen met de Duitse tekst van Wier 
hierover uit 1580, dan blijkt deze op enkele regels na een letterlijke vertaling uit het Duits 
in het Latijn van het belangrijkste deel van de aanzienlijk meer uitgebreide tekst van Wier. 
Het is plagiaat in de vorm van een excerpt. 
Om het plagiaat zichtbaar te maken en om Wiers inzichten over varen voor het voetlicht 
te brengen volgt hier een tekstbespreking, waarin een beschrijving staat over varen, zoals 
die uit de tekst van Wier (en dus van De Bra) naar voren komt. Hierbij wordt de Latijnse 
tekst van De Bra uit de Opuscula vergeleken met de Duitse van Wier uit de facsimile her
druk van zijn Artzney Buch uit 1988. Ter verdere illustratie van Wiers denkbeelden over 
varen zijn tevens twee door hem beschreven ziektegevallen opgenomen. 
Een voor de hand liggende verklaring voor het feit dat de tekst van De Bra identiek is aan 
die van Wier, is dat hij die uit het Artzney Buch van Wier heeft overgenomen. De rol van 
Hoffman in het geheel is onduidelijk. Zeker is dat Wier deze Gaspar Hoffman gekend 
heeft. Hij heeft hem ontmoet toen hij in 1573 meetrok in de cortege van zijn heer Willem 
van Kleef om de dochter van deze laatste, Maria Leonora, uit te huwelijken aan Albertus 

*Icaruslaan 8, 5631 LD Eindhoven 
1. Henricus A Bra, 'De morbo quodani novo et incognito, Westphalis, Geldris, Fri.siis quasi endcmio; quem illi 
"Die Barenn" vocant, diversis symptoniatibus aegros infcstantc, ad petrum Forestum', in: Opuscula Selecta 
Neerlandicorum de Arte Medica deel XIII (1935) 107-119. 
2. J. Banga, Geschiedenis van dc Geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland, vóór en na de stichting der 
Hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Bocrhaave: uit de bronnen toegelicht (Leeuwarden, 1868), facsimile 
herdruk met een inleiding door Prof.dr. G.A. Lindeboom (Schiedam, 1975) p. 144, 3de al. 
3. j . Wier, 'Von der beschwerlichen Kranckheit Varen oder lauffende Varen genandt' in: Artzney Buch (1580) fac
simile herdruk met een inleiding door Marielies Saatkamp (Tecklenburg, 1988) 29^-56*'. 
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1 Afbeelding van Wier uit de vijfde en zesde editie van 
zijn werk: De Praestigiis Daemomim et Incantationibus 
ac Venefidis uit 1577 en 1583. 

2 Titelblad van het Artztwy Buch uit 1580. 

Frederik van Brandenburg."* Het is echter onwaarschijnlijk dat Wier en De Bra beiden 
Hoffmann als gemeenschappelijke bron hebben, omdat Wier zijn bronnen in de regel uit
voerig vermeldde. Uit de brief van De Bra blijkt ook niet dat hij een tekst van Hoffmann 
heeft gekregen. In elk geval is uit de vergelijking van de beide teksten duidelijk dat het 
Latijn van De Bra een vrijwel letterlijke vertaling vormt van gedeelten van de Duitse tekst 
van Wier. De enige verdienste van De Bra is dan dat hij een goed leesbare samenvatting 
van de ziekte geeft. 

Bespreking van de teksten 

Van het geneeskundig werk van Wier zijn tijdens zijn leven drie edities verschenen. De 
eerste editie uit 1567 is geschreven in het Latijn onder de titel Medicanim observationum 
rararum liher I en opgedragen aan de abt Hovaeus van Echternach; de tweede uit 1580 en 
de derde uit 1583 (herdrukt in 1588) zijn beide geschreven in het Duits onder de titel 
Artzney Buch en opgedragen aan Anna, gravin van Tecklenburg. De volgende editie geeft 
steeds een uitbreiding aan de voorgaande. De nieuwere onderwerpen zijn niet in het 

4. I. Wier, Opera Omnia (Amsterdam, 1660) 748, De commentitius Jejuniis § 1: insignis vir D. Casparus Hoff-
mannus Francofurti ad Oderam. 
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Latijn maar in de latere edities in het Duits geschreven. Ze zijn door Wiers zoon Henricus 
aangeboden voor de Opera Otnnia uit 1660 en door Henricus Smetius, hoogleraar te 
Heidelberg, in het Latijn vertaald en als liber II opgenomen.' Over varen wordt voor het 
eerst in de Duitse editie van 1580 geschreven. De titel van het hoofdstuk luidt: 'Von der 
beschwerlichen Kranckheit Varen oder lauffende Varen genandt' en het beslaat de pagi
na's 29̂  tot en met 56 .̂ De eerste editie uit 1567 is in 1657 onveranderd herdrukt in 
Amsterdam bij Petrus Montanus, dezelfde uitgever als van de Opera Omnia in 1660. Deze 
editie is geheel conform die van 1567, hoewel er op het titelblad staat Ultima editio auctior 
& emendatior. 
In de bijlage wordt de brief van De Bra bijna in zijn geheel weergegeven. Het grootste deel 
van de brief van De Bra komt overeen met de tekst van Wier. Er zijn enkele uitzonde
ringen, die in de bijlage cursief gedrukt zijn. Hij schrijft onder andere dat wormen die uit 
de voeten kruipen op ascaris (spoelwormen) lijken; hij vat enkele algemene ziekte
verschijnselen samen, die bij Wier verspreid staan; hij denkt dat de 'Me)'vurm' dezelfde is 
als de Italiaanse cantarello; hij kent een patiënt, die een extract gebruikte van esula en 
nieskruid; aan een recept van Wier voegt hij de wortel van eikvaren toe; en tenslotte kende 
hij een deftige vrouw die poeder van een verbrande mol gebruikte tegen varen. Omdat 
De Bra van de letterlijke tekst van Wier soms een samenvatting geeft, is bij de vergelijking 
de vindplaats bij Wier aangegeven door de nummers van de betreffende pagina's. 
In dezelfde bijlage worden naast de tekst van De Bra de corresponderende passages uit het 
werk van Wier afgedrukt. Bovendien zijn enkele fragmenten opgenomen die in de tekst 
passen en niet bij De Bra zijn terug te vinden. Deze zijn eveneens cursief gedrukt. In de 
herdruk van het Artzney Buch uit 1988 is de originele nummering per vel gebleven en waar 
gebruikt aangegeven met •" (recto) voor de voorkant en met " (verso) voor de achterkant 
van het blad. 
Het ziektebeeld wordt door beide schrijvers in dezelfde woorden beschreven. Wier is 
uitgebreider door het geven van meer details. De brief van De Bra bevat enige beleefde 
zinnen, die deze aan begin en eind begeleiden. De kopjes die zowel in de bespreking van 
de tekst als in de bijlage worden gebruikt zijn ontleend aan de brief van De Bra. Ze zijn 
samen met de Nederlandse vertaling van Van Andel overgenomen om het vergelijken tus
sen beide gemakkelijker te maken. 

