
CORNELIS D E BAERSDORP, 

LIJFARTS V A N KEIZER KAREL 

K O R R E S P O N D E N T I E 1548-1561 

De biografieen van Cornelis de Baersdorp (1) zijn zowat alle 
gelijkluidend en terug te brengen tot de twee studies over deze mcdi-
cus : een min of meer uitgebreide van de hand van J. de Meyer, en 
een nota in de Biographie des hommes remarquables de la Flandre 
Occidentale (2) . Beide werken hebben geen voldoend kritisch ap-
paraat. De vele details door A. C. de Schrevel ietwat apologetisch 
uitgebracht in zijn Histoire du Seminaire de Bruges zijn meestal on-
benut gebleven (3) . Nochtans is hier een voorname kern aanwezig 
om De Baersdorp eerder onder de humanisten te rangschikken dan 
om zijn medische prestaties hoog te schatten. Dit menen wij duidelijk 
te kunnen aantonen met deze korte biografische nota's en met de 
hieronder gepubliceerde korrespondentie iussen hem en Isabella van 
Portugal (nrs. 1-15), die handelt over de wankele gezondheid van de 
keizer. Het origineel van deze brieven bevindt zich op het Alg. Rijks-
arch. Brussel, Arch. Raad van State, Audience, Lettres messives, 

(1) GACHARD, Retraite et mort de Charles-Quint au monaslcrc de Yuste (Acad. 
Roy. des Scienc. Lettr. et Beaux Arts de la Belg.), Brussel, 1855, 167, 174, 
261 ; J. DE SAINT-GENOIS, Biogr. Nat., 11, 1866, 625-629 ; KOOPERBERG, 
C. De Baersdorp, Nieuw Nederl. Woordenb., -4, 7-1-76. 

(2) DE MEYER I., Notice sur Corneille van Baersdorp, Mcdecin de TEmpcreur 
Charles-Quint, Brugge, 1845 ; MERSSEMAN. J. de, Biogr. Honim. Remarq., 
2, Brugge. 1844, 184-193. 

(3) DE SCHREVEL, A. C , Histoire du Seminaire de Bruges, Brugge, 1895, 261-
265, 270, 272, 316. 373, 396, 403, 481, 695, 706. 
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1640 b. Nr. 14 der brieven is echter alleen een minuut, uitgaande van 
de koningin. 

Bij het aansluiten met de traditie valt het bij De Baersdorp dade-
lijk op, dat hij als humanist niet alleen staat. C. Agricola bezorgde 
b.v. in 1525 nog een uitgave te Venetie van Galenus' Commentarii 
op de aforismen van Hippokrates, naast de Histotia Natutalis van 
Plinius (4) . In 1519 gaf de Franse humanist Bude Galeni Methodus 
Medendi. vel de Morbis Curandis uit, in een bewerking van Thomas 
Linacrus. In navolging daarvan publiceerde De Baersdorp op 4 juli 
1538 bij H. de Croock te Brugge Methodus universae artis Medicae 
formulis expressa ex galeni ttaditionibus scopes omnes curantibus ne-
cessarios demonstrans in partes quinque dissecta, Cornelia a baersdorp 
Goseni autore (5) . 

Voor wie bekend is met de tegenstelling tussen Vesalius en Ga
lenus, zal het moeilijk vallen C. de Baersdorp als een boezemvriend 
van Vesalius, een kollega aan het hof, voor te stellen. Bovcndien was 
De Baersdorp een leerling van de Parijse hoogleraar in de anatomic 
J. Dubois (Sylvius) met wie Vesalius in onmin leefde (6) . Een ty-
pisch detail toont reeds dat Vesalius zeker niet door De Baersdorp 
als de medicus werd beschouwd. Toen Willem van Maele, door 
keizer Karel tot zijn historiograaf benoemd, onwel was en drie hof-
artsen, Vesalius, Caballus en De Baersdorp, even een diagnose 
kwamen maken, poogde hij De Baersdorp te verzoenen met de opvat-
ting van Vesalius en Caballus (7). Op een andere plaats vernemen 

(4) DE VOCHT H., Literae virorum eruditorum ad Franciscum Craneveldinm, 
1522-1528, Leuven, 1928, 154. 

(5) DE VOCHT H., History of the foundation and the rise of the Collegium Trt-
lingue Lovaniense, 1517-1550, 1, 3, Leuven, 1954, 327; zie bibliogr. beschrij-
ving : W. NYHOFF en M. E. KRONENBERG, Nederlandschc BibUographie 
van 1500-1540, 1, 's Gravenhage, 1923, 52; A. SCHOUTEET, Documenten 
betreffendc de Brugse drukkers uit de 16e eeuw, IV. Hubrecht De Croock, 
Hand. Emul. Brugge, 1948, 138-139. Het werk was opgedragen aan de brugse 
stadsmagistraat. 

