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SA MEN VAT TING

Elixirs ont ston den in een al che mis ti sche con text en wer den van af de 16de eeuw po pu lair in de ge nees kun de.

Te gen het ein de van de 19de eeuw ver lie ten ze de apo theek. Jene ver sto kers za gen er een mid del in om hun al -

co ho li ca een heil za me en ster ken de re pu ta tie te ge ven. Ook in de dier ge nees kun de wer den elixirs aan be vo -

len door de 17de-eeuw se en la te re peir de mees ters voor al voor darm pro ble men (de ge vrees de ko liek) bij

paar den en me te o ris me bij her kau wers. Aan de ve te ri nai re fa cul tei ten verd edig den som mi ge far ma co lo gen 

al co ho li sche drank en als ge nees mid del. Omstreeks het mid den van de twin tig ste eeuw ge raak ten ze in on -

bruik in de dier ge nees kun de.

IN LEI DING

Het woord elixir heeft zo wat de meest ge heim zin -

ni ge in houd en be te ke nis die men zich kan in beel den.

Het be vat het Ara bi sche li dwoord al -ook in al co hol,

al che mie en alam biek- en de Ara bi sche ver bas te ring

(ik sir) van het Griek se werk woord voor dro gen to

xèri on. Hier mee werd het ma ken van de be ruch te

Steen der Wij zen be oogt, noch min noch meer. Dat

zou ge beu ren via “dro gend” of trans for me rend poe -

der, “zaad of geest van goud”. De klein ste hoe veel -

heid hier van, zo dacht men, was in staat alle an de re

me ta len on mid del lijk in goud om te zet ten. Het was

dit poe der dat de al che mist in zijn dis til la tie-, con den -

sa tie- en su bli ma tie toe stel len pro beer de te re pro du -

ce ren (De Ley, 1993).

De elixirs die we nu ken nen na men daar van heel

pro za ïsch enk el de goud ge le kleur over. Het pro to ty -

pe er van stamt uit de 16de eeuw en om vat te slechts drie

ing re di ënten: aloë, mir re en saf fraan met bran de wijn

als oplos mid del. In die tijd be stond er enorm veel be -

lang stel ling voor des til la ten al ler han de. De distil la tie

met alam biek be zat nog al che mis ti sche be to ve ring en

een beet je daar van bleef hang en in het ge nees kun di ge 

ge bruik van elixirs als pa na cee (goed voor al les) dat

toen ont stond. Van daar ook het be grip “le vens elixir”.

Far ma co lo gisch ac tie ve stof fen wer den op ge lost in

bran de wijn, een op ti maal oplos mid del voor es sen cen

en an de re al of niet werk za me be stand de len dat bo -

ven dien zelf - het zal nie mand on be kend zijn - in werkt 

op som mi ge func ties. Een bij ko mend en ze ker niet te

on der schat ten voord eel van al co hol in de oude far ma -

cie was het ver hin de ren van schim me len. Wa te ri ge

des til la ten wa ren daar in de on mo ge lijk te rei ni gen

aar de wer ken kruik jes van toen maar al te ge voe lig

voor. 

In te gen stel ling tot an de re al co hol des til la ten die

oor spronk elijk ook als ge nees mid del be doeld wa ren,

ble ven elixirs hun ge zon de re pu ta tie min of meer be -

hou den. Aan vank elijk be reid en ver kocht door apo -

the kers wer den ze op het ein de van de 19de eeuw sterk

ge pro pa geerd door de je ne ver sto ke rij en. Door de

cam pag nes te gen het drank mis bruik was hun kern -

pro duct toen im mers in een kwa lijk dag licht ko men te

staan.
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Dit werk je kwam tot stand in het ka der van een ten toon stel ling (10 sep tem ber tot 31 de cem ber 2005)
over de ge schie de nis van elixirs in het Na ti o naal Je ne ver mu seum, Wit te Non nen straat 19, Has selt.



