
. - ::..t. ?.
( VSf . Ned -La t.W. B'".J.v.WaEEi1iRgen-Wol-ter.s;Gnq5rlrrgen:)ir-- - ..
Een andere Ecycloped,lst was !. : (. . .
qalus.?.Secun&us'pl-lnius :(fuafor.),(ZJnC,ltr,-79).,,'' ."

otste encyelopedlsi d.er. Romei-.
n9n. ZTjn''hoofdwerk' is: .Naturall,s hlstorrla ()J boeken)
uit het ja;r 77. Dlt we,rk@1d.de1ee'uwery
"g?1- gelezen en er werden veel uittreksel's van gemaak't.
IlAt het gedeelte, dat over de geneeskunde gaat, iu ln de
11" eeuw een afzr:nderlljke Medlcina pllneana samenge-
steld.Mor'"rus Regius ls bf j hem .geelzucht (? ). fn-d.e
u1tgav6aTG,ll,oe5-:efAss lqal Lib4ary,: p1iny Na turalffi
toryr(W.tl. Jones-Londen-Massachusetl.: 1916, T-.X ) 1p zen
we (tXXVt','par.2);blz.r5B)! , 

"ttHet meest cpvallende symptoom van lflorbus Reglu: is de
ultwerklng cp ,.'-e ogen; d6 b*l dringt.docr ,"if" tussen
de .,'l.iezert, d-un en vlak bij plkaar als ze zijn" Hlppo:crates zcgt dat als morbus 

-regi-us voorvalt vi.naf a-e' 7odag van een koorts ,het een, .d.odelijk symptocm ls.. Ik
echter r:eet, dat er scmmigen zelfs van.d.ezo wanhcpige
ti:estand genezen zljn, Maan gevallen van LIorL-us Regius
ges.'hi-eden zcnd.er ko;rts en kunnen rvervironnen .norden
d.:cr he t grctere ci-ulzendguld enkruid ( ttcentaurium?r ); ln-
genrmen ln. d:"ank. zoals ik van, tevoren heb bespklreven-
(XXV,par "67 ), d,,:or. l:etonle ,(f ipi''foemlge plant met'pur-
perkleurige blocmen;bettonica off.icfuaf is ) (vettonl-"" ),
d cor'- doS ls van I obot i ( bepaalile maa t ) padde s t.oelenr 

-

(agarici. obol.ls trlbus) in een dlyathus (maht) oude wijn
en dcoF doses van J oboli rrfjzerhardllblaC-eren (verbena=
ln het wild ' groeibnde plant met 111a bloemen; een ge-
kweekte soor,t heeft rode bloemen), lngenomen ged.ure.nd.e
J-p aagen i-n een hemi-:ra (ma"at?) verwarnrdE .vil;n. ile snel:
ste geneeswijze' is echter het sap van hot vljfvlnger-
kruld(,$'quinquofol{umrf } in doses van'1 cSrattti.nret zo+rt-
en honing. Doses v,an j, drachmae.van de wortel van cy-
clame ( arpenvloolt je ) wo:rden . lngenomen.-aIs drank ter-
wljl Ce patlent op een warme plaats ls, ^v'elf 19 tegen
koud.e tocht-hdt (medicljn) bnengL rr.1.zwd'et vol .met ga1
tevoorsehljn- en door tUssilago,-.b:-aderen in water, d.oer
zaad van lltrzos&,1s'.'van gboldc .'-.3oorten gestroolC ''' in
drank of ingekookt met alsem tfabslnthiumt' : blttere
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Tussen Frankrl jk en Engeland zljn, : vaniiudg'raakpunte.D.-
Neem b.v.de strijd van Engeland togen Frankrdjk j-n de'
1oO- jarlge corlog, toen b..v. Hendrik Vf G422-1461) ook
tot konlng van -Ft"anknljk werd ultgeroepen. De. dauphin
Karql VII stond er toen slecht voor, maar ln f[28_weq$
0r16ans ontzet door de bekende Joann6 d.rArc. Kort daarr-
op werd de Daupiiin te Relms gekroond. Het za1 verder
door familie-relaties etc.niet zo moeilljk te verklaren
zijn ,dpt zowel de'konlng van.FYankrijk a1s ook dle van
Engeland deze macht had.den.
- We zullen nu even nagaan wat
vlnden. Het wcord The Ki.ngrs evil
nLngszee?) schijnt daan voor
speare (naar ik meen in Macbeth).
Engelse woordenboeken ls Scrofula
zlekte kon door d.e koning, vlak
zen worden.