(6) Id., biz. 326-327. 
(7) DE REIFFENBERG, Letrres sur la vie interieure de I'Empereur Charles-

Quint, Ecrites par Guillaume van Maele, Brussel, 1843, 15. De apologie van 
Van Maele verscheen als Clarissiml viri D. Ludovici ab Avila ct Zunniga, 
militiae Alcantarensis praefecti, Commentariocum de bello Germanico, a Carolo 
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we evenwel dat Caballus het type van de kwakzalver was en dat De 
Baersdorp een zeer oplopende ruzie met hem kreeg (8) . 

Belangrijke aanvullingen omtrent onze kennis over de ziekten van 
keizer Karel brengen deze brieven niet (9). W e vinden aantekeningen 
over jicht (nrs. 6, 7 en 12), kohek en konstipatie (nrs. 3 en 5), en 
diarree (nr. 5). In nrs. 9 en 11 wordt een astmatiforme aanval be-
schreven waarvan de oorzaak pulmonair of kardiaal kan zijn. Gezien 
de betrekkelijk goede afloop is ze waarschijnlijk van bronchospastische 
oorsprong. W e kunnen ze beschouwen als kronische bronchitis met 
akute astmatiforme opstoten. De verkoudheid in nr. 2, vlak voor het 
stuifmeelseizoen, kan moeilijk een allergische aanval zijn. Een goede 
bron tot verdere studie kan de gelijklopende korrespondentie C. de 
Baersdorp-Lodewijk van Praet zijn (10), want de hieronder gepu
bliceerde teksten hadden op de eerste plaats tct doel de weerbarstige 
patient, langs de koningin (Isabella van Portugal) om, te bewegen 
zich aan de bevelen van de arts te houden (11). 

Omtrent het gezag van De Baersdorp aan het hof zelf, hebben we 
een paar getuigenissen die hem, evenals Vesalius, tonen te midden 
de hofintrigues waaraan hij het hoofd poogt te bieden. Het belang-
rijkste dokument is blijkbaar een immens charter, hem door de keizer 
in 1556 verleend, en mede ondertekend door A. Perrenot (12). Het 
werd uitvoerig behandeld door De Meyer ; zowel De Saint-Genois 

V Caesare Maxuno gesto, libro duo a Gulielmo Mulinaeo Brugensi latina rcd-
diti, G iconibus ad historiam accomodatis illustrati. Antverpiae, In aedibus Joan. 
Steelsii. M.D.L. Cum Privilegio. 

(8) Id., biz. 23. 
(9) W e danken in het bijzonder Dr. med. J. de Groote voor zijn bereidwilligheid 

deze teksten van medisch standpunt uit te bestudercn. 
(10) Herhaaldelijk opgesomd in de korrespondentie van Van Maele ; D E REIF

F E N B E R G , 28, 47, 49, 53, 72-73. 93. Een uitgebreide biografie van Lodew. 
van Vlaanderen, Baron van Praet, vindt men in H. D E V O C H T , Lit. ad 
Cranev, 411-413. 

( 1 1 ) De tegenwerking bij Caballus, precies op dit punt, lokte bovenvermelde twist 
u i t ; over de ingeroepen hulp van de koningin ; D E R E I F F E N B E R G , 92. W i j 
publiceren in bijlage een minuut van de koningin onder nr. 14. Da t meerdere 
brieven van haar De Baersdorp bereikten, blijkt uit D E R E I F F E N B E R G . 17, 
80. 

(12) Uitgegeven door D E M E Y E R , 23-47. 
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als Kooperberg en Daniels bepleiten de autenticiteit ervaii (13). Bij 
dit charter werd De Baersdorp's adelJijke erfelijke titel erksnd, werd 
hij raadsheer van het rijk en paltsgraaf ; hij kreeg de bevoegdheid 
notarissen aan te stellen en het bonnet toe te kenneu aan kandidaat-
doctores, -licentiati en -baccalaurei, e. d. m. In tegenstelling tot deze 
fin-de-carriere-hulde publiceren we onder nr. 15 een brief van C. De 
Baersdorp, waarin hij aandringt op het uitbetalen van achterstallige 
prebenden, en verwijzen we naar een brief van Van Maele aan Lo-
dewijk van Praet waarin deze laatste, op uitdrukkelijk verzoek van 
De Baersdorp, aangezocht wordt zijn aanspraken als protomedicus 
te willen steunen. Het ganse hof was geergerd door de manier waar-
op De Baersdorp bij de nieuwe bcnoeming over het hoofd gezien 
werd. Hierbij aansluitend zal De Baersdorp in oktober 1564 te Brugge 
nog een protestakte laten opstellen wegens het niet uitbetalen van een 
pensioen, hem in 1556 door het hof toegekend (14). 

Voor de houding van De Baersdorp aan het hof zelf brengt Van 
Maele ons een paar getuigenissen die hem wellicht in het juiste rehef 
plaatsen : « ... est vir equitate et rerum omnium amplitudine multo 
dignissimus... ut est sincerus et integer... spectare ad integritatem no-
minis et famae... » (15). Hij was geen ruitentikker voor de nieuw-
lichterij van Vesalius, poogde de tegenstanders te verzoenen, bleef 
de principes van Galenus en Plinius trouw, doch was intelligent ge-
noeg om niet aan een klaarblijkelijke kwakzalverij het oor te verlenen 
(16). 