- Begin van de brief 
Een tekst bij Galenus en een ziekte bij de Arabieren worden aangehaald, die doen denken 
aan varen, een ziekte voorkomend in Gelder en Westfalen. Wier noemt nog andere oude 
schrijvers dan Galenus die op varen lijkende ziektebeelden beschrijven. Hij zelf echter 
vindt het een nieuw ziektebeeld. 
- Differentia (Verschillende vormen) 
Het ziektebeeld kan zich in verschillende vormen voordoen. Het kan op verschillende 
plaatsen in het lichaam afwisselend aangrijpen en verspringen, of zich aan een lichaams
deel vastzetten. Er bestaat een snijdende, knagende pijn, alsof er ergens een worm wroet. 
De Bra en Wier verschillen hier niet van elkaar. 
- Signa (Teekenen) 
Er doen zich zich twee verschillende vormen voor. De ene gaat gepaard met gewrichts
zwellingen en huidverkleuringen, zoals bij scheurbuik. Er treden ook etterende zweren bij 

5. Wier (n. 4), Opera Omnia, Mart. Schoocki judicium. Judicium ejusdem de reliquis Wieri scriptis blad 2. 
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de voetplooien op, waar kleine wormen uitkruipen. Hierbij treedt soms een abces op. De 
andere vorm toont geen zwellingen, maar gaat gepaard met sterke vermagering. Beide 
vormen geven veel pijn, vooral 's nachts. De Bra en Wier verschillen ook hier niet van 
elkaar. 
- Causae (Oorzaak) 
Er wordt naar een verklaring gezocht met gebruikmaking van de leer van de lichaams
vochten, voor ieder mens afhankelijk van zijn temperament. Hierbij zou een rol spelen 
een dunne in omvang toegenomen materie van niet eenvoudige samenstelling en 
gemengd met een heftig en kwaadaardig beginsel. Door Wier wordt een gif verondersteld 
vanwege optredende angst, ademnood en dergelijke, dat met de urine en met zweten uit 
het lichaam moet gaan, zodat het vocht ook uit de zenuwen trekt. Ook kan volgens hem 
een nachtmerrie (incubus) optreden of dusdanige geestesverwarring, dat onervaren artsen 
denken dat er melancholie (krankzinnigheid) in het spel is. 
- Partes affectae (De aangetaste deelen) 
Er wordt van uitgegaan dat het zenuwstelsel is aangedaan. Dat zou de verschijnselen ver
klaren. Hierin verschillen De Bra en Wier niet. 
- Curatio, qua vulgares utentur (De behandeling welke men gewoonlijk toepast) 
Eerst worden in het algemeen te nemen maatregelen bij ziekte genoemd, zoals goede 
voeding, het nemen van rust etc. De tekst beslaat bij De Bra enkele regels, bij Wier vier 
pagina's. Dan volgt een beschrijving van min of meer op bijgeloof berustende middelen 
zoals bij het volk in gebruik zijn. Tenslotte volgt een 'causale' therapie. Hierbij wordt 
uitgebreid gebruik gemaakt van regenwormen. 
Wier geeft een niet bij De Bra staand exposé over het nut en de werking van wormen als 
geneesmiddel, omdat bij oude schrijvers niets over wormen te lezen is.* Hij noemt een 
zevental eigenschappen. Ten eerste zijn ze urine bevorderend, vooral gekookt met kip of 
vlees, eventueel met asperges of venkelwortels. Ten tweede bevorderen ze het zweten. Ten 
derde hebben ze ook het vermogen om verstopping van de lever weg te nemen, zoals bij 
geelzucht. Ten vierde zijn ze pijnstillend. Ten vijfde zijn ze goed tegen vergiftigde beten, 
bv. bij hondsdolheid. Ten zesde bevorderen ze de zogsecretie. Tenslotte zijn ze in poeder-
vorm te gebruiken om (spoel)wormen uit het Hchaam te drijven." Uit aantekeningen in de 
kantlijn blijkt dat ze gebruikt worden als 'Regenwürm safft', 'Regenwürmöl' en 'Erdt 
wurm Pulver'. 
Wier noemt hier ook een geheim recept van 'Ein berühmpte Matrona in dem Stifft 
Munster', dat dezelfde bestanddelen heeft.*' Volgens Wier is het kwijtraken van het 'gif 
met de ontlasting, de urine en het zweet van belang. Hij hecht daarom waarde aan het 
opwekken van zweten, purgeren en diurese. 
- Curatio methodica (Regelmatige behandeling) 
Het gebruik van regenwormen wordt aanbevolen, ook purgeren en het opwekken van 
transpireren. Er volgt een aantal recepten met wormen, waarbij De Era een drietal recep
ten die letterlijk in Wier staan een andere volgorde geeft.̂  Hij noemt eerst de laatste drank 

