
BENEDIKT DE BACQUERE EN DE 
Z E V E N T I E N D E - E E U W S E GERONTOLOGIE 

IN ZUID-NEDERLAND 

Kunst- en vakwoorden die op de ouderdom en wat er betrekking 
op heeft, terugslaan, hebben een beroep gcdaan op de Griekse stam 
yegcov ~ oud man, om het begrip « oud, bejaard » in zijn me-
nigvuldige afleidingen weer te geven. 

Om ons tot de geneeskunde te beperken, stippen we aan dat het 
woord ytgtovxoHofiEiov reeds in de oudheid burgcrrccht verworven 
had en in de Codex Justinianus als gerontocomium opgenomen staat, 
om de inrichting aan te duiden waar ouden van dagen verpleegd 
worden (1). Ook gerontokratie, gerontofilie. gerontomanie e. a. 
zijn van ouds bekend. 

Men moet evenwel maar tot het jaar 1909 in de medische nomen-
klatuur opklimmen (2) om de woorden « geriatric » en « geriater » 
voor het eerst te ontmoeten. « Gerontologie » is nog jonger en, voor 
zover wij konden uitmaken, slechts na de tweede wereldoorlog in 
zwang gekomen ; het neemt evenwel vlug de voorrang op « geria
tric ». 

Met « geriatric » (3) wil men in het bijzonder de geneeskunde van 
de oude lieden beduiden, met geriater hij die het vak uitocfent. De 
gerontologie daarentegen is dc wctenschappclijke studie van heel het 
ouderdomsfenomeen. 

(1) Du Cange, IV (2), 60. 
(2) Ign. L. Nascher, N.York Med. Journ. 21 aug. 1909. 
(3) De Diction, de la Languc fran^aise van Littre uitg. 1863 geeft het woord ge

riatric niet aan, ook pediatric niet; in de uitgave 1957 staat geriatric noch 
gerontologie, wel pediatric. De Diction, de I'Acad. fran^aise kent geriatric 
niet. De Encyclopaedia Biitannica van 1947 geeft 4 kolommen tekst voor 
geriatrics en gerontology, ze spreckt o.m. van sociologic gerontology. De Web
ster geeft de twee woorden voor het eerst in jijn uitgave 1951 aan. 
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Het ligt voor de hand dat al die woorden ontstonden, naarmate 
de behoefte liet voelen dat zij nodig waren om begrippcn, toestanden, 
zaken, strevingen, inrichtingen met een enkel woord te omschrijven 
en hun inhoud nauwkeurig tc hcpalen. Zo heeft zich sinds het jaar 
1950 het woord « gerontoterapie » een weg gebaand. om dit bijzonder 
decl van de behandelingsleer aan te duiden d.it de ziekten en afwij-
kingcn van de hoge leeftijd tot voorwerp heeft, 

Voor de hygiene van de ouderdom is nog geen algemeen erkende 
term in de geneeskundige vaktaal aanvaard, tenzij men teruggrijpt 
met Littre 1863, op « gerontocomie s> dat klaarbliil-.eh'jk verwant is 
met « gerontocomium » van de oude Romcinen en sinds de renais
sance is blijven hangen met de betekenis van dieetleer en hygiene 
voor ouden van dagen ; het is afkomstig van de humanistische arts 
Gabriel Zerbi uit zijn werk Gerontocomia. scilicet de senum ctira 
acque victu (Rome 1489). Het woord Fchijnt zich evenwel niet ge-
makkeiijk in te burgeren en blijft archaisrisch. Het (Ncderlr.nds) 
Groot Woordenboek der Geneeskunde van H. R. de Haan en W . A. 
Dekker, Leiden 1955-56, geeft het grootst aantal gero-termen op, en 
deelt de meest preciezc definities en de historisch meest betrouwbare 
details over de voorgebrachte woorden mee. 

Ondanks dat alles blijft de vaststelling onaanvcclitbnar dat men 
de studie van de ouderdomsverschijnsclen, alsinede de geneeskunde 
van de bejaarden, slechts sinds een goede vijftien jaar op een exakt 
wetenschappelijke wijze poogt aan te pakken. Op een zeer zeldzame 
uitzondering na was dc gerontologie, in het verledcn inecr van gees-
teswetenschappelijke dan van natuurwetenschappclijke aard. Over de 
ouderdom en alles wat ermede samenhangt, werden tal van zeer niooic 
werken geschreven ; we willen maar een tweetal aanstippen, met zo-
wat twintig ecuwen tussenpoos. Dc Senectute van Cicero (in 44 v. 
Chr.) en Das Alter als Schicksal und ErfiiUung van A. L. Vischer 
(in 1947 na Chr.), in Nederlandse vertaling Als de Zon ter kimme 
neigt van H. Willems in 1950 (4). 