Een min of meer andere De Baersdorp zien we optreden te Brugge 
waar hij, op 10 februari 1540, als testamentuitvoerder, samen met 
Jan Ciaeysseune, werd aangeduid voor de door de overleden Jan de 
Wi t t e geplande stichting in bonis et sacris literis (17). Bij de dood 

(13) Zie onder voetnota (1) de titcls Biogr. Nat. en N.N.B.W. 
(14) DE REIFFENBERG. 84; vergelijk tevens de voetnota's omtrent zijn weder-

varen met Caballus ; L. GILLIODTS-VAN SEVERER Essai d'Archcologie 
brugeoise, 111, Memoriaux de Bruges, Brugge, 1913, 57. 

(15) DE REIFFENBERG, 22. 84, 91. 
(16) Id. 72; ook ons briefnr. 16. 
(17) A. C. DE SCHREVEL, Histoire du Seminaire de Bruges, 1, II, Documents, 

Brugge, 1883, 50. Een der voornaamste bewerkers tot het in stand komen van 
deze kursussen was verder Lodew. van Praet. 
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van Jan Ciaeysseune (tussen 2 September 1549 en 5 januari 1550) 
(18) bleef hij als enig gevolmachtigde over. Hij liet zich vanaf 21 
februari 1550 vervangen door de jurist Joost de Damhoudere, daar 
hij afwezig was in dienst van de keizer (19). Op IS maart 1551 neemt 
hij zijn funktie weer op, gezien de onbeschikbaarhsid van De Dam
houdere (20). Op 1 maart 1555 droeg hij zijn bevoegdheid tijdelijk 
over op het stadsmagistraat, dat de 26 maart daarop haar pension-
naris Filips van Belle met de administratie belastte. Na de dood van 
De Baersdorp bleef de stad de cnige gevolmachtigde (21). 

Daar De Baersdorp het bedoeld instituut boven de vont hield, was 
het zijn taak de kandidaten voor de leerstoelen voor te dragen. Met 
Cassander, die 1541-1543 de bonae literae doceerde, zou hij een zeer 
nauw kontakt opnemen, wat hem overigens op de lijst van de speciaal 
verdachte ketters zou brengen (22). Dit kontakt bleef voortduren door 
het feit dat zijn affinis, C. Wouters, als patronus en reisgezel van 
Cassander fungeerde (23). Aansluitend hierbij drukken we brief nr. 
16 af. Het origineel bevindt zich op de LIniversiteitsbiblioteek te Leiden. 
Kollektie Vulcanus, 105 I (De Baersdorp aan C. Wouters ) . 

De betekenis van Cassander is meervoudig. Zijn loopbaan begon 
met een reeks handleidingen Tabulae breves expeditae in praeceptiones 
rhetoricae (1541), Tabulae Praeceptionum Dialccticarum (1544) en 
Tabulae Locorum Dialccticarum (1550), waarvan het voorontwerp 
vervat was in zijn inaugurale rede te Brugge in 1541 gehouden (24). 
Het doel was min of meer het programma der artes, die een tussen-
schakel waren tussen het middelbaar en het hoger onderwijs, over te 
nemen. Vanaf 1551 gaat zijn interesse naar de liturgie- en bijbelstu-
die. Het opzet van zijn werken als De officio pii ac publicae tranquil-

(18) DE VOCHT H., 204. 
(19) DE SCHREVEL A. C, 55-56. 
(20) Id. 59 ; H. DE VOCHT, History Coll. Tril., 2, 1953, 427. 
(21) DE SCHREVEL A. C , 60, 270; Rijksarch. Brugge, Kerkelijkc Archieven, 

nr. 762, 26 mei 1555; S. C. CLAEYS, Filips van Belle, Han. Em. Brug., 
77, 1934, 1-14. 

(22) Id., 1, 316. 
(23) DE VOCHT H., a. w., 3. 297 ; G. CASSANDER, Opera Omnia, Uitg. A. 

Pacard, Parijs, 1616. 1143. 
(24) DE SCHREVEL A. C , 264 ; H. DE VOCHT, 279; G. CARTON, G. 