Elixirs van be ken de en min der be ken de mer ken

wer den niet al leen po pu lair als ge nees mid del en ge -

not mid del voor men sen, ook bij die ren wer den ze ge -

bruikt als ge nees mid del, voor al voor darm pro ble men

bij paar den. We mo gen aan ne men dat het as pect

‘genotmiddel’ hier be perkt bleef tot het even tu eel

mee ge nie ten van een slok je door de per so nen be last

met het toe die nen van de drank jes aan de bees ten. De

smaak en de geur van ge nees mid del pre pa ra ties voor

die ren die met het voer of in het drink wa ter toe ge -

diend wor den, zijn soms een moei lijk punt. Som mi ge

dier soor ten of zelfs in di vi du e le die ren kun nen een

ster ke af keer ver to nen voor be paal de sma ken, geu ren

en kleu ren, en zie ke die ren kun nen nog min der dan

men sen over tuigd wor den om te eten en al he le maal

niet om spon taan een ge nees drank je in te ne men.

Zelfs als de elixirs min of meer lek ker of neu traal

smaak ten voor een paard of een koe, moes ten de

drank en aan zie ke die ren ‘opgegoten’ wor den met be -

hulp van me ta len drink bus sen voor zien van een lange

tuit, wat niet zon der dwang kon ge beu ren.

VOOR KO LIE KEN EN TROM MEL ZUCHT

De elixirs be stemd voor die ren wer den on der an de -

re ver kocht in apo the ken. Een ad ver ten tie uit 1905

van Apo theek Pi card in de pres ti gieu ze Gent se Veld -

straat voor Elixir Hip pop hi le (hip po fiel = paar den -

lie vend) prees het pro duct aan als Het een ig ste mid del

het welk oog en blik ke lijk de he vig ste kram pen en buik -

pij nen van de paar den en het vee stilt. Bij na de helft

(40 per hon derd) der sterf ge val len bij de paar den zijn

ver oor zaakt door de ko lie ken. De eer ste be we ring

moe ten we la ten voor wat ze waard is, maar de twee de

be na dert ze ker de waar heid. De ui terst pijn lij ke ko lie -

ken of darm kram pen ver lo pen bij paar den di kwijls

dra ma tisch en fa taal. Wie ooit ge tui ge ge weest is van

zo iets, ver geet het nooit. Actu eel breng en ope ra tie ve

en an de re ing re pen in veel ge val len ge ne zing (Steen -

haut et al., 2000), maar de aan doe ning blijft pro ble -

ma tisch.

Bij run de ren was de voor naam ste in di ca tie voor

het ge bruik van elixirs me te o ris me of trom mel zucht.

Ook dit is een dra ma tisch ge beu ren. In het po pu lai re

werk je De Ge nees heer der Armen door Doc tor Beau -

vil lard dat ook dier ge nees mid de len op nam, pro pa -

geert het Elixir météo fu ge d’Alfort. Den Elixir

mengt zich met de scha de lij ke dam pen en ver nie tigt

ze, le zen we. De op ge bla zen heid (me te o ros: Grieks

voor op ge he ven) wordt af ge dre ven (fu gein: Grieks

voor vluch ten). De naam en de re pu ta tie van Frank rijks

bij zon der ste vee art se nij school Alfort wer den hier ook

even ‘geleend’ om die be we ring kracht bij te zet ten.

Hier mee is het toe pas sings ge bied van de elixirs bij

die ren gro ten deels ge schetst: darm pro ble men, met

ko lie ken bij paar den en trom mel zucht bij her kau wers

als meest spec ta cu lai re en veel voor ko men de aan doe -

ning en.