he in Engeland kunnen
( koni.ngseuvel. of ko-

te komen c.a.bij Shake
De verklari.ng in d.e
rvaarover later. Deze

na zLjn kroning, gene-

Li-terature 1-666-
we over Samuel

Blj Martin S.Day: History of Engllsh
lBrT ( New York,.a95\ pag.151 ) lezen
Johnson (1709-1784) (Scnrtjver ):
TS?TTEIa, waarvosr hlJ rrf,.:fl ?aangeraaktr (was touched.
by) decr koningln Anne, vercorzaakte rhet geziqhtsver-
lies van een oo_g en uisschien,de bijziend-heid. van het
andere :en bedefte eveneens zi-jn fruia nogal .meL']itte-
kens tesamen met"een latere aanval van pckkentt,
U zlet ook hler weei lets anders dan geelzueht.
-Vobr de v,"plIed"i6held ( altcan'het woord. 'beSt. nog eld.ers
voorkouen) zullen we; svsr!,.in, het kort weergeven wat het
-wocrd Ln SpanJe i-sr"eniWat:Lret betekent. In h1t SpaaDS
en Catalaans komt n.1.het''woor* Morbo Regio voor, het-
geen icterla cf icterlc ia beleEffiEDTE-ls geelzucht
Verderl Novlssimo Dlcclonanio de 1a lengua Castellana,
Parl.Js-Mexlg o t.9l7 etc . tIn de oudere en nieuwere Lat51n-Dultse Woordopboeken,
kon lk onder Morbus Reglus geen'Duits equi-valent vln-
d.en. Het ruordt vertaald a1s geelzucht.

Na ottze lange tocht door tljd en ruimte zljn we dan
tenslotte rreer ln Nederland terug waar het woqrd even-
eens voorkomt. -

Het Mlddelnederland.sch Woor"denboek van
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dam vermeld.t het wcord . i '' r

conlncsevel, i.rt.w.q =i:nBenamtng +*r, u"n" zlekto. ,i,ti*"o-
s cEI-jitTTIr,i,e 1 a a t slie id., - s ehur f [, u 

" 
r, g" rr;.;i'i il;' un*ou -smettelljke h.ulduitslag. Ducange vernroldt op lrtarbus Re-

qius r , da! or '_ vrooger geelzueh.t ( Ia_t-gr.lc tenus ; fra
Jaunlsse ) onder-verstaan we:d., doch hlj-deelt' niet me-de, waarqal d9 i:onaming haron o'orsprong. to d.ankgn rreertOf8etwljfeld ls de .zlokte gonoemd na'ar-een bepaalde.ko-nIng, misschien naar konlng Horodus,t.
Erworden vervolgens een paar plaatsen' aangegeven._w&ar
'het woord. voorkomt. Ult het vooraf,gaande Uf i;[t wei datverklaring van d.e naam nlet op de bijbel is teaug te
voeren.
fn het woord.enboek d.er Nederlandso TaaI (ri[.N.T. ) vlnden
we:
]4gnlngseuvel, mlddelned erl. :rSconlnx evel, koningsr'".e r ;rE-]E6'rffirned er^land s sl-echts al s woord6nboelnnr6ord.' ofhlstorlsche termtt.
Vonder word.t verwezen naar' '-

-'uK6nlngszeer (vergelljk Mlddelnedenlandse sconlnx eve1,
efrSeTG-TEe-lringys evi:-, oudfranse Le Ma1 du Roy, ver-
-tgf f"g van het Mlddellatijnse reglus mo:rbus , ii ho.t'klasslek 1at1jn:naam van de geelzucht ) een s6ort krop-
gezwel (aan de hals dus), aldus genoemd omdat d.e fran-
sche en- engelsche kontngiln na hun kronlng en 'lrij and,,q_re 

^gelegenheden veIen, dle- hlonaan leden,laanr:aa[ten , ofi.l+*
;z.rdoend.e te genezen.tt Er word.en l+ aanfrillngen gegeienl
1) konlngszeer; koude kIlene'n, krop4wg^en, -koud 

[-ezweI

| ). l<ron zweren, of t'e konlng-zeer (.r.neve"w.'rHeelk,4dp,

l?il;t onder phlllps en Duc drAlve dese r,qfihen wtercengellT?mlseort. ; dat voor dat Conlrx-seerr geen heter
nefr8dle was te vlnd.en geweest als d.en oran[ienbalsem,

4)"Hler (ln Whltehall) plegen de Bcrlngen het konlngs-
zeer. te gene?entr. r(.Frrkker B.R.2 116r)
We- zlen dus, {at, d.e aandoentng- li'::leder geval aan. de
hals kan voorkohen. : !
We ' Laten. nu' nog onlge wcord.eirbrr"iJ.eri vclgon die het":
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woord (cok nog 1n,.on?e,'tlJd ) vermel4en'- 
l

v.Dale :,kropzweFe1-- ( kor:iflgon v.F?ien EnglltUrrnen'deze
gene aen ) ;fiiH;i;/i ora,r iwrB: - ( A' d am/Brus sol ''1.9rg ) :Kller:zlekte '" : '

ffii..rguo,iJr.jKori1nggzeer(d.at,na.3r-.renffitt97o')t izeer (dat, naar:'men

ffie'- il"iil lii1, ge;effirfmZreren, gg:ziiiellen
d;;; u"t kllerzlek{e' zerocir?'zaakt' l

nen- oua LPtijns-Nd]: "W'8. :L;Mgy=iJ39,,o==",=,'""* 1-

:"##; -rl;' ;;;';;;'i'ij-i'"t enigzlnE lrulverend';'' r11 de 
.