6. Wier (n. 3), 'Kranckheit Varen', 42''-45''. 
7. Wier (n. 4), Opera Omnia, 956, § 9: lumbricos puerorum. 
8. Anna, gravin van Tecklenburg (1530-1582), had volgens Marielies Saatkamp (Der Hexenwahn and seine 
Gegner: Dr. Weyer (Wier) und die Grafen von Tecklenburg ed. Howe Tecklenburg 1988: p. 66, 2de al.) een 
'Widwensitz' in Munster. Wier was zeer bekend met haar en droeg zijn Duits Artzney Buch aan haar op. 
Mogelijk is deze Matrona dezelfde dame. Zij hield zich uitgebreid met geneeskunde bezig. 
9. Namelijk in het Artzney Buch (n. 3) op pag. 53^ 2de al. t/m. pag. 55' 2de al. en in Wier (n. 4), Opera Omnia op 
pag. 962, §6 en §7. 

39 



f.J. Cobben 

(haustus), daarna het decoct (apozema) en daarna de eerste drank (potio). In de bijlagen 
wordt de volgorde van De Bra aangehouden, bij Wier worden de pagina's aangegeven, 
hierdoor is zijn oorspronkelijke tekst te reconstrueren. 
- Slot van de brief 
De Bra eindigt de brief o.a. met het namens Hoffmann aanbieden van zijn beschrijving 
over varen. Hij is net als Wier van mening dat het een nieuwe ziekte is en geen Draco van 
de Grieken, of windziekte van Bartapalia of met een op basis van verdunde vochten ont
stane gewrichtaandoening. 

Twee voorbeelden van Wier 

Twee door Wier beschreven ziektegevallen volgen hieronder ter illustratie van zijn denk
beelden over varen. Beide ziektegevallen betreffen een diagnose 'ex juvantibus', die Wier 
adviseert bij varen.'" Het eerste geval gaat over een meisje uit Moers. Het tweede geval 
gaat over de ziekte 'Nachtgriff." Hieronder volgt een min of meer vrije vertaling. Men 
krijgt de indruk dat Smetius met het vertalen van de Duitse tekst van Wier naar het Latijn 
voor de Opera Omnia van 1660 ook wat moeite heeft gehad. Het belangrijkste euvel is in 
het algemeen bij Wier dat hij vooral in het Latijn lange en moeilijke zinsconstructies 
gebruikt. 

- Meisje te Moers'^ 
Toen ik omstreeks april 1569 in Moers aankwam en mij een meisje werd voorgesteld dat door deze ziekte 
acuut'-' in haar ledematen verlamd was geworden met zulke angst alsook warmte van de uitwendige delen, 
dat men niet anders aangenomen zou hebben, dan dat zij door een grote vergiftiging in het lichaam getrof
fen was, heb ik meteen raad verschaft over wat men zoal zou kunnen doen op plaatsen waar de apotheken 
ver vanaf liggen. Zij werd door het volgende geholpen: Ik liet eerst vijf regenwormen schoonmaken, fijn-
stoten en met een scheut goed zacht bier vermengen met daarbij een halve quint goede theriak wat saffraan 
en suiker. Dit alles liet ik 's morgens warm innemen, waarop zweten volgde. Dit liet ik enkele dagen herha
len. Zo werd het meisje geholpen en ieder verwonderde zich daarover. 

- Nachtgriff" 
Alvorens mijn uiteenzetting te vervolgen, wil ik melding maken van een andere, onbekende, zeldzame ziek
te, die in het stift Trier en omgeving voorkomt en Nachtgriff wordt genoemd,'^ 
De verschijnselen of kenmerken, die zich hierbij plegen voor te doen, zijn \Teselijke pijnen, die acuut een 
plek aangrijpen, zoals de rug, maar vooral ook de heupen. Derhalve denken domme en onervaren mensen, 
vanwege de gelijkenis van beide betreffende pijn en plaats, dat het de ziekte Sciatica is, die voorkomt in het 
bovenste deel van het been. Het gewone volk denkt bovendien dat er bloedige merktekens van drie of vier 
vingers zijn ingedrukt, wat evenwel niet zo is, of niet lang duurt. Opgemerkt dient te worden dat het onder-
of bovenbeen dun wordt en atrofieert en zijn motiliteit of kracht verliest, als de diagnose van deze ziekte 
gemist wordt. Men houdt het er op dat hetzelfde tijdsverloop waarin de ziekte heeft geduurd ook nodig is 
voor de genezing. Er wordt evenwel geen ordelijke procedure of raadzame weg gevolgd voor de behande-

10. D.w.z. als het geneesmiddel helpt zal het de ziekte wel zijn. Deze methode wordt door Wier (n.3) duidelijk 
genoemd in het hoofdstuk 'Von zeichen dieser Kranckheit', p. 39" en 40'. 
11. Dit tweede verhaal geeft ook een deel van de visie van Wier over de relatie bijgeloof-geneeskunde, die hij meer 
uitgebreid in zijn hoofdwerk De Praestigiis Daemonum, et Incantationibus, ac Vene/iciis behandelt. 
12. Wier (n. 3), Artzney Buch, 55'": de plaats heet hier Moerff; Opera Omnia (n. 4) 963, §8: de plaats heet hier 
Moersam. Het moet Moers zijn. 
13. Het Duits heeft hier 'eilends'; het Latijn 'subito', zie ibid. 
14. Wier (n. 3), Artzney Buch, 35', 2de al.; Opera Omnia (n. 4) 950, § 12-13. 
15. In het Latijn: quasi nocturna comprehensio = als een nachtelijke wurging, zie ibid. 