De toe pas sing van elixirs bleef ech ter gro ten deels

bui ten de re gu lie re dier ge nees kun de. De drank jes wer -

den voor al ge bruikt door paar denk en ners, paar den -

boe ren en, niet in het minst, door voer lui en ste de lij ke

koet siers, de di kwijls nog al spe ci a le man nen van de

‘fiakers’. Zo wer den in Oos ten de in de pe ri o de rond de

we reld oor lo gen elixirs op ge go ten aan paar den die aan

wal kwa men met di ar ree na een min of meer woe li ge

zee reis uit Enge land of Ier land. In de 19de- en 20ste-

 eeuw se dier ge nees kun di ge hand boe ken wer den de ty -

pi sche elixirs to taal ge ne geerd. Het the ra peu tisch (be -

doel de) ge bruik van al co hol bij die ren waar op de dier -

ge nees kun di ge toe pas sing van de drank jes stoel de,

werd ech ter in de zelf de hand boe ken uit voe rig be schre -

ven. In het hier na vol gen de wordt voor al aan dit as pect

aan dacht be steed.

AAN BE VO LEN DOOR PEIR DE-MEES TERS

In de oud ste ge druk te en sterkst ver sprei de Ne der -

land se, dier ge nees kun di ge tekst kwa men elixirs en

an de re al co ho li sche be rei ding en nog niet aan bod.

Het be treft de Mees te rije voor de Paer den ... of Hulp -

mid de len voor de Peir den ... die in de 16de eeuw ge da -

teerd werd (Braek man, 1987).  Dat werk je werd tot in de

18de eeuw in di ver se va ri an ten uit ge ge ven, tel kens met

de aan dui ding dat de be schre ven ge nees wij zen in ge -

bruik wa ren bij de kei zer lij ke maar schalk, de hoofd -

ve r ant woor de lij ke voor de paar den aan het hof te

Brus sel. Even min was er spra ke van al co hol of an de re 

elixir com po nen ten bij de be spre king van ko liek be -

han de ling in het La tijn se werk Li bri duo Phi lip pi co -

rum van de me di cus Pie ter van Naal dwijck ver sche -

nen in 1631. Dat steun de op klas sie ke tek sten en

voor al op de 14de-eeuw se Hip pi at ria van Lau ren ti us

Ru si us, het hoog te punt van de mid del eeuw se paar -

deng enees kun de.

In de be lang rij ke en veel ge bruik te Ne der land sta li ge,

ve te ri nai re, 17de-eeuw se dru kwer ken sa meng esteld door

niet-klas siek ge school de Peir de-Mees ters uit onze stre -

ken, lag dat ech ter an ders. De Toe vlugt of Heyl sa me

Re me dien voor al der han de Siek tens en Acci den ten

die de Paer den sou de kon nen over ko men van Pie ter

Ale ma nus van Coer (of van Cour), mees ter hoef smid
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Den Lust hof van het Cu re ren der Peir den door Ja co bus de Smet (eer -
ste druk 1686) be vat de oud ste, ons be ken de, Ne der land sta li ge aan -
be ve ling en voor het ge bruik van elixir bij die ren.

Uit De Ge nees heer der Armen (‘nieuwe’
uit ga ve 1929), een po pu lair werk je van
Fran se ori gi ne over huis ge nees mid del -
tjes en com mer ci ële pre pa ra ten dat ook 
enk ele dier ge nees kun di ge as pec ten be -
han delt.

Elixir fle se ti ket ten met in di ca ties voor dier ge nees kun dig ge bruik (Ver za me ling Na ti o naal Je ne ver mu seum
Has selt).

(Ver za me ling Mu seum en ar chief van de Vlaam se Dier ge nees kun de)



te ’s Gra ven ha ge (1ste uit ga ve 1688), ver meld de bran -

de wijn met ver schil len de toe voe ging en als mid del bij

uit stek voor de ge ne zing van Co lyk ofte Buyck-pyne.