Cassandri Oratio in laiidcm urbis Brugensis, Gent, 1847, 23-24. 
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litatis vere amantis viri. in hoc religionis dissidio (1561), dat o.m. werd 
aangevallen door Calvin, De baptismo infantium : testimania veterum 
ecclesiasticorum scriptorum, qui intra trecentas circiter annos a tem-
paribus apostolorum floruerunt (1563-1565) e.d.m. was, op grond van 
filologische en historische studie, de twistpunten tussen katolieken en 
gereformeerden op te heffcn. Zijn dogmatisch relativisme maakte hem 
echter ook in de ogen van de kerk tot ketter, terwijl waarschijnlijk 
zijn pacifisme hem nader tot De Baersdorp bracht. Z o werd b.v. zijn 
De officio pii viri op verzoek van De Baersdorp in druk gegeven (25). 
Cassander kwam overigens in 1561 een paar maanden te Brugge bij 
De Baersdorp logeren om zich door hem te laten behandelen (26), 
terwijl een andere keer Cassander zijn gezag inroept (De Baersdorp 
was 1561 eerste schepen en schepen van de wezen) in verband met 
het nog steeds hangend verschil te Brugge omtrent Vives' reeds 35 
jaar oude De Subventions Pauperum (27). 

Opmerkenswaard is daarnaast het optreden van De Baersdorp als 
« burchmeestre vanden courpse » (april 1564) tegen de priesters die 
aan alle huizen te Brugge gingen aankloppen « omme te bescrivene 
de communicanten » (23). Volgens De Baersdorp gingen zij hun be
voegdheid te buiten door bij de verdachten van ketterij, huiszoekingen 
te verrichten, en de mensen te bedreigen zo zij niet in de door hen 
aangeduide kerk hun plichten vervulden. 

Wellicht was de aanmaning van Willem van Maele uit 1552 « spec-
tare ad integritatem nominis ac famae » (29) reeds een verwijzing 
naar het keerpunt in de tot dusverre gelijkmoedige houding van De 

(25) C A S S A N D E R O. O., 1130 i De Bacr.-^dorp over Dc officio pii viri : « ... segue 

idem sentire, optareque qunm plurimos in ea esse scntentia significavit, neque 

abs re fore si hac tempestate, suppresso auctoris nomine, publicaretur. » 

(26) Algcm. R. Arch. Brussel, HSS., Korrespondentie F ray Lorenzo de Villavicen-

tio, nr. 1S6/2, nr. 531, fol. 79 : Villavicentio vermeldt uitdrukkelijk dat De 

Baersdorp Cassander bij zich thuis logeerde ; « . . . y ha tenudo en su casa a 

Casandro liercge... s-; zie tevens G. C A S S A N D E R , 1130. 

(27) C A S S A N D E R , 1135 en Register van de Wetsvernieuwing (Den bouc vandcr 
wet ende vanden dekenen, beghinnende septembre 1535), fol. 195v (Stadsarch. 
Brugge). Hij werd in 1563 burgemeester (id. fol. 209). 

(28) D E S C H R E V E L A. C , 695. 

(29) D E R E I F F E N B E R G , 91 . 
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Baersdorp. Dit zou dan samenvallen met de wending in de studie-
projekten van Cassander zelf. De studie en op Cassander (30) en op 
het humanisme in de Nederlanden neemt pas een aanvang. Wellicht 
zullen verdere ontdekkingen De Baersdorp nog meer recht laten weder-
varen. Voorlopig althans menen we te moeten besluitcn dat zijn me
dische prestaties achterop komen bij zijn aktiviteit in verband met de 
bonae literae te Brugge. 

(30) NOLTE M. E., G. Cassander en zijn occhumcnisch streven (Uitg. Fakulteit 
Letteren en Wijsbegeerte), Nijmegen, 1951. 
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1-13. CORNELIS DE BAERSDORP A A N 

ISABELLA V A N PORTUGAL 

1. De Keizer bezit coi uitstekende moreel en zal bij de eerste zon 

opnieuw buitenkomcn. Hij b-lijft matig in eten en drinken. 10 april 1548. 

MaDame. Ainsi que la sepmaine passe avertis Votre Majeste du tres bon succes 
en la sante de I'Empereur, pour le present aussi nest aultre changement advcnu 
que de bien en myeul.x. 

II n'a pas encoires estc hors de la ville pour [aire exercice, mais le temps Ten a 
garder qu'est a cc crop incommodieulx. Sa Nolente est bonne, et d'estre bien fort 
a sortir. n'nttcndant que Ic premier jour propice. Aussi de boire ct manger sc 
gouverne fort bien. Dieu veullc que tout se continue longuemcnt, auquel je pric, 
Ma Dame, donner ,T Votre Mnjesto toute pro.'̂ perite ct fclicite, suppliant trcs hum-
blement. Ma Dame, pour cstre rcconi.'nando a la bonne grace de Votre Majestc. 

D'Ausburg, ce Xe d'avril. 154S. De Voire Majeste le tres humble scrviteur Cor-
nille de Baersdorp. 

2. De Keizer herstelt helcmaal van een waarschijnlijk banale ver~ 

koudheid. 15 mei 1548. 

Ma Dame. Dcpuys mcs Ictircs de la sepmaine passee, I'Empereur s'est myeulx 
porte et est gueri dc son reume dont il c>toic enreuine. Et en toute aultre dispo
sition se porte bien. 