40 

file:///Teselijke


Over varen naar aanleiding van een brief van De Bra 

»ttbte(ifcf«bli<bitt S<^h^nf «M mat 
^iittèctfcb gtin/vnni ii«fin \»ib(t 

UmMoi^tvnb'tiitliiH^lttSMbtn 
glcf(t/an6(t|t l&aaOiidotimnbcty 
S&$ gtmtlnlgtWé «ojfi«><r ftitittf 
vmbmit intern <St'é<thmUcm^t* 
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Boven: Afbeelding op pag. 51'" van het Artzney Buch van de 'Mey'wurm', door Wier voor giftig gehouden. Onder: 
Afbeelding op pag. 51'' van het Artzney Buch van de Solanum Somniforum. 
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ling. Als iemand aldus ziek wordt, neemt het in bijgeloof opgevoede volk zijn vertrouwen in en toevlucht tot 
betoveringen en bezweringen. Om die uit te voeren zoeken zij geen geestelijken op, maar enkele eenvoudige 
boeren, die in deze handel zo beroemd zijn, dat men ze daarom zeer wel met de klassieke Marsi zou kunnen 
vergelijken." 
|ln de kantlijn staat hier: E.xorcismus oder Beschwerung.] 
Zij gaan als volgt te werk: Eerst wordt de zieke op gebruikelijke wijze in lengte en breedte zijn dagelijkse en 
gewone riem om het naakte lichaam gedaan. En na te zijn afgenomen, wordt deze aan een spijker gehangen 
met de woorden: Ik bid U God de Heer door de drie maagden Margaretha, Maria Magdalena en Ursula, wil 
toch aan de zieke een teken geven, of hij Nachtgriff heeft of ook andere gebreken in de naam des Vaders, 
Zoons en H. Geestes. Nadat deze woorden gesproken zijn wordt de riem daarna aan de spijker opgehangen. 
Is het dat de riem dan korter is dan hij tevoren was, dan neemt men voor zeker aan dat het de ziekte is, 
namelijk Nachtgriff, en bereidt men zich voor tot het verlenen van hulp. Voor het geval dat de zieke niet kan 
of wil bidden, vs'ordt daarvoor een oude vrouw ingehuurd, waaraan de opdracht wordt gegeven zoveel 
dagen ettelijke Pater Nosters en Ave Maria's te spreken, als de ziekte heeft geduurd. Er mag op gevaar van 
leven niets mankeren aan het aantal. 
Omdat echter deze ziekte ook door gravinnen en enkele andere vrome, wijze mensen in het land wordt 
behandeld met gebruik van pieren of regenwormen, houd ik het er op dat de Nachtgriff een vorm is van 
onze varen, zoals men hierna uit de therapie verder en beter zal zien. 

Besluit 

In de Opuscula schrijft Van Andel''', dat Wier evenmin als De Bra uit het probleem van de 
varen is gekomen. Dat is natuurlijk gezien het plagiaat van De Bra ook niet anders te ver
wachten. Of De Bra (via de hierboven genoemde Hoffmann) te goeder trouw is geweest, 
of met andermans veren heeft willen pronken, doet niets af aan het feit dat Wier de ziekte 
15 jaar eerder heeft beschreven. Martinus Schoockus noemt in zijn beoordeling van de 
overige werken van Wier in de Opera Omnia uit 1660 Wier de eerste beschrijver van 
varen.'* 
Volgens de huidige opvatting is varen mogelijk de parasitaire ziekte trichinose. Bij deze 
ziekte, wordt de mens besmet door het eten van voor de consumptie slecht geprepareerd, 
besmet vlees, vooral varkensvlees. Het vlees is besmet door de parasiet trichinella spiralis, 
een kleine wormsoort. Deze wormpjes zijn 1,5 tot 4 mm lang en tienden van mm dik. Het 
is de vraag of men ze kon zien en of ze overeenkomen met de door Wier beschreven wor
men. De Bra denkt aan ascaris of spoelwormen als oorzaak. 
Volgens Banga" werd in zijn tijd in Friesland de naam 'varen' gebruikt voor jicht met ver
springende gewrichtsklachten. Heurnius schijnt ook al gedacht te hebben, dat de vreemde 
ziekte varen mogelijk overeenkwam met wat men te Utrecht springende jicht noemde.^" 

16. Latijn: rudes et idiotas quosdam rusticos; de Marsi waren een door Cicero beschreven volk in Latium, dat 
doorging voor tovenaars en waarzeggers. 
17. Opuscula (n. 1), XXVI. 
18. Opera Omnia (n. 4), Mart. Schoocki Indicium. Judicium ejusdem de reliquis Wieri scriptis, blad 2 midden: 
De varenis (morbus est per Westphaliam nimis quam familiaris) primus et solus forte egit. 
19. Banga (n. 2), Geschiedenis, 146, noot 5, waarin hij ook het woord trichineninfectie noemt. 
20. Ibid., 144, 4de al. 
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Bijlage I 

- Begin van de brief 
Legenti mihi nuper locum Galeni, qui est 
in libro sexto locorum affectorum cap. 3 
ubi agit de Dracunculis, in quodam 
Arabiae loco in tibiis-' hominum natis, 
venit in mentem morbus nobis vicinisque 
Westphalis et Geldris quasi endemius, 
pluribus quoque familiis haereditarius, 
popular! lingua 'die Barenn' dictus. 

- Differentia (Verschillende vormen) 
Hic se prodit cum vagis doloribus, valde 
excruciantibus, in oinnibus corporis 
membris, potissimum in dorso et lumbis: 
primumque unam aliquam solet invadere 
particulam, deinde celeri motu et discur-
su vicinas quoque partes occupare. Si 
quidem videre est, ut in hac lue sopitis 
doloribus pedum illico scapulae affician-
tur; illis tranquillis e vestigio manus cru-
cientur; ac ita per omnes artus malum 
ipsum dissiliat. Unde etiam cum Epitheto 
'die loopende Barenn' nominant. 
Plerumque tarnen unum aliquod 
membrum, quod per intervalla excruciat, 
obsidere comperitur. Doloris speciem 
statuunt ipsi aegri exedentem corro-
dentenque, qui vermiculum musculos et 
alias partes subito ac nonnumquam 
momento, varus simul locis permeantem 
depascentemque arguere videtur; ab 
inseperabili proprietate ipsius morbi 
Etymologiam deducentes: siquidem 
'Barenn' patria lingua singulare quoddam 
lumbricorum genus detonat. 

