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'VAN APOLLO, AESCULAPIUS EN CHIRON': THEODERICUS 
ULSENIUS (Dirk van Ulsen, c. 1460-1508). MEDICUS EN HUMANIST 

UIT DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN** 

Toen Theodericus Ulsenius in 1492 teleurgesteld zijn vaderland verliet, 
dichtte zijn vriend de Munsterse domheer Rudolf von Langen' bij wijze van 
troost een klinkend afscheidslied: 

AdTh. Ulsenium 

"Conterrent me, magne, tui ceu sydera versus, 
Ulseni, latio quos simul ore tonas; 

Scilicet et medica clams virtute deorum 
Nunc Epidaurei numinis arte potes; 

Atque sagittifero callens Chirone vel herbas 
Tu morbos relevas doctius Hippocrate: 

Higinius numeret Stellas seu pingat Aratus: 
Vintuntur fatis, Manlius ipse. suis. 

Hesperidum docto satiasti nectare compos: 
Agricola, o nostras alter et ipsefove." 

(Jouw verzen, grote Ulsenius, zodra jij die met Latijnse mond 
laat horen, jagen mij evenals de sterren schrik aan. 
Namelijk beroemd ook door de genezende kracht van de goden, 
ben jij nu machtig de kunst van de Epidaurische god, en daar 
jij ook de kruiden kent van de pijlendragende Chiron, ver-
licht jij de ziekten op geieerdere wijze dan Hippocrates. 
Laat Hyginus de sterren maar tellen en Aratus ze schilderen, 
Zij worden door hun noodlotsbeschikking overwonnen, evenals 
Manilius. 
Jij hebt met je geleerde nectar de velden der Hesperiden 
verzadigd, koester eveneens de onzen, o tweede Agricola.^ 

Dit gedicht is een maakwerk van een bevriende streekgenoot en geestverwant, 

•Rijksuniversiteit Groningen, Instituut voor Geschiedenis. Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 
9700 AS Groningen. 

**Dit artikel is een geannoteerde versie van een lezing die op de najaarsvergadering van 
GeWiNa op 7 oktober 1989 te Groningen werd gehouden. Mijn dank gaat uit naar dr. F. 
Akkerman voor zijn hulp bij het vertalen van Ulsenius' geschriften. 

1. Zie over hem: A. Parmet, Rudolf von Langen. Leben und gesammelte Gedichte des 
ersten MUnsterischen Humanisten (Munster, 1869). 

2. Dit lofdicht is bewaard gebleven in een handschrift van de Neurenbergse arts en 
humanist Hartmann Schedel, nu: Bayerische Staatsbibliothek Miinchen, elm 528, f. 206 v. 
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zoals er in de Renaissanceperiode vele door poetisch minder begaafden 
werden vervaardigd. De verzen onthuUen niettemin veel over het geestelijk 
klimaat van de intellectuele kringen waarin Ulsenius en Von Langen zich 
bewogen en van de stijl en toon waarin men zich daar toentertijd uitdrukte. 
Uit dit gedicht wil ik de namen van drie goden lichten, die voor de 
verschillende onderdelen van Ulsenius' medische werkzaamheden kunnen 
staan en die ik daarom bij wijze van programma in de titel van mijn bijdrage 
heb verwerkt: 
Apollo wordt niet met name door Von Langen genoemd, maar deze Olympier 
is als de vader van Aesculapius en de leermeester van Chiron wel impliciet in 
het lofdicht aanwezig. Ik wil dan ook voorstellen hem in de plaats te stellen 
van de 'medische kracht der goden' in het algemeen, uit vers 3. Phoebus 
Apollo was de zonnegod en zowel de god van de geneeskunst als die van de 
dichtkunst. Hij werd dan ook door vele arisen uit de Renaissanceperiode, die 
veelal medische, astromedische en literaire pretenties hadden, gezien als een 
bij uitstek bij hun beroepsgroep passend symbool. Bij wijze van illustratie 
hiervan, zal ik kort een medisch geschrift van Ulsenius bespreken, waarin 
Apollo en de sterrenhemel een grote plaats innemen en dat mede als literatuur 
voor gelijkgestemden was bedoeld, zijn Vaticinium in epidemicam scabiem 
over de syfllis. 
Aesculapius, de Epidaurische god uit het gedicht, gold als de god der 
geneeskunde in het bijzonder. Hij werd vooral vereerd in zijn tempel het 
Asklepieion te Kos, waar de aan een gelofte gebonden priesters of Askle-
piaden patienten genazen. Aesculapius' staf met de slang werd niet voor niets 
het teken van de universitair opgeleide professionele medicus.' Ook Ulsenius 
was zo'n gestudeerde arts die zichzelf scherp wenste te onderscheiden van hen 
die niet academisch waren opgeleid, de kwakzalvers. Een hoge ethische en 
maatschappelijke opvatting van de medische professie klinkt in al zijn 
geschriften door. Zijn hang naar status blijkt met name uit zijn ijveren voor 
het gebruik van de titel van archiatrus door de stadsmedicus en in de oratie die 
hij vervaardigde ter gelegenheid van zijn benoeming tot stadsmedicus van 
Neurenberg. Dit werk zal ik in de tweede instantie, wederom summier, 
bespreken. 
Chiron is een slimme en erudiete centaur uit de Griekse mythologie. Hij gold 
als een zoon van Kronos en de nimf Philyra. De centaur werd onderwezen 
door Apollo en Artemis en kreeg later tot speciale taak op zijn beurt de jonge 
goden en halfgoden les te geven. Reeds Homerus schreef aan Chiron een grote 
medische kennis toe.* De centaur staat dan ook voor Ulsenius' brede 