Dieu en soit lou6, auquel je pric, p.ir s<i grace, dc ccnscrver aussi Sa Majestc 
et la Votre, Ma Dame, en toute prospcrito, bicn longucmcnt; juppliant bien hum-
blement cstre recoinmande en Sa bonne grace. 

D'Ausburg, ce 15e de may, 1548. Dc votre Majeste le tres humble serviteur 
Cornille de Baersdorp. 

3. De Keizer slaat de raad van C. d. B. in de wind meer beweging 

te nemen. D. B. is bang voor het opstapelen van de faeces in de darm, 

waardoor toxische staff en zouden terug geresarbeerd warden. 22 mei 

1548. 
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Ma Dame. Cestcs sent pour advertir Votre Majeste de la continuation en la 

bonne sante de I'Empereur, sans avoir eu nul incident depuys mes lettres de I'aultre 

sepmaine. ]e desirerois bien que Sa Majeste fist plus .souvent e.xercice, en quoy il 

est trop faillant et ne peut estre que a ceste cause. Lcs superfluitez ne s'accumulent 

pcu a peu dedans son corps. Je fais mon debvoir a I'admonester, mais je profite peu. 

Ma Dame, je prie Notre Seigneur tenir Votre Majeste en sa saincte protection, 

et toute felicite ; suppliant trcs humblement estre. Ma Dame, recommande en Sa 

bonne grace. 

D'Au,sburg, ce 22e de may, 1548. Dc votre Majeste le tres humble serviteur. 

Cornille de Baersdorp. 

4. De toestand van de Keizer blijft gunstig. 29 mei 1548. 

Ma Dame. Depuis la sepmaine passee n'est advcnu nul incident en la disposition 

de I'Empereur, mais continue en bonne sante, en laquelle Notre Seigneur veulle 

bien longucmcnt conservcr Sa Majeste et. Ma Dame, la Votre, avcc toute prosperite 

et felicite, priant bien humblement estre recommande en Sa bonne grace. 

D'Ausburg, ce 29e de may, 1548. De votre Majestc le tres humble serviteur. 

Cornille de Baersdorp. 

5. D e Keizer lijdt aan konstipatie. Alifangine, een afkooksel van 

senebladen en manna, helpen de stoelgang op dreef. Deze laatste wordt 

met zorg beschreven. 12 juni 1548. 

Ma Dame, la sepmaine passe, avec I'ordinaire, n'escrivis point a Votre Majeste 
du porteracnt dc I'Empereur, a cause que celle nuyt Sa Majeste avait eu quelque 
motion du ventre. Et t rouvant cause le matyn, luy conseillois dc prendre une pillule 
aliphangine, en beuvant dessus le pout laict, en quoy cstoient boullys le feulles de 
sene, d'encore avcc la manne, de quoy desirois veoir I'Dpcration, avant avertir 
Votre Majeste. Laquelle fust fort au contentement de Sa Majeste, en sorte que 
avec deulx chambres humorales de ladite nuyt, et VI aultres de ccste medicine, 
par la propre estime de Sa Majeste, sortirent hors son corps bien cntour troys lotz 
d'humcur.s, dont s'en est fort bicn trouvc. Dieu en soit lone, auquel je prie. Ma 
Dame, avoir Votre Majeste en sa saincte protection, suppliant tres humblement 
cstre recommande en Sa bonne grace. 

D'Ausburg, ce Xlle de juing, 1548. De votre Majeste le tres humble serviteur. 
Cornille de Baersdorp. 

6. De Keizer veronachtzaamt pertinent meer aan lichaamsbeweging 

te doen, anderzijds blijft hij zich matigcn in het gebruik van spijs en 

drank. Een paar jeukaanvallen blijken van voorbijgaande aard. 

19 juni 1548. 

Ma Dame. Depuys la sepmaine passe quant escrivis a Votre Majeste. I 'Empereur 

s'est tenu en bien bonne sante, et sc gouverne assez raisonablement en la quantite 
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de boire et manger. Vray est que la qualite pourroit bien estre mellieurc ; la grande 
faulte gist en diminution d'exercice, ou privation d'icelluy. Lequel toutesfois tant 
luy est necessaire que le boire et manger, a cause que facillement s'accroissent en 
son corps beaucoup d'humeurs superflues, lesquels I'exercice consumeroit. Mes ad
monitions profitent en cecy bien peu; toutesfois se porte fort bien et s'engrasse 
journellement. II a quelque demangeson en aulcunes parties, mais n'est chose de 
grant empeschement. J'espere que les astrologues de Rome, disans qu'il ne peust 
vivre que jusques en ougst, mentiront si bien, par la grace de Dieu, comme ont fait 
plusieurs aultres ayans dit que Sa Majeste devoit morir en avril dernierement passe. 

Ma Dame, je prie Notre Seigneur avoir Votre Majeste en sa saincte protection, 
suppliant tres humblement pour estre recommande. Ma Dame, en Sa bonne grace. 