Veel van het geschrevene over oudcrdomshygiSne kan men sa-
menvatten als dc bij alle auteurs aanwezige vrome v/ens, om in goede 
voorwaarden een hoge top te schercn : « makrobiotiek » keeft men 

(4) Uitg. J. J. Romen & Zonen, Roermond en Maaseik 1950, 254 bh. 

180 



dat strcven genoemd, in aansluiting met Hufcland, die in 1796 het 
boek schreef Kunst, das menschliche Leben zu verlangern dat in 1805, 
in derde druk, als Makrobiotik van de pers kwam. 

Men ontmoet in dc bibliografic van dc hoge leeftijd zeer kleurrijkc 
titels waarvan enige het vermclden waard zijn : Dc consevvanda JU' 
ventute et retardanda senectute van Arnaldus Villanova (uitg. 1582), 
Aureus libellus de pcolonganda vita van Martinus Pansa (1615), 
Historia vitae et mortis van Francis Bacon (1663), Hijgiasticon van 
Lessius (1613), De vita ultra annas 120 proroganda van Thomas Phi-
lologus uit Ravenna (1553). 

Voor de geschiedenis van dat alles verwijzen we naar J. Macken
zie's History o/ health and the art of preserving it. or an account of 
all that has been recommended by physicians and philosophers to
wards the preservation of health {1759), in de Franse vertaling His-
toire de la sante et de I'art de la conserver (1760), voorts naar J. N. 
Halle's Histoire de l'hygiene (1837). W c kunnen daar J. H. Reveille-
Parise met zijn Traite de la vieillesse hygienique. medical et philo-
sophique (1853) aan toevocgen, maar vestigen in het bijzonder de 
aandacht op de recente studie van M. D. Grmek On ageing and old 
age (5). 

In vers en in proza werd aan de bekommernis om en aan de zorg 
voor een hoge leeftijd lucht gegeven, en het volstaat een oogslag te 
wcrpen op bovenvermelde titels om zich crvan te overtuigen dat het 
propageren van de ouderdomshygiene certijds mecr in de hand van 
medisch gctinte levenskunstenaars of verstokte all-round filozofen 
lag, dan in die van volbloed genecsheren. 

Beoefenaars van de wetenschappelijke gezondhcidslcer komen laat 
in dc negentiendc ceuw opdagen, echte geriaters zijn van zeer recente 
datum, doch oudcrdomshygienisten hebben met de schrijfkunst hun 
intrede in dc wcreld gcdaan. 

Onder de gcrontologcn van die oude stempcl moctcn wc op een 
van eigen bodem de aandacht vestigen ; in de bibliografic van het 
vak wordt hij niet vermeld, ofschoon hij op een bewondcrenswaar-
dige manier en met ccn zeldzaam kritisch en selektief inzicht uit de 

(5) Monographiac Blologicae V, nr. 2, 1958, Den Haag, W. Junk, 106 biz. 
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literatuur gcput heeft om een oorspronkclijk aandoend boek daarovcr 
samen tc stellen ten gcrieve van zijn lezcndc tijdgcnoten. Hij was 
geen medicus, maar een dicr universalistische geesten die voor vecl 
meer openstonden dan voor hun eigen beperkt werkgebied, en lijk 
een soort Pico della Mirandola van de bio-sociologie, over dc hy
giene der ouden van dagen en haar betekenis voor het gaaf en ren-
dabel houden van de maatschappij wel lets te zeggcn hadden. 

Het Biographisches Lexikon der hervorragende Arzte (6) dat niet 
altijd uitmunt door zijn juiste inlichtingen, vernoemt hem en zijn 
broeder, als twee genecsheren die tc Brugge tcgcn het cind van de 
zestiende ceuw in dc praktijk stonden. Onze gerontoloog zou er in 
1628 een bock hebben uitgegeven en in 1630 gcstorven zijn. De Bio
graphic Nationale (7) is uitvoeriger en meer betrouwbaar, en zegt 
over hem : Benedictus de Bacquere werd gcborcn tc Dendcrmonde 
in 1613, en stierf te Brugge in 1678. Hij trad in bij de cistcrciensers, 
studcerde tc Leuven, docecrde dc tcologie tc Antwerpcn, te Brugge 
in Ter Duinen en, ten slotte, te Ebcrbach bij Mainz ; hier was hij 
ook prior. Hij vervulde later hetzclfdc ambt in Ter Duinen waar hij 
blecf tot het cind van zijn Icven. 