Diese Kranckheit wirdt in gemein von den Teutschen unnd 
fiirnemlich bey den VVestphelischen/da sie mehres theils viel 
wütet/genandt die Varen [p. 30^-
welche Galenus [kantlijn: lib.6. cap.3. de locis affect.] also 
abmahlet/dafi sie an eim Ort Arabiae gefunden sollen wer-
den/und seyen an gestalt/farb und dickten gleich kleinen 
Würmlin/und wachsen in den Schenckeln/bekennet aber 
dabey/dafi er dern keins gesehen habe [p. 32']. 
Wie ich oben von dem Schurbauch nieldimg gethaniaho sage 
ich von den Varen/dafi die auch angeerbt/ und von den 
Eltern den Kindern offt angeboren werden |p. 40']. 

Dann diese Kranckheit offenbart sich mit weitschwebenden 
und etwan hitzigen schmertzen/welche in allen Glidern sich 
vernemmen lassen/innsonders im Ruckgrad/und in den 
Lenden/unnd pfleget erst in einem Glied anzufahen/(j/s in 
den Henden/und ziehet dann schnell fort durch die Anne 
unnd den gantzen Leib/jedoch so befindt man/dafi sie etwan 
nur in einem Glied jre Wurtzel hat/und bifiweilen mit schniert-
zen darinn sich bewegt/gleich einer Gichten oder Zipperleit^/so 
auji dunner subtiler Materien und Flufi herkompt. Wie dann 
auch in dieser Kranckheit scheinbarlich/wann die Pein der 
Füsse gelindert seyn/dafi die schmertzen eilendts ubersich in 
die Schultern auffhüpffen/unnd wann sie daselbsten gestil-
let/müssen die Hende den Last tragen/aiso ist da ein wun-
derbarlich schnell abwechselen dieser Wirrung mit auff 
unnd ablauffen durch alle Glieder. Die art unnd eigenschafft 
der schmertzen ist als essend und nagendt/und in gestalt 
eines Wurms/der durch die Meufilen das Fleisch unnd 
durch andere Partien hefftig/ja auch als in einem Augenblick 
underweilen an versehrten Orten scheinet zu kriechen und 
zu nagen [p. 30' 4de al.]. 
Der ursprung aber dises Namens erspriest von einer sonder-
lichen Art der Würmen/welche sie mit denselben Namen der 
Varen/und underweilen mit dem Zusatz deS wörtleins 
lauffenden Varen bedeuten [30' 3de al.]. 

21. In de Opera Omnia staat: cruris. 
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- Signa (Teekenen) 
Morbi huius duae statuuntur differen
tiae: quarum prima cum tumore circa 
dearticulationes copulatur; qui ubi diu 
perseverat, profert tandem plerumque 
maculas et lituras scurbuti notis non 
valde dissimiles, quae interdum suppura-
tae in ulcus convertuntur malignuin, 
imprimis circa pedes, ex quo vermiculi 
instar ascaridum-^ educi videntur. Inter
dum quoque tota materia unam in par-
tem aliquam decumbit: unde, corpore 
toto doloribus liberatur abscessus excita-
tur, qui in fistulae malitiam desinit. 
Altera differentia est absque tumore: sed 
cum priori participat dolore. Haec inter
dum peculiarem habet corporis maciem, 
et quasi marasmodem, cum aliquali arti-
culorum impotentia coniunctam. Utri-
que commune est, quod dolores noctu 
magis exarcebuntur. Febris aut lenta, aut 
nulla comitatur. Alvus in pluribus adstric-
tior. Urina non admodutn discrepat ab 
urinis sanorum; nisi quod interdum vermi
culi, instar illorum, qui eputridis caseis 
prorepunt, in fundo matulae innatare sicut 
et atvi excrementis misceri, videantur; est-
que hoc illis certissimum indicium huius 
morbi. Cibum alii fere semper appetunt, 
alii eum omnino respuunt. Haec variant 
iu.xta humoris peccantis et corporis affec-
ti diversitatem. 

Dieser Kranckheit seind zweyerley/die erste geschicht mit 
Geschwulst an den Gleychen oder Gewerben/ und wenn das-
selbig lang wiiret/folgen bifiweilen solche Flecken oder 
Maseren ungefehrlich/wie im Schurbauch/daraufi etwan 
Apostemen unnd offne Schaden/innsonders an die Füfi 
kommen/welche warlich gar beschwerlich zu heylen/ und 
erscheinen aufi denen/doch seltenmal/auch etliche geringe 
Würmlin. Zu dem Lst diese gefahr dabey/dafi solche schaden 
under weilen mehr und mehr innfressen und zunemmen 
wie der Krebs [p. 31'" 2de al.]. 
Das ander geschlecht diser Kranckheit ist also geartet/dafi 
wiewol im selben kein Geschwulst vorhanden/dannoch die 
Peine gleich seyen wie im vorigen/Daneben auch ein merck-
lich abneramen de6 gantzen Leibs/in weiU der Schwindt-
suchten mit Krafftlosigkeit unnd Mattigkeit der Gleychen 
odder Gliedern/Kan aber besser curiert werden! jedoch haben 
die beyde erraelten Geschlechte so viel Gemeinschafft/daS 
die schmertzen uber Nacht hefftiger seyn eben wie in Fran-
jiösischen Peutzlen odder Kranckheit/Auch dafi der Schlaff gar 
unruwig/ ob wol dz wachen bey etlichcn nit so gar beschwer
lich. Es tregt sich auch biGweilen zu/dafi dieselbigen so mit 
dieser Kranckheit behafft/keinen mangel an Lust defi Essens 
empfinden/unnd gleichwol taghch mehr und mehr abnem-
men und verschwinden [p. 31̂ ' 2de al.]. 