D'Ausburg, ce XIXe de juing, 1548. De Votre Majeste le tres humble serviteur. 
Cornille de Baersdorp, 

7. De Keizer blijkt een lichte jichtaanval te hebben anderstaian. 
C. d. B. doet een beroep op de Koningin om het pensioen aan zijn 
zoon Joos te laten uitbetalen. 26 juni 1548. 

Ma Dame. Jay receu les lettres de Votre Majeste de XIXe de ce mois, et pour 
responce d'icelles : La Majeste Imperiale se porte fort bien. II y a deulx jours que 
couchant, il trouvoit quelque tumcur avec rongeur sur le coup du pied droit, et le 
matyn encoires plus. Ce que niaintenant est en voye, ainsi que c'estoit chose de peu 
d'empeschement, et n'est alle en nulle aultre part, ne empeschoit le toucher, chausser 
ne cheminer. 

Ma Dame. Mon fils auquel Sa Majeste a donne la pencion de IIIc florins est 
Joos de Baersdorp. Et a cause que Sa Majeste a reserve ladite pencion, du temps 
que Votre Majeste retient semblable de mille florins, et denommoit tels que bon luy 
sembloit. Si faire se peult, je supplie tres humblement Votre Majeste, faire induyre 
I'abbe Danchin, que mon fils soit paye des termes mesmes, qu'ils ont este payes 
les denommez de Votre Majeste, considere que. a la fin d'ougst, aura ung an que 
Sa Majeste, de son propre mouvement, me fist dire que donnoit ladite pencion a 
mon fils, c'estoit sortant de sa grande maladie. 

Madame, je prie Notre Seigneur avoir Votre Majeste en sa saincte garde, sup
pliant tres humblement d'estre recommande en Sa bonne grace. 

D'Ausburg, ce XXVIe de Juing 1548. De votre Majeste le tres humble serviteur. 
Cornille de Baersdorp. 

8. De toestand van de Keizer blijft gunstig. 3 juli 1548. 

Ma Dame. Depuys la sepmaine passee, I'Emperur s'est fort bien porte, comme 
aussi fait encoires, ce que Dieu face perdurable bien longuement. Auquel je prie 
avoir Votre Majeste en sa saincte protection, suppliant. Ma Dame, tres humblement, 
d'estre recommande en Sa bonne grace. 

D'Ausburg. ce Ille de juiUet, 1548. De votre Majeste le tres humble serviteur. 
Cornille de Baersdorp. 

186 



9. De Keizer lijdt waarschijnlijk aan chronische astmatiforme bron
chitis, waarvan hij een aanval krijgt. Hij matigt zijn eetlust. 10 juli 
1548. 

Ma Dame. Ainsi que le temps a este fort rude ycy, principalement a la fin de 

la lune passe, et renouvellement de ceste iusques a jourd'huy, qui est beau et assez 

chault. Sa Majeste a este tente de sa poictrine depuys vendredi. Ce non obstant, 

alloit a la chasse par bien mauvailz temps, et se portoit bien. Aussi fit le lendemain, 

mais celle nuyt et les aultres suyvants, le mal luy a charge, sans toutesfois grant 

travail. En sorte que n 'a lesse a manger fruyte a son acoustume ; dc cerises bien 

iusques a cing dozeines pour repas et devant hier a disne ung demi cocombre. Mais 

hier a disne en fist abstinence, toutesfois ayant este bien I'apres disner a six heures 

de soir, la poictrine sc rechargoit ; allant coucher fust bien ; mais dormant commcn-

choit a chanter de sa poictrine, en sorte que a minuyt se leva, et se mist en chiaise 

iusques a quatre heures se matin. Depuys, se remist au lyt et dormoit iusques apres 

six heures, se reveillant aulcunes fois, et chantant la poictrine toutesfois sans 

notable peyne. E t a fait bonne abstinence ce jour, disnant a ij heures apres midi 

de passtes et oeufs. J'espere que le mal ne viendra pas a telle force, qu'il soloit 

par cy devant. Et comme Sa Majeste mesme sc sent assez dispose, il est delibere 

d'aller a la chasse pour aulcuns jours, le chemin de Monaca. et a la fin, a Monaca, 

et partira en apres demain. 

Ma Dame. Je prie Notre Seigneur avoir Votre Majeste en sa saincte protection, 

suppliant tres humblement, Madame, estre recommande a Sa bonne grace. 

D'Augsburg, ce Xe de juUet, 1548. 

10. Bevestiging van astma en jicht. 16 juli 1548. 

Ma Dame,, depuys mes dcrnicres, I 'Empereur s'est bien porte, et partyt a la 

chasse, comme alors advertis Votre Majeste qu'il avait intention de faire. En 

laquelle chasse, s'est myeulx porte, comme encoires fait, sans nul inconvenient ne 

de son asma, ne de goutte. Dieu veulle aussi longuement entretenir Sa sante et 

donner a Votre Majeste toute felicite : suppliant tres humblement estre recommande 

a Sa bonne grace. 

A Monaca, ce XVIe de juiUet, 1548. 