Naast ccn zevental vrome bockjes schreef Benedikt de Bacquere 
drie traktaten die bij de bio-sociologie van de hoge leeftijd kunnen 
gerangschikt worden : 1°) Senum medicus, 1673 ; 2°) Senum salvator. 
1673 ; 3°) Senum anatomicus, 1678. Het eerste en het laatste zijn de 
meest medische van het drietal. W e zullen ons in het bijzonder tot 
de studie van het eerste bcpalcn. 

De hygienische werkjes van De Bacquere, die vijfenzestig jaar oud 
wcrd en dus geen al te hoge top heeft geschorcn, datcren van zijn 
latere leeftijd. Hij liet ze verschijnen wanneer hij de zestig voorbij 
was en dus, naar toen algemeen geldcnde normen, dc gemiddeldc 
leeftijd al ver achter zich gelaten had. Als man van de gecstcsweten-
schap heeft hij meer oog voor dc geestelijkc processen die zich in de 
ouderdom afspelen dan voor de fysischc, en zeer diep gaat hij ook op 
de psychologische ontwikkeling van het senium in. Doch hij aarzcit 
niet een zekere hoeveelheid medisch hooi op zijn vork te ncmen en 

(6) 1927, vol. 1, 278. 
(7) 1872, vol. 4, 746. 
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zich, voor de Icus, als een echte medicus op tc wcrpen, hij betitelt 
zich overigens als een medicus voor oude lieden. Ook dat lag in dc 
lijn van zijn tijd. 

Senum Medicus. / quaedam praescribens / observanda, ut sine 
magnis molestiis / aliquousque Senectus pro / trahatur. / per R. D. 
Benedictum de Bacquere, / Sacrae Th. Professorem, et Abbatiae / 
Dunensis Priorem. / Opus rarum ac curiosum, omnibus longam / vi-
tam producere cupientibus utile. / Superiorum Permissu. / Cotoniae 
Agrippinae Sumptibus Haeredum Joannis Widenfeldt. / Anno 
MDCLXXIU (14,8 cm/8.5 cm. 304 biz.). 

De auteur draagt zijn werk op aan Petrus de Walcnburgh suffra-
gaan-bisschop van Keulen. ccn prclaat rijkelijk met jaren gezcgend, 
met wie De Bacquere, als prior van een Rijnlandse abdij, op voct 
van vriendschap stond. De censuur werd door dczclfde suffragaan 
getekend, uit Keulen i. d. 12 juli 1673. Een paar dichterlijke vricndcn 
uit Antwerpcn en Mainz schrijven mooie gedichten en epigrammen 
ten gelcide. Dc Senum Medicus luidt als ccn herinnering aan en een 
afscheid van het Rijnland waar de auteur jaren lang als Icraar van 
jonge monniken werkzaam was. 

In het opgevcn van zijn bronncn is Dc Bacquere van een uiterste 
sekuurheid ; hij noteert reeds vooraan in zijn boekje de auteurs die 
hij excerpcert, terwijl hij het, achteraan, de lezer en zoeker gemak-
kelijk maakt met een « index rerum memorabilium ». 

Vanaf het eerste hoofdstuk of, zoals hij dat zelf heet de obser-
vatio prima, stelt De Bacquere zich als ccn arts aan en bediskussicert 
hij wclk genecshcer geschikt is om oude lieden te behandelcn. Hij 
trekt van leer tegen dc chirurgijnen en de onbevocgdc apotekers, 
tcgcn alien die niet in de kennis der wiskundc en der natuurwctcn-
schap zijn opgelcid, tcgcn diegenen, die de cdele genceskunst slordig 
en zonder overlcg beocfencn. Hij roept Hippokrates, Cardanus, Wil-
1cm Pantin uit Tielt, Galenos, Cclsus, en zoveel andere onder dc 
beste op. om tc gctuigen voor zijn stelling. 