- Causae (Oorzaak) 
Causam morbi statuunt in omnium 
humorum ichoribus, non quidem uno in 
subiecto coniunctam, sed pro cuiusque 
temperamenti varietate. Quicquid sit id, 
quod banc luem cau.sare possit, certum 
est materiam esse tenuem et turgidam, 
non earn quidem simplicem, sed alicuius 
virulentiae malignitatisque participem^^ 

Daher also leichtlich abzunemmen/und on widersprach 
endelich zu schliessen/dafi die Materi oder feuchtigkeit die
ser Kranckheit nit grob/sonder dünn unnd subtiel sey/wel-
che bald in winden resolviert und geandert wirdt [p. 38']. 

22. Dit woord staat niet bij Wier. 
23. De Latijnse tekst van De Bra is een samenvatting van p 37 -̂39' van Wier. De verklaring van De Bra verschilt 
niet van die van Wier. De tekst van Wier wordt hier niet verder behandeld. Zij is gebaseerd op de in zijn tijd 
gebruikte leer van de spiritus en humores. 
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- Partes affectae (De aangetaste deelen) 
Mineram morbi statuunt nervosum ge
nus, per quod humor ille subtilis et 
malignus diffunduntur. Idque his potissi
mum incidiis contlrmant: tum quia in 
dorso ac lumbis propter substratam 
medullam valde luxuriat dolor, tum 
quod facultatis motricis actio laeditur; 
denique quod a confirmantibus respi-
cientibusque nervos iuvantur hac lue 
infecti. 

Zum dritten und letzten halte ichs dafür/dal? der sitz dieser 
Kranckheit sey die Sennadern/welche sich durch die Lacer-
ten oder Meufilen erstrecken/und was denselben zuge-
hörig/als Spann und Bandtadern/ zwischen welchen die 
dunne subtiele dünstige und gifftige Feuchtigkeit hinein 
fleusset. Und ist solches zu erkennen aufi Art der Kranck-
heit/welche dermassen angreifjt mit stechen und nagen/dafi 
auch ein unerfahner Artzt viel ehe vermeynen solt/der Krattcke 
sinnlofi oder Melancholisch were/als dafi er solch ungedultige 
schmertzen recht erlitte/anch dz die Pein sich am meisten in 
den Rücken und Lenden/ die weil nemlich das Marck defi 
Rückgrads darunden ligt/erheben. Darneben dafi auch die 
bewegliche krafft verletzt werd/und schlieslich/dafi diesen 
Krancken geholffen wirdt mit dingen/welche die Sennadern 
stereken [p. 39'' 2deal.]. 

- Curatio, qua vulgares utentur (De be
handeling welke men gewoonlijk toepast) 
Ad curationem quod attinet, simul ac ali-
quem hac lue affici contigerit, protinus 
ad certa quaedam alexipharmaca seu 
Bezoartica medicamenta, nulla corporis 
vel humorum praemissa praeparatione, 
sive uUa methodo vel ratione praescripta, 
pro regionum diversitate, incolarum ob-
servatione et experientia, decurrunt^ 
Inter alia commendant, tamquam prae-
sentissimum remedium, lumbricos ter-
restres, ma.xime quorum collum annulis 
et cingulis cingitur, quos diversimodo 
cum superstitiosa etiam numeri observa-
tione praeparant. 
Alii Talpam vivam in ollula comburunt, 
donec in cinerem convertatur: de hoc 
pulvere exhibent cum cervisia aut vino, 
diebus aliquot, crescente Luna et itidem 
in eius defectu. 
Alii spem totius curationis ponunt in 
exhibitione venenosi cuiusdam vermis 
quem patria lingua Meyvurm vocant, 
Itali Cantarello nominant.^^ Alii alia 
huiusmodi vehementia et virulenta reme-
dia propinant, quibus curationem poUi-
centur: ut sunt ova pavonis, solanum 
somniferum, ossa sturionis dicti piscis. 
Novi qui extractis esulae et heUebori ute-
rentur. 

Als principal und fürtreffenlichst Bezoar oder Gegengifft dieser 
hochbeschwerlichen gifftigen Kranckheit ligt verborgen im 
rechten gebrauch der Wurmen oder Pieren/die runde rote 
Ringlin umb den Halfi habenlund Dowpieren uff der 
Niderlendischen Sprache/sonst Külwürm oder Regenwürm 
geheissen werden. Und seyn die besten so uff den Kirchofen/ 
oder Todtengrabern funden werden |p. 41*', 3de al.]. 
Es seind auch die ein lebenden Molwurm in eim küpffern 
Kropffen oder Töpffen brennen/und das Pulver mit 
Brosamen defi Brots vermischen und eingeben [p. 49 '̂ 2de 
ak].^" 
lp. 49* 3de al. - 50*' 2de al. Hier staat de beschrijving en de 
toepassing van de in Ditmarfi an die Oesterische Grentzen 
nach Dennemarckt voorkomende Meywurm, Euer oder 
Kadden (zie noot 25)] 
[Het opgaan en ondergaan van de maan staat bij Wier niet 
bij de verbrande mol, maar op p. 47 '̂ 2de al.] drey tag im 
wachsenden Mond/unnd auch so lang im abnemmen defi 
Mondes |en op p. 48*' en 49''] Difi Pulver werde in drey theil 
gescheiden/unnd jeder theil alle tag eingenommen mit Bier 
oder Wein in dem wachsen defi Mondes/und auch so viel 
Tagen im abnemmen desselbigen. 
Defi Beyns von eim Stör gebrandt [p. 48 '̂]. Pfauwen Ey [p. 
49""] Solanum somniferum [p. 50^-52 '̂].̂ '' 