3. Zie hierover bijvoorbeeld: G.A. Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der 
geneeskunde (5e druk: Amsterdam, 1981) 41-43. 

4. Zie over hem o.a. het lemma 'Centaurs' in: M. Gary e.a. ed., The Oxford Classical 
Dictionary (4e druk: Oxford, 1957) 179. 
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wetenschappelijke belangstelling en vooral voor zijn didactische werkzaam
heden. Het belangrijkste specimen van deze soort van inspanning is Ulsenius' 
uitgave van de aphorismen van Hippocrates en het leerboek Clinicus 
pharmacandi modus dat hij bij dit werk vervaardigde. 
Theodericus Ulsenius werd rond 1460 geboren in ZwoUe. Na een studietijd in 
Duitsland en Italic, werd de artium et medicinae doctor Ulsenius in 1487 
aangesteld als stadsmedicus van de Hanzestad Kampen. Na een kort 
oponthoud in Deventer, waar hij vriendschap sloot met een geleerde als 
Alexander Hegius, vertrok Ulsenius in het begin van de jaren negentig naar 
Zuid-Duitsland. Gedurende tien jaren werkte hij in de stad Neurenberg als 
particulier arts en stadsmedicus. Hij zette zich vanaf 1496 met name in voor de 
bestrijding van de Morbus Gallicus of syfilis, die Europa toentertijd hevig 
teisterde. Ondertussen nam Ulsenius met zijn vrienden Hartmann Schedel, 
Konrad Celtis en Albrecht Diirer volop deel aan het humanistisch georien-
teerde culturele leven van Neurenberg en bewoog zich in hofkringen rond 
Keizer Maximiliaan von Habsburg. Na een korte tijd als hoogleraar in de 
geneeskunde te Mainz en Freiburg te hebben gewerkt, werd Ulsenius lijfarts 
van de hertogen van Mecklenburg. Tegen het einde van het jaar 1507 keerde 
hij terug naar de Nederlanden waar hij in januari 1508 te 's-Hertogenbosch 
stierf.' 

Apollo, god van dichtkunst en de geneeskunst 

In de tweede helft van de jaren negentig der vijftiende eeuw hield plotseling 
een vreselijke ziekte, toen veelal als Mala Frantzosa of Morbus Gallicus 
aangeduid maar bij ons nu als syfilis bekend, de gemoederen in Europa hevig 
bezig.' Er is nog steeds discussie of het hier een nieuwe ziekte betrof die wel of 
niet uit Amerika was meegekomen, of het ging om een reeds lang bestaande 
ziekte die nu opeens een naam kreeg en of het een endemische of epidemische 
ziekte was, met een al of niet venerisch karakter. Al deze strijdvragen laat ik 
hier onbesproken.' Als stadsmedicus van Neurenberg heeft Ulsenius zich op 