Die stelling luidt : alleen hij die door studie en crvaring, diagnoses 
kan stellen, allcen hij die diffcrentieel-diagnostisch door zijn kunde 
en kunst moeilijke situaties kan in het reine trekken, alleen hij die 
het fijne van ziekte, van tempcramcnten en van genccsmiddelen af-
wect, allcen hij die een ervarcn kenner van het mensclijk gemoed is, 
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mag zich op het zeer moeilijke terrein van de ouderdorasgcnecskunde 
wagen. De Bacquere is ccn principieel man en neemt zichzelf als een 
uitermate ernstig medicus op. Hij kent immers dc hachclijkheden en 
de sterktc van zijn paramedische situatic, maar ook de knepen, en 
hij weet in wat bedje het medische beroep ziek is. In zijn eigen va-
derland vierde toen de kwakzalverij hoogtij en te Brugge niet het 
minst. De gloriedagcn van de stcrrenwichelaar Bruhcsius (omstreeks 
1550) waren in voile zeventiende eeuw nog niet voorbij, en Fr. Rap-
pardus (omstr. 1551) die tegen elke vorm van empirismc te veldc 
trok, had nog even goed, in het jaar 1673 met zijn heilzaam geweld 
tegen de onbevoegde beoefenaars van de geneeskunde kunnen uit-
varen (8). 

Dricentwintig hoofdstukken lang hot^dt De Bacquere het vol op 
ccn geleerde toon. V^anaf de natuurfilozofen tot zijn onmiddellijke 
voorganger in West-Vlaanderen, Robertus Montanus (Van den 
Berg he ; overleden te Diksmuide in 1650), auteur. op zijn bcurt, van 
een hygienisch traktaat Diaetema, sive salubris victus ratio novo-
antiqua, Leuven 1637 en 1640, tot zijn tijdgenoot Thomas Montanus 
(Van den Berghe ; Diksmuide 1617 - Brugge 1685), over Ambroise 
Pare, en de Leuvense hoogleraar Vopiscus Plempius (1601-1671), 
worden argumenten gcput met een ongemene raakheid en alle ge-
wenste refercnties. 

De luchtgesteldheid, de onmatigheid, de vocding, het gebruik en 
misbruik van bier en wijn, de beweging, dc slaap en de arbcid, de 
rust, het vasten, de aandocningen, aangclegenhcden die in alle hy
gienische traktaten behandeld worden, krijgen weer een beurt, maar 
worden met het zout van Dc Bacquere's eigen oordeel gekruid. Zo 
schrijft hij ronduit dat voor ccn grijsaard overdaad in drank minder 
schadelijk is dan overdaad in spijs (p. 37), dat het bier een gezonde 
drank is, maar aan strenge eisen moet voldocn om van goede kwa-
liteit te zijn (p. 159) ; dat wijn de melk van de oude lieden is en 
blijft ; om het tc bewijzen schrijft de prior van de Brugse Ter Dui-
nenabdij enkele zeer schone bladzijden (pp. 161-167). 

Aan het dicct wijdt De Bacquere zijn bcstc zorgen ; brood, vices 
en vleesnat, cicren, vis, kaas, boter, melk, mclkwei, olic, mostcrd, zout, 

(8) L. Elaut, Stcrrenwichelaars en Geneesberen, Periodiek, 1957. 
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pcpcr, rijst, suikcr, vruchten en groenten, de verschillende soorten 
pap delen in de aandacht van de oudcrdomshygienist. Om de deugden 
van de panatella voor de ouden van dagen te roemen, haalt De Ba
cquere Lessius, Cornaro, Cornelius a Lapide en dc Ekklesiast aan. 
De panatella is in water gekookt brood of tarwebloem, waar voor de 
gelegenheid wel een scheutje melk bijgevoegd, of ccn cidooier mag 
in geklopt worden. De panatella in al haar varianten, heeft een lange 
geschiedenis gekend en werd in eer hersteld door Luigi Cornaro, die 
op haar alleen bijna honderd jaar werd. De jezuiet Lessius heeft 
evencens haar lof uitgebazuind. Het is ccn prima spijs voor tande-
loze bejaarde lieden met een luie maag, zij laat zich gemakkelijk in-
nenien en zij verteert licht. 