11. De Keizer heeft een nieuwe astmatiforme aanval. Hij zal over 

Ulm naar Spiers reizen. 7 aug. 1548. 

Ma Dame, la sepmaine passe, par trois nuyts est retourne a I'Empereur la dif-
ficulte de son aleyne, I'empeschant le coucher pour une bonne partie de la nuyt. 
Mais de jour estoit raisonnablement. Toutesfois n'estoit pas si mal qu'il voloit 
lesser a manger fruyte, principalement de melon. Depuys samedi s'est bien porte, 
et fust tout ce jour a la chasse la, oii ce jourd'huy aussi est alle bien allegre, et se 
rciouyt estre quytc de son asmc, sans avoir lesse les melons, affin que aultrefois 
n 'ayons occasion de les accuser. Sa Majeste partira d'ici vers Ulmc le XIII", pour 
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y estre le jour de Notre Dame, et Uj ou lllj jours apres partira vers Spire, de sorte 
que I'e.-tercice par ces prochains jours ne luy fauldra point. Dont ordinaireraent se 
treuve bien. Dieu veulle que le temps avec I'exercice soit propice, auquel je prie, 
Ma Dame, donner a Votre Majeste bonne vie et longue, suppliant tres humblement, 
cstre recommande a Sa bonne grace. D'Ausburg, ce Vile d'augst, 1548. 

12. Kammentaar op een veralgemeende pijnlijke antsteking die op 
jicht kan ivijzen. De Keizer is te Innsbriick aangekomen. 11 nov. 1551. 

Ma Dame. Hier escrivis a Vostre Majeste comme I'Empereur avoit sentu une 
defluxion a ung bras, mais sans empeschement et notables douleurs ; c'estoit au bras 
droit. Lequel depuys s'est myeulx porte, et n'en sent rien au present de ladite 
fluxion audit bras. Mais ladite fluxion s'est tire a I'aultre bras avec grande douleur 
et signes d'aller lo chemyn acoustume de ses gouttes. Sa Majeste a este fort em-
pesche pour faire le chemyn de jourd'huy de fiale iusques ycy. Toutesfois il ne 
s'est cy mal porte en venant, comme la craincte avoit este. Dieu veulle que le mal 
passe legerement. 

Ma Dame, d'autant prieray Notre Seigneur avoir Vostre Majeste en sa saincte 
protection, suppliant tres humblement estre recommande, Ma Dame, en Votre bonne 
grace. 

De Insprouck, cc lie de novembre. 1551. 

13. De Keizer voelt zich beter dan toen hij uit Brussel vertrok. 
11 juli 1554. 

Ma Dame, I'Empereur est venu ycy ct demeure iusques k present en bien bonne 
sante, telle ou melieure qu'il avoit, partant de Bruxelles. Je craignois que la com
motion pour les sauldars espaignoilz, que fust hier, comme Votre Majeste si;ait. 
eust engendre quelque changement en son corps. Mais Dieu merci, je n'ay rien de 
maulvaise disposition trouve. 

Ma Dame, d'autant je prieray Notre Seigneur avoir Votre Majeste en sa saincte 
garde, suppliant. Ma Dame, tres humblement. estre recommande en la bonne grace 
d'icelle. 

De Namur, ce Xle de julct (1554). 

14. ISABELLA V A N PORTUGAL A A N 

CORNELIS DE BAERSDORP 

Het verheugt de Koningin dat de Keizer het goed maakt. 3 dec. 
1552. 

A Mrs. Cornille de Baesdorp, Coiiseiller et M^decin de I'Empereur. 
Tres cher et bon ami. 
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Nous avons entendu par vos lettres du XXVierae du passe, la bonne disposition 
de I'Empereur. notrc Sire pour lequelie supplie le bon Dieu !c vouloir tousjours 
conserver et maintenir. Et vous s?ay bon gre de votre advertissement, vos reque-
rant de vouloir continuer en ce bon debvoir et nous ferez plaisir bien agreable. 

(3 decembre 1552) 

15. CORNELIS DE BAERSDORP AAN DE PRESIDENT (1) 
C. d. B. doet beroep op de President am de hem toegekende preben-

des te doen uitbetalen. 7 aug. 1548. 

A Monsieur le President. 
lUustrissime et excellentissime Domine. 
Accepi Sanctissimi Domini Nostri Pontiici diploma seu breve super reserva tre-

centorura ducatorum ex proventu annuo simplicium non curatorum bencficiorum que 
vacant aut vacabunt in diocesibus Leodien.-i Camaracensi et Tornacensi pro filio 
meo, annuum agente decimum sextum cuju.s Cesarea Majestas placetum mihi con
cessit. Et quoniam medicus Reverendissimi Cardinalis Farnesii similem gratiam a 
sua sanctitate obtinuit, sed prioris date, placuit sue Majestati ne mea deturbarctur 
ab effectu, huic denegare placetum ut; Illustrissima Vcstra Excellentia per suas 
litteras cognovit, in quibus tamen de nomine erratum est. Nam medici nomcn comu-
tatum est in nomen sccretarii, quocirca precor quatenus Illustrissima Vestra Pres-
tantia dignetur huic nostre cause benignum adhibere favorem. Ubi et occasio 
postulabit et equitas permittet, quo beneficio me sibi perpetuo dejunctum continebit. 
Cui felicia cuncta precabor, me sue semper gratie humilitcr coramendando. 