5. Over Ulsenius is nooit een samenvattende studie verschenen. Alleen B. Lawn wijdde 
een artikel aan Ulsenius' selectie uit de zogenaamde Quaestiones Salernitates, zie: 
B. Lawn, "Dietrich Ulsen and the Speculator Broadside" in diens: The Salernitan 
Questions (Oxford, 1963) 113-128. Zie voorts mijn: "Theodericus Ulsenius, alter Agricola? 
The popularity of Agricola with early Dutch humanists" in: F. Akkerman en A.J. 
Vanderjagt ed., Rodolphus Agricola Phrisius (1444-1485). Proceedings of the International 
Conference at the University of Groningen 28 - 30 October 1985 (Leiden, 1988) 170-180. 

6. Grote medisch-historici als Iwan Bloch en Karl Sudhoff en vele anderen hebben 
hierover gepubliceerd. Een aardige introductie biedt: M.J. van Lieburg, "De syfilitische 
patient in de geschiedenis van het Nederlandse ziekenhuiswezen voor 1900", Tijdschrift 
voor sociale geschiedenis 8 (1982) 157-179. 

7. F. Guerra deed als enige een poging om de verschillende ziektes die uit de bacterie 



131 

bevel van de Raad van deze stad in de zomer van 1496 moeten bezinnen op 
maatregelen tegen deze syfilis. Het college van artsen wist echter niets anders 
te bedenken dan een advies tot invoering van het reguliere in tijden van pest 
gehanteerde regiment: de isolatie van patienten en extra toezicht op voedsel, 
badhuizen en barbiers.* 
Onder de titel Vaticinium in epidemicam scabiem quae passim toto orbe 
grassatur (profetie over de epidemische scabies die wijd en zijd de hele wereld 
teistert) wijdde Ulsenius een verhandeling in dichtvorm aan de nieuwe ziekte. 
Het betreft hier een uit honderd hexameters bestaand gedicht dat op 1 
augustus 1496 bij de Neurenbergse drukker Hans Mair werd gepubliceerd.' 
Ulsenius' disticha staan afgedrukt rond een houtsnede van een syfilitische 
man, die doorgaans toegeschreven wordt aan Albrecht Diirer (Fig. 1). Het feit 
dat het werk direct zijn weg naar de drukker vond en ook de verschijnings-
vorm als pamflet met een beeldende illustratie, zegt lets over de actualiteit van 
het onderwerp. Dergelijke pamfletten werden bijvoorbeeld ook veelvuldig 
gedrukt naar aanleiding van bepaalde monstra, zoals het verschijnen van 
kometen en vallende sterren aan de hemel, de geboorte van Siamese 
tweehngen of zespotige varkens.'" In ieder geval vond wat betreft de syfilis 
Ulsenius' voorbeeld veel navolging. 

Wat behandelt Ulsenius nu in deze honderd verzen? Hij begint te zeggen dat 
hij Theodericus Ulsenius Phrisius Medicus zijn Vaticinium dus zijn visioen of 
voorspellende droom over de epidemische scabies zal mededelen aan hen die 
worden aangeduid als de universi litterarum patroni (gezamenlijke be-
schermers van de letteren). Hiermee is de doelgroep van zijn werk aan-
gegeven: zijn humanistische vrienden en het stadsbestuur van Neurenberg 
worden geacht kennis te nemen van het gedicht. Ulsenius poseert hier als een 
antieke ziener of vates en beschrijft een droom waarin de god Apollo aan hem 

treponema en haar varianten kunnen voortkomen, en die venerisch of non-venerisch, en 
wel of niet besmettelijk kunnen zijn, samenvattend te bespreken in zijn: "The dispute over 
the Syphilis. Europe versus America", Clio medica 8(1978)39-61. 

8. Zie hierover de besluitenlijsten van de Raad van Neurenberg die zich in het 
Staatsarchiv Niimberg bevinden en o.a.: K. Sudhoff, "Rat und Arzte der Stadt Niirnberg 
und ihr Vorgehen gegen die Syphilis im Jahre 1496. Massnahmen einiger westdeutschen 
Stadte" in zijn: Aus der Friihgeschichte der Syphilis. Handschriften und Inkunabetstudien, 
epidemologische Untersuchung und kritische Gdnge (Leipzig, 1912) 42-47. 