Zo wer den aan be vo len: Ze ven boom (Ju ni pe rus sa bi na) 

in je ne ver wa ter, ei er dooi ers in bran de wijn en Dri a kel

(the ri a cum: le gen da ri sche, niet on schuld i ge meng -

sels van al ler lei stof fen die be schouwd wer den als te -

geng if ten) even eens in bran de wijn naast anijs, venk el 

en ko mijn zaad sa men met Na gel gruys (Gneum soor -

ten, Na gel kruid) en brood ge kookt in bier. De voor -

naam ste dier ge nees kun di ge in di ca tie (ko liek) was er

en som mi ge ing re di ënten be gon nen er al naar te rui -

ken, maar elixirs kon men de mid del tjes van mees ter

van Coer be zwaar lijk noe men.

Elixir pre pa ra ties kwa men wel aan bod in Den Lust- 

Hof van het Cu re ren der Peir den be schre ven door Mr.

Ja co bus de Smet, Peir de-Mees ter in Bor ger hout, buy -

ten de Stadt Antwer pen, waar van de eer ste druk in

1686 te Antwer pen ver scheen. Hoe wel ook de elixirs

er niet bij naam in ge noemd wer den, blijkt uit de voor -

schrif ten dat de al co ho li sche ge nees drank jes wel de -

ge lijk die naam verd ien den:

De pre pa ra ten op ba sis van bran de wijn wer den

vol gens de Bor ger hout se au teur bij voor keur ‘s mor -

gens nuch ter ge dronk en. Zo ing eno men wa ren ze zeer 

goed te gen de pyne in’t her te. De wor men in de mae ge

de den ze stil len. In tij den dat de gae ve Godts ofte Pes -

te reg neert, kon den ze de qua e de loch ten ende

ve ny ni ge (gif ti ge) dompen te geng aan. Ook voor de

uri ne we gen bie den de bran de wijn meng sels ver lich -

ting. Ze wa ren mede goet te gen de kou de pis se ofte

gra veel en ze be vor der den de uri ne lo zing. Van de

bran de wijn met Ja lap pe, Bry o na en Cur cu ma mocht

men een, twee of drie le pels in ne men naer de sterckte

van de per soon. Dat maeckt seer wel ca mer ganck

(ont las ting). Het pur geert alle gal acht i ge, sly mi ge en

wa ter acht i ge slech ma lyc ke hu meu ren (voch ten). Het

opent de ver stop theyt van de le ver, loose (long en)

ende mil te. Het doet de win den schei den van de maag

en de dar men en nog veel meer.

We moe ten de man op zijn ge schre ven woord ge lo -

ven want de Peir de-Mees ter voeg de er ong ege neerd

aan toe dat hij het zelf be proefd ende zeer wel be von -

den had bij di ver sche per soon en die van an der Doc to -

ren ver la ten wa ren. En wat goed was voor men sen

was van zelf spre kend goed voor die ren. Dat gold ook

voor al co hol. Bran de wijn doet de mae ge wel ko ken,

de spy se wel ver tei ren. Maar dan moet hij wel be reid

zijn zo als hier bo ven aang ege ven: on der elixir vorm of

als li keur. Dat ver meld de de Smet er uit druk ke lijk bij.

Ook de heel wat duur de re en chi que re col le ga van

onze Bor ger hout se Peir de-Mees ter, Mon sieur Fran -

çois- Alexan dre de Gars ault, Ca pi tai ne des Ha ras

(stoe te rij en) du Roi (van Frank rijk), had het voor

elixir. In zijn Nou veau par fait Maréchal (eer ste uit ga ve

1741) gaf hij een re cept van bran de wijn, the ri ak, saf -

fraan en lau da num ten bes te als mid del te gen darm -

pro ble men bij paar den. Als an ti di ar ree mid del had

deze mi li tair een ‘élixir de propriété’ in zijn mars. Dat

wass het stan daard ty pe met mir re, aloë en saf fraan.

De in vloed van deze be schrij ving en mag niet on der -

schat wor den. Het werk van de Gars ault was in de 19de

eeuw wel licht de meest ge bruik te ge zag heb ben de

bron van paar denk en nis in Eu ro pa.

PAAR DENG ENEES MID DEL OF ‘PAARDEN MID DEL’?