*uur""frljn1ijk, De
verder nief gebrul-

medicijnen begeven.
In het goneeskundig W.B.Pinkhof (Haarlem A9q1) wordt
fi""lo- 

"RoEtu" €eefZ@rersffileen. ziek-te- *1?-l-"?1=
lk meen, te *Ere"--n""ft" met de werking-I"i.l:::I l:l*irt j - 

"fi, r ie ont staat door een,,verhoogde ail!_1aax yan-

blobdcel-ler *uurAoo, blcodkleurstof vrijt<cnt dte wc:'d't

omgezet ln galkleurstof.
o""rft"rlij[e verschijnrelen kent U

betokenis lgeelzucht, kunhen rr';e dus
ken;
I(r.rnnen we rur (afgezlen -van de''mcdis'che.term i'{orbus Re-

;il:-lf""ipq:gai; ';;;i; +" d '*Lo'a sebrulkt Yo"* i r:l qi-
mert,' NederrrfrF]'prrge'1a3d u" ry3ry:riik ( met alle vaag-
rreidi, ''ge1f jXsterren met g-cqglgla?
Als''1 u, j ocsthi"i.i" ';";;"rtpfopenslaal-' zu:-t -u het
wc,oid Scrofulcse"vlnden. Dit; wcrqt. dan venklaard als: '
i<ii;".ffifA.raii; ,d; ' ;is1"s'1 tot .het' zlch cntwlidre-lqp
van of het llJden 'aan Scigquiq.( fret latljnse woont'd

scrofa=zeugr siroful-ae=hal-skllereri )'
Scrofula s*'rriJni dan een "o*piu" "it' 

syrytomen te '1.J1':
n.l. : (:

1 j-;;" dtkke bovenlfp - 
(ventenssn5ef, )

Z ) chr onls 
"r:. 

" 
6"[ 

" 
i.[i"g.-i;; l'4"'' neus s 1 1 Jmvl Ie zen 

1 ] ":! -
neus en 1; van- ae btudvllrjien vari'de 'gen (met'llcht-'
="fr"wfreiai 

:c .'i
[;";f':i[Jzett" kller"en ln de hals-' ' :'

Dlt werd. ,=o"f"*- """i 
gezlen''iitJ slecht verzorgdg:IIn-.

d.eren en berustto dan r.ti i9""9t .tubenculeu€e'il-rrfeci' '

tie, Later Ui"f.u" a*t oof< Uanaie lniectles :en In $omrilgr':
g"i-u""-"yriri" scrofula kunnen -verwekken, 

Kornt tegen-
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',.'oordlg weinlg meer voorrr.
Ik wi1 deze medische kwestle verder Braag ln het mld-
den laten en dlt ovenl:,ton aan eventuele medlcl ond.en
d.e lezers, Graag zou, lk Uw reactleg ontvangen aangaande
dlt artlkel en deze nog zo vage ziekte.
- We zullen tenslotte nog even spreken over de Patnoon-
heilige van het koningszeer en een oudo geneeswi..jze
Slnt Marklen ls vclgens Pater Dagobert Gaoren SS'.CC"(1n-
E-ra'6-J{r-€ f9(,4- jurie-aug.bIz.B1 l5) ae patroon iegen hot
konlngs zeer, nlet te--ve,rw'i,ssele+.-uet Slnt Machuut.' Hii
werd'i.ond 499 geboren te; gayeux ln^ Ncrmanatg uft adel- '

11Jke, rlSkerviome ouders. In 522 "briesler gewljd . iwas 
'

mlsslonanls eB bouwde een ltloostgr tq 'irlamt'eui.1. 'Over-
leed op l- meI 558. Volgens mijn oude missaaL (wordt'te-
genwo,ord'lg_ant;lefu !' ) word F,?1jn 'fees't. lnderdaad aP ,1 mel I

1n het oblsdenr Br.eda. gevierd. .