Doch de Vlaming De Bacquere zal de zuiderse panatella maar een 
flauwe schotel gevonden hebben voor zijn smaak ; hij was de mening 
tocgedaan dat de « gelatinee (belgice = geley) » heel wat beter 
waren voor de ouden van dagen « senibus convenientissimae » 
p. 134. Onze cistercienserprior spelt als een perfekte cordon bleu 
de les, hoe men het geleiachtige vleesnat moet bereiden om het voor 
oude magen deugdelijk te maken, uit jonge kapocntjes met alle toe-
gevoegsels en ingredienten, zonder ook maar een finesse te vergcten. 
Hij weet dat oude magen op een lekker brokje gestcld zijn en mecr 
de kwaliteit dan de kwantiteit waarderen. Lekkerbekken en fijnproe-
ven moet men involgcn bij bejaarde lui, het veraangenaamt de levens-
avond en is goed tegen kribbigheid en tcgcn zoveel andere minder 
aangename dingen (p. 134-6). 

De Bacquere is een belezen man ; uit oudere en recente auteurs 
heeft hij merkwaardige medische teksten verzameld en op zo 'n bui-
tengewone manier gekommentarieerd dat ccn echte medicus het hem 
moeilijk nadocn zal. Men merkt het best in de hoofdstukken over de 
oefening, het baden, het masseren, de rust, het vasten, de gemoeds-
aandoeningen van de bejaarden. Over al die problemen heeft de zo-
genaamde wetenschappelijke geriatric het heden ten dage nog niet 
veel verder gcbracht dan enkele empirische voorschriften en filozo-
fische levensregels die door dc ecuwen zijn gewaarmerkt, door ge-
slacht na gcslacht bekrachtigd, door het gebruik en de overlevering 
gclegalizeerd. 

De vier laatste hoofdstukken van dc Senum Medicus zijn uitslui-
tend medisch-terapcutisch : hoe men de kwaaltjes van dc hoge leef-
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tijd zal bestrijden, welke de beste medikamenten zijn om het levcn 
te verlengen, of bloedlaten, koppenzetten, aanleggen van bloedzuigers 
voor de oude lieden passend zijn : voorts over enkele ziekten van de 
hoge leeftijd en hun gcneesmiddelen. 

Hierovcr geeft De Bacquere veertig bladzijden tekst (pp. 246-283) 
ten beste, waar hij zich als een fysicus, in de betekenis van arts, aan-
stelt en terapeutische raad geeft. Hij sluit daarvoor aan bij vooraan-
staande genecsheren en kiest die recepten voor stroopjes, likkepotten, 
teriakels, drankjes en pillen uit waaromtrent dc crvaring hem gelcerd 
heeft gemaakt. Het staat nergens in zijn boek of in zijn biografie 
vermeld dat hij in dc abdijen waar hij verbleef infirmarius is ge-
weest, maar als prior heeft hij toch met het fysisch wel en wee van 
zijn onderhorigen te maken gehad. In Duitsland, zegt hij (p. 259), 
heeft hij gezien dat bejaarde mannen en vrouwen salicbladeren in 
hun drank mengden om darmen, hart en herscnen tc tonificcren. Het 
is een goede medicijn, konkludeert hij. Sommige recepten zijn uit-
stekend, andere zijn volslagen zinloos, zoals de koningsdrank uit edel-
stenen bercid (p. 254), en de teriakels (p. 257) die meer als talisman 
dan als medicijn werkzaam zijn. Zijn middeltjes tcgcn de stijfheid 
van de gewrichten, zowel voor inwendig als voor uitwendig gebruik, 
zijn van de gekste niet en kunnen tegen de seniele stramheid baat 
brengen. 

Of bloedlaten de gezondhcid van dc ouden van dagen bevordert, 
betwijfelt De Bacquere ; het is alleen ter bestrijding van ziekte of 
ziektetoestanden met maat en grote omzichtigheid aan te bevelen, 
niet als ccn algemenc hygienische maatrcgel van het senium. 