24. Het bovenstaande is een korte samenvatting door De Bra van vier pagina's (40^-42'') van Wier. 
25. Over de Meyivurm (Euer of Kadde) wordt door Wier op pag. 49'̂ -50* een uitgebreid exposé gegeven met een 
tekening van de 'worm'. Deze lijkt ons inziens het meest op een meikever, hoewel Wier zegt, dat men aanneemt 
dat het dier giftig is vanwege een geel vocht, dat het afscheidt; ook zijn de door Wier beschreven kleuren niet dui
delijk passend bij die van een meikever; van de afbeelding van de Meywurm wordt men ook niet wijzer. Hij wordt 
tot een zweetpoeder verwerkt of tot 'Kaddendrank'. Zie afbeelding 3. 
26. Een opmerking geldt voor het door Wier genoemde dier 'Molwurm', door De Bra vertaald in 'talpa' (mol) en 
door Smetius {Opera Omnia, 959, § 21) in 'Salamandram, Germ ein MoUewurm'. 
27. Over de solanum somniferum geeft Wier een uitgebreid exposé met een tekening van de plant. Zie afbeelding 4. 
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Sunt qui ex salvia, ruta, betonica et aliis 
huiusmodi herbis nervos respicientibus 
potiones conficiunt, quibus lumbricos 
terrestres vino prius ablutos, dein contu-
sos et per setaceum traiectos admiscent; 
aut etiam circa eorum admixtionem 
exhibent septimanas aliquot: semper 
operam dantes, ut ab assumpta potione 
sudor provocetur; quod cum primis in 
hoc morbo utile praedicant. 

- Curatio methodica (Regelmatige be
handeling) 
Rectius faciunt qui vacuato primum cor
pore, sequenti haustu vel apozemate 
laxativo, potionem infra scriptam propi
nant.-' 
Haustus talis est: R/pul. senae solut. 2 
drachm. (8 gram) infunde horis 12 in 
aqua betoni 4 unc. (128 gram), a forti 
expressione, adde diacarthami 1 unc. (32 
gram) ut fiat haustus. 
Apozema tale esto: 

R/ Rad. polypod. querc. 1 unc. (32 
gram) 
Salviae, betonicae, an m.j. (1 hand 
vol) 
Scabiosae, rutae, abrotani an p.j. (1 
halve hand vol) 
Sem. anisi, citri, an 2 drachm. (8 
gram). 
Passular. mundar. 1 drachm (4 
gram). 
Coq in aqua lib. ij (750 gram) ad 
remanentiam medietatis; admiscen-
do in fine 
coctionis foliorum senae. 
Alexand. 10 drachm. (40 gram) stent 
in infusione per noctem. 

Hinc liquor a forti e.xpressione clarifice-
tur; cumque eo per colum transmittantur 
lumbrici vino abluti, numero novem: 
sacchari quantum placet, ad conservatio-
nem; ter in die sumat aegrotus. 
Potionis forma talis esto: 

R/ Rad. succisae 1 unc. (32 gram). 
Aristoloch. rat. 3 drachm. (12 gram). 
Salviae nobilis, betonicae an m. j . (1 
hand vol) 
Abrotoni, rutae, vincae pervincae, 
sabinae an p.j. (een halve hand vol) 
Coq. in aq. fluminis ad consumpt. 
medietatis. 

[In de kantlijn bij Wier:] <Ordentlicher Curation. Pur-
gierung>. 
I Bij het weergeven van de recepten is de volgorde van de Bra 
aangehouden. Hij begint met Wier's laatste recept en eindigt 
met het eerste.] 
Nimb purgierenden Senetpulvers/wie obett angezeiget in der 
Curation von Schurbauch/ein halb lot/setz dasselbig zwölff 
Stunden in fünff lot Betonien wassers warm/darnach trucks 
kriifftig durch ein Hiirin tuch/und vermische darzu ein lot 
Diacarthami aidfi der Apotfiecken/und gib alles dem Patiënten 
warm auff einen Morgen [p. 55', 2de al.]. 
Wenn nun mit vorigem Tranck der grundt und das Gifft 
dieser Gebrechligkeit durch schwitzen nicht gar hingenoni-
men/unnd dafi auch die Natur nicht genug durch den 
Stulgang gereyniget worden ist/hat man folgenden oder 
dergleichen Tranck nach gelegenheit zu zurüsten/der auch 
zimlich mit purgieren soil. 

Nimm die Wurtzel von Engelsüfi/zwey lot. 
Salbeyen. 
Betonien/jedes ein Hand voU. 
Apostemen kraut. 
Weinrauten. 
Abreusch/jedes ein halbe Hand voU. 
Enifisame. 
Citronen same/jedes ein halb lot. 
Kleine Roseinlein/oder andere Roseinlein ohn stein/ 
klein zerschnitten ein lot, 

Difi mufi man zusammen versieden in ein halb mafi guten 
Wassers/bifi der dritte theil wol eingesotten/und zum letzten 
dritthalb lot von guten aufigelesenen Senet aufi Alexandrie 
dabey vermischen/unrf einen wall noch auffsieden/und die 
Nacht also steken lassen wol verdeckt/den Morgen warmen! 
unnd starck auËtrucken/unnd darnach neun reine Wurm/ 
wie oben gesagt/damit durch schlagen/und so viel reines 
Zuckers darzu thun/dafi der Tranck nit verderbe/darvon soil 
der Kranck drey Tag defi Morgens einen Trunck warm ein-
nemmen/jerfoc/ï itit daruff schwitzen. Wo ferm aber dem 
Krancken nur mit eim Trüncklein zu purgieren nöthig/soU 
man dieser Form oder einer bessem folgen [p. 54'̂  2de al. - 55̂ ' 
iste aL]. 
[Hierna volgt bij Wier p. 55' ide al. zie boven.) 

28. De oude apothekerssy-mbolen zijn hier omgezet in moderne. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit 
de Opuscula XIII, staande op de pag. tegenover pag. 17. 
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cum hujus decoct, express! 4 unc. (128 
gram) pro vice traiiciantur lumbrici ter
restres, circulis in collo injiigniti, vino 
prius abluti, et triti, num. v. deinde misce 
Theriacae electae Vi drachm. (2 gram) 
pul. cinamoni 1 scrup. (1,3 gram) sacchari 
q. placet, exhibeatur mane calide et cor
pus contegatur ad sudorem. Repetatur 
potio haec diebus aliquot continuis. 