9. Eind 1496/begin 1497 volgde een herdruk bij Johann Froschauer te Augsburg. 
Moderne editie met facsimile: K. Sudhoff, "Die astrologische Vision des Dichterarztes 
Ulsenius vom Sommer 1496" in zijn: Graphische und Typographische Erstlinge der 
Syphilisliteratur aus den Jahren 1495-1496 (Miinchen, 1912) 8-10, Tafel V en VI. 

10. Zie hierover: B. Weinmayer, "Studien zur Gebrauchssituation frUher deutscher 
Druckprosa. Literarische Offentlichkeit in Vorreden zu Augsburger Friihdrucken (Miinchen, 
1982) waarin meer geschriften over de syfilis worden besproken. 
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Fig. 1. Syfilitische man. Houtsnede toegeschreven aan Albrecht Diirer. 
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zou zijn verschenen. Deze droom is een middel om bij monde van Apollo het 
ontstaan van de syfilis uit te leggen en het klinische beeld van de ziekte in 
algemene, poetische termen te beschrijven. De explicatie is gebaseerd op de 
invloed die de bovenaardse krachten, de sterren en planeten dus, op de aarde 
en speciaal op het menselijk lichaam zouden uitoefenen. De argumentatie van 
Apollo is geheel en al gebaseerd op het toentertijd populaire astromedische of 
iatromathematische gedachtengoed, dat wil zeggen het gebruik maken van de 
astrologie in de geneeskunde. We kunnen hierbij denken aan de bij Ulsenius' 
bekende Marsilio Ficino, die met name teruggreep op zogenaamde Her-
metistische geschriften uit de Late Oudheid. Het onderstrepen van het belang 
van kritische dagen en het redeneren in mikro- en makrokosmosanalogieen 
vinden we echter ook al in de meer reguliere medische geschriften van 
bijvoorbeeld Hippocrates en Galenus." 

Apollo zegt in het Vaticinium: onlangs stond de gebogen vader (Saturnus) met 
zijn zoon (Jupiter) in het huis van Mars (= het sterrenbeeld Schorpioen). Deze 
constellatie zou een voorbode van veel onheil zijn. Uit onvrede met het gedrag 
van de mensen had Saturnus namelijk zijn zeis tegen hen opgeheven. Voorts 
maakten de woeste Mars en de verdorven Venus zich kwaad. Ulsenius doelt 
hier op een zogenaamde conjunctie van Jupiter en Saturnus, waarbij Mars en 
Venus zich op hun beurt hadden aangesloten. Deze fatale hemelconstellatie 
die tevens op de illustratie staat aangeduid, wordt in al haar facetten 
besproken. Nu bestond er toentertijd het idee dat een conjunctie de aan 
bepaalde sterren en planeten toegeschreven invloeden versterkte. In dit geval 
betekende dit algemeen onheil als hongersnood en oorlog, maar ook ziekte. 
Als men bedenkt dat in de astrologische geneeskunde ieder lichaamsdeel aan 
een sterrenbeeld was verbonden, is het verband met de syfilis niet meer 
vreemd. Het met vele negatieve eigenschappen geassocieerde sterrenbeeld van 
de giftige Schorpioen, placht namelijk in de astrologische geneeskunde in het 
bijzonder aan de geslachtsdelen te worden gekoppeld. 
De op zich juiste observatie dat de syfilis zich het eerst op de geslachtsdelen 
manifesteert, wordt voorts nog eens in termen van de klassieke humores- of 
lichaamssappenleer uitgelegd. Ook deze sappenleer had haar eigen astro
logische dimensies: ik noem hier alleen de invloed van de woeste Mars die 
Apollo c.q. Ulsenius in het gedicht naar voren brengt. Mars riep een teveel aan 
zwarte gal op, waardoor gezwellen, uitslag, zweren en puisten konden 
optreden die zich primair op het mannelijk lid voordeden. 
Tegen het einde van het gedicht vraagt Ulsenius Apollo welke remedie er 
tegen de vreselijke ziekte mogelijk is. Voor de God antwoord kan geven, barst 

