
Over honger, koorts en de vroegere geneeskunde, 
verslag lezing Hans van den Broek 

De argeloze toehoorder had in Concordia op maandag 4 

maart jl. even kunnen denken dat er over Gouda en het 

vroegere gebruik van de Gouwe en de IJssel als open riolen 

werd gesproken, toen het ineens over de stinkende gouwe 

ging. Maar het ging om de plant, Chelidonium majus, die 

een oranjegeel melksap produceert waaraan in de 

middeleeuwse signatuurleer helende werking werd 

toegeschreven. De signatuurleer houdt in: wat erop lijkt, 

dat helpt. Het sap van de stinkende gouwe – die overigens 

wel op veel plekken in Gouda voorkomt – werd vanwege 

zijn kleur alsmede de vorm van de bladeren van de plant 

door artsen vroeger ingezet bij de behandeling van 

galklachten (geelzucht), wratten en bepaalde oogziekten. 

Hans van den Broek, gepensioneerd arts-radioloog, liet 

maandag het carnaval van Deurne een avondje schieten 

om de leden van Die Goude over de geschiedenis van de 

geneeskunde te vertellen, een onderwerp waarnaar hij al 

zo’n dertig jaar onderzoek doet. Hij heeft inmiddels twee 

boeken over dit fascinerende onderwerp geschreven, 

Koorts en honger: geneeskunde op het platteland in de 

afgelopen eeuwen (2010) en Wonderen in het zonlicht: de 

medische kant van mirakelverhalen (2013), en kon daardoor putten uit een scala van feiten, 

anekdotes en onderzoeksresultaten. Met geïllustreerde historische voorbeelden, gepresenteerd in 

snel tempo, liet hij zien hoe de medische praktijk er in vroeger tijden uitzag.  

Van den Broek begon zijn lezing ‘Koorts en Honger: Een reconstructie van de plaatselijke 

geschiedenis der geneeskunde’ met antwoorden op de vraag: waar hadden onze voorouders last van 

en waar gingen ze aan dood? Hoewel zijn conclusies het platteland betreffen, lijken vele ook geldig 

voor de steden. Zo leden arme mensen vaak honger (gemiddeld eens per tien jaar), hadden ze 

weinig en eenzijdig (vooral rogge, weinig eiwit en vitaminen) voedsel, en waren daardoor niet 

alleen kleiner dan nu maar ook vatbaarder voor infectieziektes. Rijken hadden meer, beter en 

gevarieerder voedsel (tarwebrood, vlees, fruit e.d.), waren zo’n 15 centimeter langer oftewel even 

lang als de mensen nu en hadden ook een betere afweer. 

De voornaamste infectieziektes waren de veelal (35%) dodelijke kinderziektes mazelen en pokken 

(‘Wie gepokt en gemazeld was, had een goede kans oud te worden’) die gemiddeld eens in de 5 à 7 

jaar als epidemie een gebied troffen. Verder de builenpest of Gave Godts, de derde- of vierdedaags 

ziekte (malaria), de rode loop (dysenterie), 

lazarij (lepra, melaatsheid), geslachtsziektes en – 

vanaf de 19e eeuw – aziatische braakloop 

(cholera). Dat 30 à 50% van de patiënten 

overleed, kwam doordat de medicine doctores 

voor de behandeling op zeven oude S-theorieën 

vertrouwden: sappenleer (de ‘humores’), 

signatuurleer, slechteriken (duivels, geesten, 

‘wormen’, heksen), sinten (heiligen), sijfers 

(getallenleer en oké, het moet eigenlijk met een 

‘c’) en sterren (astrologie). 

Een en ander leidde tot veel aderlaten door de 

chirurgijn (wat de afweer verzwakt), toediening 

van zweet-, braak- en laxeermiddelen, 

urineafdrijving, aanbrengen van blaartrekkende 

pleisters en tal van religieuze en magisch-

heidense praktijken waar we nu vaak om lachen. 

De arts Jan Wier (1515-1588), bekend door zijn 

boek Praestigiis Daemonum en zijn polemiek 

tegen de Goudse stadsarts Boudewijn Ronsse, omschreef een slechte arts als iemand die ‘te veel 

geld eist, vaak blijft eten en te lang bij zijn patiënt inwoont’. Wier geloofde niet in heksen en 

magie. Maar het was wel opvallend dat de techniek slechts op één moment haperde, en wel 

precies toen Van den Broek zijn publiek voorhield dat heksen en magie maar onzin zijn…  
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