Bij de be spre king van de uit wer king van de re cep -

ten ver gat Ja co bus de Smet dat hij ver on der steld werd

dier ge nees mid de len aan te ge ven, en hij be schreef

dood leuk hoe goed men sen er bij voe ren. Mees ter de

Smet ko pieer de zijn hu ma ne collega’s. Dat was ty -

pisch. De ve te ri nai re au teurs na men zelfs de moei te

niet het woord ‘mens’ te ver vang en door ‘dier’. Ze

we ken enk el af van wat ze in hu ma ne hand boe ken en

voor schrif ten von den in de spe ci fie ke be schrij ving en

van de symp to men en het ver loop van enk ele erg ty pi -

sche die ren ziek ten. Voor wat de ge nees mid de len be -
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Bran de wyn om te pur ge ren. Neemt een pin te

Bran de wyn, doet daer een once (23g) Ja lap (ja -

lap pe hars, ver kre gen uit een van oor sprong

Mexi caan se plant, krach tig pur geer mid del en

vocht af drij vend), een once Bri o na (Bry o nia,

heg ge rank, plan ten van de kom kom mer fa mi lie,

vol gens de Smet in Bra bant wil de wing erd en in

Vlaan de ren schyt-rae pen ge noemd), een drach -

ma (2,9g) sof fraan van noor den (Cur cu ma, het

be taal ba re al ter na tief voor saf fraan), al les fijn

ge pul ve ri seert syn de. Dat moest sa men met ho -

ning en re gen wa ter aan een fles bran de wijn toe -

ge voegd wor den. 

Wa ter cle ret te. In nog een twee de re cept wer -

den ka neel, mus kaat noot en kruid na gel aan den

stercksten Bran de wyn van wyn toe ge voegd en

met een der de deel ro zen wa ter ver mengd. Die

pre pa ra tie was voor al ge schikt voor kraam vrou -

wen om de moe der te suy ve ren, t’herte te ver -

sterc ken, ende heeft seer veel krach ten om de

nae-wee-en te verd ry ven.



trof, hiel den ze zich angst val lig aan wat er in de hu ma -

ne sec tor (ver on der steld) ge kend was.

Maar mees ter de Smet, schijn baar heel wat be ter

on der legd in de ba sis we ten schap pen dan zijn even -

eens schrij ven de Ne der land sta li ge collega’s - tijd ge -

no ten en goed op de hoog te van de paar de na na to mie,

gaf er een uit voe ri ge en niet mis te ver sta ne waar schu -

wing bij. Ze wierp een wat an der licht op wat we nu

ver staan on der een ‘paardenmiddel’. Paar den, zo stel -

de de Smet, zijn door de bouw van hun darm stel sel ui -

terst ge voe lig voor alle pur gee ren de ofte sweet-maec -

ken de me di ca men ten. Hun dik darm en blind darm

zit ten vol ing estamt ofte ge perst met gro ve spij zen,

hooi en gras, waard oor de me di ca men ten niet kun nen

boor en ofte door-bre ken. Ge volg daar van is dat ze als

hete en gif ti ge dam pen snel op ge no men wor den in het

chilum (darm slijm) en den om me loop des bloets naar

de le ver en het hart. Deze hee te en fe ny ni ge (gif ti ge)

dam pen be nau wen en ver smach ten het hart. Net zo als

een vier ofte kers se, die door den domp, roock ofte an -

der ver stop theye geen locht en krygt ende als oo ten

laet sten uyt dom pen moet. Mees ter de Smet liet er

met een op vol gen: daar om en be hoort men de peir den

gee ne sterc ke ... me di ca men ten in te ge ven en hij ad vi -

seer de de bij men sen ge brui ke lij ke do se ring en van

der ge lij ke pre pa ra ten sterk te ver la gen. Hij waar -

schuw de zelfs zijn collega’s om niet enk el voort te

gaan op de ken nis van de apo the kers die zich al te zeer

op er va ring en met men sen ba seer den. De men sen -

darm is im mers ge vuld met fyn der ende veel weec ker

spy se die veel lich ter schey den. Ook raad de de Smet

aan de toe die ning en te frac ti o ne ren: als oo sal men al -

tydt son der pe ry kel wer ken. Onze au teur stel de uit -

druk ke lijk dat hij in zijn boek geen ster ke of ge vaar lij ke

me di ca men ten wil de op ne men: om dat ick by som mi -

ge Smits veel ong eluc ken heb be we ten te ge schie den.