11. Zie voor de rol van de sterren in de geneeskunde van de Middeleeuwen en 
Renaissance: W.-D. Miiller-Jahncke, Astrologisch-Magische Theorie und Praxis in der 
Heilkunde der Friihen Neuzeit (Stuttgart, 1985). 
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de dichter echter eerst, zeer onbeleefd, in een lofzang op Neurenberg uit. 
Neurenberg wordt vergeleken met de aan Apollo en de Muzen gewijde berg 
Helycon en met Kos, waar de tempel van Aesculapius was gelegen. Dan 
maakt de dichter zeer snel een einde aan zijn werk: op het moment dat Apollo 
het geneesmiddel zou onthullen, deed de Godin Mnemosyne iets verschrikke-
lijks: zij verbrak de slaap van de dichter met als gevolg dat het geneesmiddel 
onbekend bleef. De dichter eindigt dan met wat gemeenplaatsen. Zo wordt 
niet alleen de onvolkomenheid van de geneeskunst van Chiron betreurd, 
maar ook het feit dat er nu geen geneesmiddel viel te verkopen. Astrea, de 
godin van de gerechtigheid, was gevlucht en had de aarde in de steek gelaten. 
"Quid quaereris deforme cahos, dum tempora volvunt maxima, dum veteres 
metiuntur fata figuras" (Waartoe, ongevormde stof, zal jij dan nog worden 
onderzocht, terwijl de zeer grote lotsbeschikkingen de tijden doen voort-
wentelen, en de oude sterrenbeelden doorkruisen), luiden de laatste twee 
verzen. 

Ulsenius schildert de lezer dus in poetische termen en in een klassiek metrum, 
aan de hand van citaten uit Vergilius, Ovidius, Plinius en Celsus de nieuwe 
ziekte syfilis. Hij afficheert zich hier duidelijk als een erudiete Renaissance-
intellectueel, een waardige navolger van Apollo, die terdege kennis had 
genomen van in de mode zijnde teksten en thematiek. 
Onderaan het blad staat een apart slotvers waarin de dichter nog eens 
expliciet poseert als humanist, maar waarmee hij tevens zijn dichterlijke 
bezigheden als arts legitimeert. Omdat het tevens een aardige overgang 
vormt tot de door mij te bespreken tweede component van Ulsenius' 
bezigheden citeer ik het compleet: 

"Si mihi turpe putas medico componere versus 
Et Musis operam carminibusque dare. 

Nullaque Pegasei tamquam sit gloria fontis, 
Metra sint studiis inferiora meis, 

Falleris, Ille meas primus qui tradidit artes, 
Quique salutiferam condidit auctor opem, 

Inter Pieridas cithara crepitante sorores 
Phoebus divino pollice ducit ebur. 

Sic lustrat coelos, sic clara poemata fingit 
Irradiatque novemflamina docta deas." 

(Als je meent dat ik mij als arts te schande maak door verzen 
te schrijven en moeite te geven aan de Muzen en de poezie, 
in de overtuiging dat er geen roem voortkomt uit de Pegasische 
fontein en dat de metra beneden de waardigheid van mijn stu
dien zijn, dan vergis je je. Want hij die als eerste mijn 
kunsten doorgaf en die als schepper de heilbrengende hulp 
stichtte, hij Phoebus voert met goddelijke duim het ivoor 
te midden van de Pieridische zusteren, terwijl de cither 
ruist. Zo doorkruist hij de hemelen, zo maakt hij beroemde 
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gedichten en inspireert hij de negen godinnen met zijn ge
leerde adem). 

