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Pedianos Dioskorides 
1ste eeuw 



Paracelsus (1493-1541) 

• Grondlegger van de 
chemiatrie, -uit chemie 
en iatros (arts)- d.i. 
therapeutische 
toepassing van 
‘chemische’ stoffen.  



Griekse filosofieën 

• Empedokles (ca.490-430 v 
Chr.): 

 

• 4 elementen: aarde, water, 
lucht en vuur 

• 4 grondkwaliteiten: warm, 
koud, droog en vochtig 

 

• Aarde: koud en droog 

• Water: koud en vochtig 

• Lucht: warm en vochtig 

• Vuur: warm en droog 

 

• Hippocrates (ca.460-377 v 
Chr.): 

• Humorale pathologie: 

• In het lichaam 4 levenssappen 
(humores): bloed, slijm, zwarte 
gal en gele gal 

• Levenssappen hebben ook 
grondkwaliteiten: 

• Zwarte gal: koud en droog 

• Slijm: koud en vochtig 

• Bloed: warm en vochtig 

• Gele gal: warm en droog 



Verwijzingen naar de humoraalleer in de 
Nederlandse taal 

• Humeur, in je humeur, uit je humeur 

 

• Temperament (Temperare = mengen) 

 

• Melancholiek (Melan chol = zwarte gal) 

 

• Cholerisch, Flegmatiek (Flegma = slijm) 



Paracelsus (1493-1541) 

• Tria principia: 

• Sulfur – zwavel – het 
brandbare 

• Mercurius – kwik – het 
vluchtige 

• Sal – zout – het vaste 



 



   





Therapie bij syfilis 
Kwikdampen in de zweetton 

                Aftreksel van Guajakhout         
 





Merbrominum 
(mercurochroom) 



Spiesglans – Antimoontrisulfide Sb₂S₃ 



Dioskorides: 

Het spiesglas wordt in het Grieks en in het Latijn 
Stimmi en Stibi of Stibium genoemd 

Samentrekkend, koelend, goed om de ogen te 
reinigen 

Goed om zweren te genezen en het stopt de 
vorming van ‘wild vlees’ 

 



Het alchemistisch antimoonsymbool 



Frankrijk: Querelle d’antimoine (1565 – 
1666) 

• 1565 : De medische faculteit van Parijs 
(Sorbonne) verbiedt het gebruik van antimoon 
aan alle in Parijs praktiserende artsen 

• 1652 : een groot aantal leden van de faculteit 
ondertekent een document waarin de waarde 
van antimoonpreparaten erkend wordt 

• 1666 : Lodewijk XIV genezen door een 
antimoonpreparaat, antimoon verbod opgeheven 

     



  

 

 

 

 

 

 

Basilius 
Valentinus 
 
Currus 
Triumphalis 
Antimonii 1604 
 

 

 



Antimoonbekers 



20ste eeuw 

• Sb₂S₅ :  

 Stibii pentasulfidum 
Antimoonpentasulfide, 
Sulfur auratum 
antimonii,  
Goudzwavel 



Dank voor uw aandacht! 