Tus sen de re gels door lees je dat hij zelf ook al het een

en an der mee ge maakt had. Maar, zo ver ze ker de Ja co -

bus, met wat in zijn boek stond en sal men nem mer -

meer geen peir den met sulcke dranc ken doodt doen,

daar ick se meer als duy sent maels be proeft heb be.

Pri mam non no ce re (in de eer ste plaats niet scha -

den). Dat was en is de voor naam ste re gel van de ge -

nees kun de. Het was en is geen ge mak ke lijk te vol gen

re gel. Hoe wel de the o rie van de Bor ger hout se paar -

den mees ter ge steund was op goe de ana to mi sche ob -

ser va ties en op een up-to-date ken nis van de bloed s -

om loop, be schre ven bij men sen door Har vey in 1628,

ligt het niet zo een vou dig. Maar zijn ge volg trek king en

zijn juist te noe men. Ja co bus de Smet was een wijs

man, blijk baar.

HOOG GE LEERD ON DER BOUWD

In de veel ge bruik te, 19de-eeuw se, vul ga ri se ren de

hand boe ken van Nu man (oor spronk elijk Ne der lands

ge trok ken uit on der schei de ne in en uit land sche vee-

 art se nij kun di ge schrif ten) en Wa gen feld (ver taald uit

het Duits), aan we zig op tal van gro te boer de rij en en

paar den hou de rij en, ble ven de oude in di ca ties gel den. 

Nu man schreef enk el bran de wijn met wa ter en ge -

stampt anijs- en venk el zaad voor bij acu te en chro ni -

sche re ci di ve ren de trom mel zucht bij run de ren en

scha pen en ‘windkolieken’ bij paar den ver oor zaakt

door het eten van te veel jong groen voer. Wa gen feld

meen de dat bij trom mel zucht drank en van zeep wa ter

en bran de wijn, van pe kel met bran de wijn, en af trek -

sels van ka mil le, anijs zaad en venk el zaad ver lich ting

brach ten. Ande re in di ca ties wa ren er voor hem niet.

Bij Wa gen feld en in de la te re uit ga ven van Nu mans

hand boek wer den ech ter ook al meer ef fi ci ënte mid -

de len be schre ven voor acu te trom mel zucht: het gas

af la ten met een buis je door heen de bui kwand (‘tro -

cardmethode’, meest al met buik vlies ont ste king tot

ge volg) of met een slok darm son de.

In de 19de-eeuw se, dier ge nees kun di ge, we ten schap -

pe lijke li te ra tuur, bij ons over we gend van Fran se her -

komst of ge ba seerd op Fran se bron nen, is er geen

spra ke meer van elixir acht i ge pre pa ra ties. Ta bou rin

be schreef rond 1850 in zijn Nou veau Traité de Ma -

tière Médi ca le voor die ren art sen vrij nauw keu rig de

acu te toxi sche ef fec ten van al co hol bij huis die ren.

Voor al paar den en hon den blij ken ge voe lig te zijn.