De.vere:rlng beg n ln.het d.orp -Dorst bti'grdda, ccorcat
di'b tlcrp:een rel1qk kreeg; varr.d.e he-fIfgq git 4ntwer"pen, t

Doi he iii6c vrrir:rlt i te Dorslc ea+geroepe+ als ' pa.troo' teger..
eezeem, koraingszoer, liliorziekten en aIlerlel klnd.er*
zlekben" fn 6e . gi6'woldt hij vereerd op ve19 plaatsen,
1n Nederland arleen ln-Brabant en Llpburg. Patdf lag5-
hert , Gooren qpree$!, re]/en ovef het aanroepen ook'vanr'
Sint Marknen tegen het z,g. Koplngszeer"iKoningszeer w?.fl eer\ sbort kropgu'zwe\, Ltaus genoemd
omdat de Franse- gn Engelse koni-ngen na hun kronl-ng s]
hlj andere gelegeirheden , Velen die hleraan leden, aanli
raakten en genazen-. D€?.o-fu-eneeskracht werd meostal toe-
geschreven he tzlj aan &e- kerLall]ke plechtl$heid den
ialvlng, hetzLj ( in.Frankriik ) aan d-e voorspraak v3n
Slnt iviarkcen, i'iiens-'-graf -te - Go+beny -- ds ko--tngen . - .v.-aIL"

Fr*&r I jk orr.nr,-td d eI 1,i- ib, na, Lrun. .za! v.lng be z ochtenri
Ui.t hetlvoorafgaapd.e-blljkt dat, de ilening- van Ddgobert
Gcoren o\rer de benaming 'v.an het'lionj,ngszeer we.l'bnigc
aanvul-llng behpef t, z".oalq .het voorafgaande laat zlen.
In Brab.lleem (maarf -qpni1 t 68, b\2, ?6:W1 H.Ilnippenberg )

Le.zen r/e :ee4 oud 17"- 'qeuwq voor?sch::1ff tege.n ko: ings;
zeer: JtD.e ;geseghende,.van .het konlhtilx-seer mopten hun
wdchten van te Seten Loock (1ook: ulachtige plantenge*
slaeht, A11lqq ), giestit-ooke .luyn(ut), po:'iuy (gfSi)'
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6*J"n drooge Boo-nen Aerdt appels Speeck (spek),.,'oud't' go,-
ioutetn) ninat-vleesch Cans-e-(n),Duyven End.tvogeil-,s ( oen-
den) en' van alle .Gesouten Slrjmachtlghen viech ende
oock van all e Eoofden Afvallen en Ingejs,anden 'Van: Bee's-
"t"e(,p) tot dat,sy gheheel Genesen . sllrr Item sy moeten
onderhouden d.r"le Fees t-daghen van Sinte Marcoen, *"t
Patroon- van het koninckx-s.eer waer , vQrr den eersten
i Feestd-ag; ls' den oers te (n) dagh Ma1-der-r Twdeden( Fbegt-
:d"g ). don-sevenste(@en Tweedon OCSober
die nen soo lang.-h moe t onde:rhouden tot d.at men Genesen
ls. "ftem Sy moeten Alle Jaep een Aeilmoosse geven'tor
Eereh van Sinte Marcoenr Het sy Kleyn ofto Groot waer
d a t he t haer bellef ttr .
Ik geloof dat. u thans met de voorsghplften van Pllnlus
(t"Een geelzucht! ) en met dlt 17' eeuwse vcorsohrlf t
pluI de 5ovenna'tuurlljke kra.chten van de ltr.Marcoen het
i<onlngszeer mcedlg tegerroet,kunt gaan.' 0f Presldent De

Gau116 de geneeskracht van Ce Fr:anse konl4gen_ heoft o-
vprgeno&on weet 1k nlet. trk. ,raad.'U eehter toch aa.n onr
als-u tosh op weg beat naar d.e ltr.Markoen, toch ,even btj

Het ls een wat lang- verhaal gewc::d'en, 'maar 1k hoc'p dat
U enigzlns do,r. mljn nieuwsgleplgheld bent aangestoken
en daf, II me eventuetre'correcties cf aanvulllngen wllt

Pandelaar 94. Geme:lt.
doorgeven.

V1leg er. golrs ult naar Slnt:':0ed.enrode

Een wer.kellJk pnacl.ti-ge manler van vaEantlehouden v.'or
menseh, dle van hoemkunde houdon, 1s, deelnepen aan :een
werkkairp van Brabants Heem. D.lt-, Jaar word.t dit everte-
ment . gefrouden 1n Sint geden:rodo ;vap woensdag{ avond )' !
Ju]1 !ct zaterdag.(morgen),.]2: Jul-1. {wee- d.agen'ver}of en
0,kunt gentreten -van ilets- cf autotocht-9*, f1lms, Bu-,zlek, ciba:ret, ..cud.e kastelen en harte]ljke lrer.rsofir:.E1k
Jaar'is Gement' vertegenwcordlgd.. Ga .,ook ,eens mee I 'ZLe
r.,iOt Vflgerrd.e nqEtmer -Van Bnabaltsi Heem. €D, . . ..tlOtOOr Le
data alvast. Tot zlens.
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