Cura huius morb! aliquando in septi
manas plures extenditur. Qoud si unam 
aliquam in partem virus procumbat, et 
abscessum excitet, is ut aperiatur, planta-
ginem cum sale in mortario contusam 
applicant, abscessu aperto, unguentem ex 
radicibus cicutae aquaticae conficiunt, 
quas lino vel stuppa madida involutas 
sub cineribus coquunt, et contusas cum 
melle miscent in formam unguent! (put-
antque vermes dulcedine mellis Attici et 
cicutae virulantia interfici) indeque ap
plicant. Alii cataplasma ex radicibus sigil-
1! Salomonis cum aqua vel cervisia com-
ponant; cui quandoque radicem filicis 
quercinae miscent. Novi nobilem matro-
nam, quae inspergebat pulverem de Talpa, 
combusta ut supra. 

Vor erst soil man den Leib sonst purgieren mit anderthalb lot 
von dem Electuario rosato Mesues, oder mit zwey lot von dem 
Diacatholico, oder mit anderthalb lot Diacarthami/mit wenig 
guter ungesaltzener Hiiner oder ErbsbriUin vermischt oder mit 
der Wurtzeln Mechoacen/(welche etliche nennen Rhebarbar) 
unnd Rhebarbar jedes ein quintlin zusammen klein zerschnit-
ten/sampt eines halben loths purgierender Senetpulvers ein 
Nacht mit wenig ungesaltzner briilin warm eingesetzt und 
geweychet und denn Morgens krafftig durchgetruckt/ 
Darnach sol diser Tranck alle Morgen warm eingenommen 
werden/wie fotget: 

Nimb der Wurtzeln von Teuffels Abbifi zwey lot. 
Der runden Holwurtzel drey quintlin. 
Salbeyen. 
Betonien/jedes ein Hand voU. 
Abreufi oder Stabwurtz. 
Weinrauten. 
Ingrün. 
Sevenbaum/jedes ein halb hand voll. 

Unnd versiede das zusammen in ein grosse halbe Mafi guten 
Wassers/fci^ schier der halbe theil eingesottenlVon diesem 
Tranck erstlich durchgetruckt unnd gelautert/soll man alle 
Morgen acht lot ungefahrlich nemmen/und damit durchsch-
lagen fünff Regenwürm/welche umb den Hals Ringlein 
haben/doch dafi sie zuvörderst mit Wein abgewaschen unnd 
gestossen seyen/Unnd wenn es dermassen durch ein Harin 
Tuch getrückt/soU man darbey vermischen vom auffrechten 
Theriack ein halb quintlein/von gutem Zimmet ein Scrupel/ 
unnd so viel Zuckers als geschmacks halben gefallig/Dieser 
Tranck soil alle Morgeit also zugerüst werden unnd eingege-
ben/unnd wirdt der Krancke zu dem Schweifi sich darauff 
begeben [p. 53' 2de al. - 54̂  iste al.]. 
Wenn sich das Gifft nur an einem orth begibt unnd offenba-
ret/pflegt viel guts zuthun und helffen Wegerich mit Saltz 
gestossen in eim Mörsselstein/und darauff gelegt [p. 55", 2de 
ale.v.]. 
So auch einige Apostemen in dieser Kranckheit sich zur 
eröffnung schicken/machen die Wundartzte in Ditmarisch 
ein Salb von den Wurtzeln defi Wasserschirlings/den sie auff 
ihrer Sprache Wadendunck nennen/die Lateinische Cicutam 
aquaticam, solche Wurtzeln werden mit Flachs bewickelt/ 
under der iischen gebraten/folgendts gestossen/und mit 
Honig zu einer Salben vermischt/seind sie der meynung/dafi 
die Wurm durch die siissigkeit defi Honigs heraufi gezo-
gen/und durch defi Wadenduncks Gitft getödtet werden. 
Andere aber machen ein Cataplasma oder Breylin von 
'W'eifiwurtzeln/sonsten auch Salomonis Siegel genennet/ 
Wurtzeln/mit Wasser oder Bier/unnd vermischen bifiweilen 
darbey von eignem Harn/unnd legen dasselb auff den 
Schaden/ [p. 56'̂  2de al.] 
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- Slot van de brief 
Habes brevi, doctissime domine Foreste, 
Luis tam virulentae descriptionem, par
tim ex Casparis Hoffmanni medici Bran-
deburgici, partim ex meis observationi-
bus consarc!natam.( ) Ego omnino 
no\'um morbum e.xistimo, nee quicquam 
cum Graecorum Draconis, aut cum 
Bartapaliae ventostate per ambulante 
communicare; multo minus arthritidem 
ex tenui materia ortam dixerim. 

Und scheinet hieraufi/dafi die Kranckheit Dracuntij bey den 
Griechen/und bey den Lateinischen Dracunculi genannt/... 
[p-32l. 
Es hat auch der erfahren Wundartzt Leonardus Bertapalia 
etwas angerührt diese Kranckheit im Capitel/ Von dem sch-
webenden Wind. (in de O.O. staat De flatibus vagabundis) 
[p. 34" midden). 

SUMIVIARY 

De Bra and Wier on varen 

In part XIII of the Opuscula Selecta Neerlandicorum de Arte Medica (1935) a letter is repro
duced about varen by Hendrik de Bra to Pieter van Foreest. This disease has been descri
bed by John Wier in his Artzney Buch. In this article it will be shown, that de Bra's letter is 
a plagiarism of the most important parts of the essay of Wier. Close reading of both texts 
offers an occasion to pay attention to the strange worm disease varen. In addition two 
cases of the illness, described by Wier, are restated. 
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