Vol gens de zelf de au teur werd al co hol ta me lijk fre -

quent uit wen dig ge bruikt, voor al om bloed te stel pen

en won den te la ten op dro gen. Al wist men dat de won -

den moes ten ge zui verd wor den, van de sin fec tie had

men geen no tie. Hoe wel al co hol vol gens deze Fran se

au teur eer der zel den in wen dig toe ge past werd, be -

schreef hij het ge bruik van bran de wijn en wijn in de -

tail. Ci der en bier wer den even aang ehaald, maar van

elixirs was er geen spra ke. De Brus sel se ve te ri nai re

far ma co loog Du puis ver meld de ze een hal ve eeuw la -

ter even min in zijn cur sus en hij geeft aan dat men

som mi ge tinc tu ren en an de re pre pa ra ten fou tief elixir

noemt, zo bij voor beeld het elixir parégo ri que (pa re -

go risch: ver zach tend, pijn stil lend), in wer ke lijk heid

een opi um tinc tuur.

Ondanks het ne ge ren van elixirs door de hoog ge -

leer de far ma co lo gen van die tijd, kon men in hun wer -

ken toch een recht vaar di ging vin den voor het ge bruik

er van. Tot in de der ti ger ja ren van de vo ri ge eeuw

werd daar in im mers al co hol aan be vo len voor al ler -

han de aan doe ning en, tel kens met maag darm pro ble -
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men voor op. In het Vadéme cum du Vétéri nai re dat in

de eer ste helft van de twin tig ste eeuw tal rij ke her -

druk ken be leef de, raad de men bij het paard en het

rund 150 tot 300 g 40-50% al co hol aan als koorts we -

rend mid del en exi tans. Voor de sémi-anesthésie van

een rund van 600 tot 800 kg had men twee tot drie li ter

van doen. Er was enk el spra ke van eau-de-vie of rum.

In de uit voe ri ge mo no gra fie Die Ko lik des Pfer des

van de Bei er se die ren arts Ariess uit de zelf de pe ri o de

wer den dit soort be rei ding en als on werk za me maar

wei nig scha de lij ke huis mid del tjes af ge daan. Of de

stof fen die door de au teur wel aan be vo len wer den, zo -

veel be ter wa ren, mag wel be twij feld worden.

André Van den Eeck hout (1873-1953), na WO I

pro fes sor aan de toen nog eni ge Bel gi sche vee art se -

nij school te Ku re gem (Brus sel), was ech ter van een

an de re me ning. Deze som de niet min der dan elf in di -

ca ties op voor dier ge nees kun dig ge bruik van al co hol.

De stof was maag sti mu le rend, an tis pas mo disch (te gen

darm kram pen of ko lie ken) en ver ster kend (cog nac met 

kip pen bouil lon!). Het hielp te gen ver moeid heid, het

was hart sti mu le rend, koorts we rend, op warmend en

fluim af drij vend. In klei ne do ses was al co hol een af ro -

di si a cum en in hoge een nar co ti cum. Ook bij zwa re

ver los sing en was het goed je nut tig. Voor een koe

raad de de Brus sel se pro fes sor 800 g tot één li ter 30%

ge wo ne eau-de-vie 30% aan.

Pro fes sor Van den Eechout gaf zelf (in zijn cur sus

ten min ste) de voor keur aan cog nac in kof fie: dans les

cas de co li ques par spas mes, de co li ques ven teu ses

(trom mel zucht) ou par in di ge sti on, nous prescrivons

vo lon tiers un mélange com posé de 200 à 250 gram -

mes de cog nac et d’un lit re d’infusé de café. En hij

voeg de er aan toe: Ce breu va ge (drank je) présen te le

grand avan ta ge de ne nui re en rien à la qua lité de la

vi an de. Iets waar nie mand zal aan twij fe len. Zui ve re

ethy lal co hol moest één op drie verd und wor den. Het

was ech ter be ter al co ho li sche drank en, zo als li keu -

ren, te ge brui ken. Of ze ook be ter wa ren dan cog nac of 

rum, liet de pro fes sor in het ong ewis se.

Daar mee was de ba sis ge legd. Het eni ge wat de

elixir fa bri kan ten nog moes ten doen, was via hun re -

cla me en hun fraaie eti ket ten de elixirs zo veel mo ge -

lijk de plaats van de pous se-café en de je ne ver als

paar den mid del te la ten in ne men.
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