Dc ziekten van dc oude dag zijn aan prior Dc Bacquere zeer goed 
bekend : wat beroerte, gemelijkheid, slechtzicndhcid, hardhorigheid 
voor ccn bejaarde betekenen, heeft voor hem geen gehcimen ; hij 
ontpopt zich als een diagnosticus met fijne neus, ccn terapcut die de 
bcstc potio's kent, ccn dietist die de laatste .snufjes opdist, maar met 
dat alles mecr troost verschaft, dan een echte remedic brengt. Waar 
de geneeskunde tegen de blindheid wegens staar niets vermag, daar 
prijst De Bacquere ccn geparfumecrd oogwater aan, en wat vecl 
mecr verkwikt, een lekker brokje; de recepten staan er bij (p. 277-
280), hij heeft die her en der uit de bcstc auteurs gehaald en dc 
ecnvoudigste uitgekozen, want ingcwikkelde voorschriften zijn lang 
niet altijd dc doelmatigste. 
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W e hebben uitvocrig De Bacquere's Senum Medicus besproken, 
omdat dit boekje het duidelijkst de geneeskundige stempcl onder al 
zijn andere gerontologische werken draagt. Senum anatomicus is een 
psychologisch betoog over het oud worden en oud zijn. Men vindt er 
ccn ongemcen rijke schat van exccrpten met ccn kommentaar dat 
latere gerontologische werken van die aard achter zich laat. Het is 
onbegrijpelijk dat Mackenzie, Halle, Rcvcille-Parlsc en zclfs A. L. 
Vischer, De Bacquere onoplettcnd zijn voorbijgegaan; ook aan 
Grmek is hij onbekend, doch over Lessius weet dezc laatste evenmin 
icts te vcrtcllen. 

Senum salvator verscheen te Keulen in hetzclfdc jaar 1673 ; Senum 
anatomicus kwam te Brugge van de pers in 1678. De Bacquere kon-
digt nog andere gerontologische geschriften aan : Senum benefactor, 
Senum advocatus, Senum encomiastes en Senum terminus die hij alle 
zou hebben verenigd onder de titel Senectutis Academia (9). Slechts 
een drietal zagen het licht voordat ook zijn levcnsdraad wcrd door-
gesneden. W a t dan zijn pen over de ouderdom geschreven heeft, is 
een imponerend geheel dat onze auteur voor een buitcngewoon vrucht-
baar erudict zal doen doorgaan. 

Van 5enum anatomicus zegt De Bacquere dat hij het als ccn ge-
necskundig boek beschouwt. Wij zijn het met hem oncens, want de 
medische inhoud is al te mager. W a t erin staat kan ccn medicus 
bocien, maar het bevat weinig specifiek medisch ; het ontlcedt mees-
tcrlijk de psychologic van de bejaarde lieden maar maakt tenauwer-
nood gewag van hun fysiologische en somatische kenmerken ; Senum 
medicus is wat dat bctreft uitdrukkelijkcr medisch. De andere boeken 
van Dc Bacquere zouden wij als bcspiegelende geschriften over de 
aanrukkende en ingrijpende ouderdom kunnen bcstcmpelen. 

* 
Het gerontologisch oeuvre van Benedikt de Bacquere moetcn wij 

zien als een zclfstandig stuk werk van de zeventiende eeuw. Het is 
geen late vrucht noch ccn vcrre uitloper van de zestiende eeuw, maar 
behoort door zijn bijzonder karakter tot de barok, gckcnmerkt als 
het is door overdadighcid, mecr dan door oorspronkelijkhcid. J.-B. 
van Helmont is een vuurvrcter, Vcsalius is een ketter. De Bacquere 
is het een noch het ander, maar ccn bouwmeester die door dc veel-

(9) Zie Prooemium van Senum medicus. 
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vuldigheid en dc weelderigheid van zijn materiaal een paramentiek 
van de psychosomatische geneeskunde ten toon spreidt. Hij stelde 
zich ten doel een academia over de ouderdomspsycho-biologie uit te 
stallen, op zeven zuilen een groots ceuvre op te trekken, v.'aar geen 
sieraad aan ontbreken zou, elk op een uitgelezen plaats opgehangen, 
om de blik van de lezer te vangen en hem onder de indruk van een 
machtig geheel te laten. 

Wie zich in de Senum medicus en de Senum anatomicus verdiept, 
en daarna een modern boek van geriatric ter hand neemt, vraagt zich 
op zeker ogenblik af of er dan zo 'n grote afstand ligt tussen de 
zeventiende en de twintigste eeuw op dat gebied. Alles wat we thans 
met de naam van een globale vermindering van het algemeen meta-
bolisme bestenipelen. treft men bij De Bacquere aan als de vermin
dering van de « calor naturalis ». Wat de dietetiek bctreft, zijn we 
al niet verder opgeschoten ; de « panatella » van Cornaro en de 
« gclatina » van De Bacquere behouden voor heel wat bejaarde lieden 
hun heilzamc werking, terwijl andere niet zelden met bier en wijn 
aan het langste cind trekken. De ervaring maakt onze ouden van 
dagen en hun artsen wijs, het was ten tijde van De Bacquere ook 
zo ; we hebben aan dit alles een moderne vorm, doch in de grond 
niets anders dan een moderne naam gegeven. 