Auguste ; VII augusti, anno 1548. lUustrissime Dominationi Vestre deditissimus 
inservitor. Cornelius a Baersdorp. 

16. C . D E B A E R S D O R P A A N C. W O U T E R S 

C. d. B. waarschuwt vaar een te lichtvaardige hoapvolle diagnose 
van een arts i. v. m. de Princeps (Hertog van Kleef te Duisburg ?). 
Te Keulen zijn wel andere gewetensvolle arisen te vinden. Hij loaft 
de Keulse magistraat am haar houding t. o. v. de anabaptisten. Hij 
heeft het werk van Cassander (De officio pii viri ?) ontvangen. 30 okt. 
(1561-1563) (2). 

Prestantissimo ac Doctissimo Viro 
D. Cornelio Wouters Domino ct affini 
plus observando Gandavi 

(1) Hiermede kan worden bedoeld : Viglius, voorzitter van de prive-raad; Jean 
de St.-Maury, heer van Mont Garrey. voorzitter van de Raad van State of 
Vincent Cornelisse, thesaurier-generaal van Financien ; zie : J. LAMEERE en 
H. SIMONT, Recueil des Ordonnanccs des Pays-Bas, 2^ reeks, 1506-1700, al. V, 
Brussel, 1910, 574. 

189 



S. P. Prestantisslme Domine et affinis charissime. 

Q u e de Medici Empirici pollicitationibus scribit D . Cassander, si reipsa ut verbis, 
is prestare sciret, non sinerent ilium per tam varias ut facit regiones et vagari et 
discurrere et suas passim operas obtundere ac tam illiberaliter et sordide ab afflictis 
questum pigrum ; sed domi ubicumque iam elegisse. Neu Princeps magnifice vivere 
possit ex iis que sibi dudum data essent et darentur etiam nolenti, cum immemori 
sunt amplissimis opibus, abundantes quibus ex articulari morbi doloribus gressus 
impeditus manet. in cujus restitutionem magnam suarum operum partem lubentissime 
impenderent. Hac conjectura nemo est qui non queat ex se capere, quantavis sit 
ignorantia disciplinarum imvolutus, hunc esse merum imposterem, sed aliis preterea 
argumenti recte ducitur Cassander, quod temere huic non audeat fidere. Certe baud 
dubito quin brevi hujus impostura Colonic palam fiat, ac, omnia relicta, alio se con-
feret, ubi eadem mentietur. Interea tamen quoque studebit quantum poterit corradere 
speciosis sive poUicitationibus et miserorum infelici expectatione. Mea somnia credit. 
D . Cassander medicis sibi eodem cognitis, qui eruditionem cum experientia junxe-
runt, et auxilia temperari ac variarum noverunt pro successu vario in natura viribus 
agri qualitate et magnitudine morbi. Hii fere sunt viri nedum docti et experti. 
sed probi quoque virtutis et charitatis studiosi quales ejusmodi circumferant. Minime 
cxistunt qui crumenum auro potius lenarc student quam membra morborum grava-
dine. 

Scabinorum Colonic mitior animadversio in XII. anabaptistas licet depravata ad 
ea sit hiemsis, Augustini doctrine et christiani pietati respondere videtur. Quod 
resipiscendi occasione nullis unquam proripit, quod tamen ex ultimo supphcio con-
tingeret. Ex ccnventu Imperiali cujus mentionem facis, Deus nobis concedat feli-
ciora quam hactenus unquam prodiere, ac nisi ita fiat, periclitatur et a turcha et a 
suis christianisve. 

De Panno, Scarlaco ut dicunt, nonnihil autem medici expectari posse auxilii. 
Saltern obesse nequit, imo calfaciendo profuerit, et tractare illius ratione cordis et 
spiritum robur promoverit. 

De Libro Cassandri gratias ago. Petrus mens filius eum heri se deprehendisse apud 
bibliopolum retulit, qui eum erat meo jussu comparaturus. Vale et nos omnes tibi 
commendatos habcri optamus. Amicum nostrum Cassandruni preco meo nomine 
presentibus literis salutaris. 

Brugis X X X a octobris, quo die tuas accepi. Tue dominationi addictissimus Cor
nelius a Baersdorp. 

A. De Witte (Brugge). 
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(2) Gezien alle gcgevens omtrent Scarlaeken (Scarlacus) ontbreken om de datura 
te preciseren, houden wij aan de datum 1561-1563, omdat Cassander toen klaar-

blijkeUjk te Keulen verbleef. 
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