Het regelmatig bepalen van de cholesterolemie heeft, op verre na 
niet, de problemen van de apople.xie en de arteriosklerose opgelost, 
doch het vetarme ouderdomsdiect van De Bacquere en zijn tijdgc
noten bevat in de kiem de profyla.xis van het heden. 

Senum anatomicus en Senum medicus weerspiegelen de stand van 
de zeventiende-eeuwse gerontologie. De twee boeken zijn een door-
cenmenging van de biologische en psychologische aspekten van het 
ouderdomsfenomeen die de auteur niet in staat bleek geisoleerd te 
beschouwen. Al heeft De Bacquere, evenmin als de andere gcronto
logcn uit de zeventiende eeuw, doelbcwust tot een vernieuwdc ken
nis van de ouderdomsverschijnsclen bijgedragen, toch heeft hij met 
een ongemene rijkdom van feiten, en dat uitvoeriger dan wie ook, de 
psychosomatische opvatting in de gerontologie bevestigd en uitge-
bouwd. 

Zijn oeuvre moet niet onderdoen voor dat van zijn tijdgenoten, en 
het mag op dczclfde voet geplaatst worden als het zo vaak gecitcerde 
De senum conservatione van F. Ranchin (1627), als dat van Roger 
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Bacon, dc meest vooraanstaande gerontologische schrijver uit dc mid-
deleeuwen De retardandis senectutis accidentibus et de sensibus con-
servandis (uitg. 1590), en dat van Francis Bacon Historia vitae et 
mortis (1663). Het is een rijk eruditiewerk van grote waarde, een 
uitzonderlijk kenmerk van de medische barok. In Peiresc (1580-1637) 
kunnen wij een medestander of gcestelijk dcelgenoot van De Bacque
re zien ; zoals gene dc muntkunde tot een instrument van betcre 
kennis van de historische evolutie der mensheid uitbouwde, zo hiclp 
dezc, op zijn eentjc, en buiten elk mcdisch-professioneel verband om, 
dc grondslagen tc leggen van de gerontologie. 

Penningkabinetten. rariteitenkamers, plantentuinen, anatomischc 
muzea, natuurwetenschappclijke verzamelingen, planetariums, herba
ria, en die andere vorm van wetenschapsdemonstratie, dc gclecrdcn-
akademien, behoren tot dezelfdc karaktcrtrekken en eigenschappen 
van de barok. Daar midden in, en door dezelfdc geest bczield, Icefdc, 
werkte en schreef Benedikt de Bacquere. 

RESUME 

La gjrontologie-scionce, nee au vingtieme siecle, a, dcpuis le moyen-Sge et la 
renaissance, ete cultivce par des csprits universels. Parmi ccux-ci il convicnt d'at-
tirer I'attention sur Benoit de Bacquere. moinc cistercien a I'abbaye des Dunes a 
Bruges. Vivant en plein dix-septieme siecle. il est I'auteur de quelques livres de 
gerontologie dans lesquels il traite dune fa^on extensive et approfondie des carac-
teres p'-ychologiques de la vieillesse, tout en ne negligeant pas les caracteres soma-
tiqucs de lace avance. San.<; vouloir Ic faire pai;ser pour un ccrivain original en 
la matiere, il scmble toutefois opportun dc souligner que De Bacquere faic avec 
une rare objectivite et un parfait sens critique une oeuvre d'^rudition exception-
nelle. Entre les nombreux textes commcntes savamment, il intercale des observa-
tioric; propres tres pertinentes. II se fait medecin des ames sans negliger les corps, 
ct son traits Senum medicus fait partie des assises .';ur le.squelles la gerontologie 
a cvoliie dune science mcdicalc speculative vers une science de mcdccine psycho-
soniatique. II convicndrait que les ouvrages de cct erudit ncerlandais fusscnt citfs 
dans les bibliographies en la matiere ; ils sont importants au meme titre que ceux 
dc Fr. Bacon et de F. Ranchin, et respirent le meme esprit. 

L. Eiaut. 
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