Aesculapius, de professionele medicus 

In de vijftiende eeuw namen meer en meer Noordeuropese steden een 
academisch opgeleide arts in dienst, die als officiele stadsmedicus ging 
fungeren.'^ Daarvoor bestond de stedelijke gezondheidszorg veelal uit 
chirurgijns of uit lieden die wel enige tijd aan een universiteit hadden 
gestudeerd, maar niet ordentelijk in de geneeskunde een graad hadden 
behaald; laat staan dat zij er in waren gepromoveerd. Anderzijds was de 
geneeskundige faculteit van de drie hogere faculteiten nog altijd de minst in 
aanzien staande afdeling. De studie in de medicijnen gold als relatief 
makkelijk en snel te doen.' ' Zoals ik reeds heb gezegd, is Ulsenius gevoel 
voor prestige betreffende zijn eigen beroep buitengewoon frappant. In ieder 
geschrift deelt hij schimpscheuten uit naar de zogenaamde 'Empirici'; wij 
zouden zeggen kwakzalvers, maar letterlijk zijn dit artsen die hun medische 
kennis uitsluitend in de praktijk hebben verworven. Cornelius Celsus 
besprak hen in zijn medische encyclopedie De Medicina reeds in deze zin.'* 
Volgens Ulsenius plachten deze lieden maar wat met het menselijk lichaam 
aan te broddelen. Een dergelijke passage komt natuurlijk ook voor in het 
bovenbesproken Vaticinium en dan in verband met de vele wonderdokters 
die in tijden van epidemieen veelvuldig opdoken. De arts Ulsenius zet zich 
niet alleen om professionele en ethische redenen zo sterk tegen deze 
kwakzalvers af, maar heeft tevens financiele motieven. Hij wenst zich 
waarschijnlijk geen betalende patienten te laten afpakken. Dat ook Ulsenius 
niet vies was van een duit, laat hij trouwens doorschemeren aan het einde 
van het Vaticinium. Wanneer hij door te ontwaken het geneesmiddel tegen 
syfilis niet te weten komt, voegt hij tussen haakjes toe een uitstekende bron 
van inkomsten te zijn misgelopen. 

Ulsenius noemt zich zelf veelal archiatrus, een term die in de Laat-Romeinse 
tijd werd gebruikt voor leden van de stedelijke colleges van officiele artsen 

12. Over de toenemende professionalisering van de medische stand is helaas weinig 
m.b.t. de vroegere perioden geschreven; zie voor de Nederlanden: J. van Herwaarden, 
"Medici in de Nederlandse samenleving in de late Middeleeuwen", Tijdschrift voor 
geschiedenis 96(1983)348-378. 

13. P. Kibre, "Arts and medicine in the universities in the later Middle Ages" in: J. 
IJsewijn en J. Pacquet, Universities in the late Middle Ages (Leuven, 1978) 212-226. 

14. Celsus onderscheidt in zijn De Medicina de rationalii, methodici en empirici als 
verschillende richtingen in de geneeskunde. In het Romeinse Recht werden empirici i.t.t. 
iatroi reeds expliciet uitgesloten, zie: Digesten, 50, 13, 1,3 en K.-H. Below, Der Arzt im 
Rdmischen Recht (Miinchen, 1953) 4-6. 
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en voor lijfartsen van keizers.'^ Hij lijkt enige notie te hebben van de 
oorspronkelijke status van deze archiatri en grijpt hiernaar, bijvoorbeeld in 
een ruzie met de Groningse humanist Jacob Canter (c. 1465-1529), met 
behulp van juridische bronnen ook expliciet terug." 
De redevoering die Ulsenius vervaardigde naar aanleiding van zijn be
noeming als stadsmedicus van Neurenberg — ik weet niet of hij ook 
daadwerkelijk heeft gesproken — is uitsluitend overgeleverd in een hand
schrift van zijn collega Hartmann Schedel (1440-1514).'^ Het werk heet een 
Protrepticus te zijn, wat zoiets als een inleidende redevoering betekent. In de 
aanhef noemt Ulsenius zich letterlijk een cliens die zich tot zijn patronus de 
Senatusconsultum Nurembergensis (Raad van Neurenberg) richt. Het werk is 
een parafrase op het geschriftje Ad Demonicum dat de Griekse rhetor 
Isocrates in de derde eeuw voor Christus voor de jonge vorst Demonicus 
vervaardigde. In deze antieke vorstenspiegel worden de plichten van een 
monarch uiteengezet en zijn enige richtlijnen tot diens ethisch juist handelen 
neergelegd. Ulsenius had uit de Nederlanden een handschrift van dit werk in 
een vertaling van Rudolf Agricola (1444-1485) meegenomen.'* 
Wat hij nu doet is deze levenslessen voor een vorst naar zijn eigen beroep 
extrapoleren. Daarnaast vult Ulsenius de tekst van Isocrates aan met de 
ideeen van Celsus over empirici en rationalii en met Galenus' traktaat Quod 
optimus medicus idem sit et philosophus (Omdat de allerbeste arts ook een 
filosoof is). Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ulsenius in zijn Protrep
ticus spreekt van een gemeenschap van filosofen waarvan de medici 
onmiskenbaar deel zouden uitmaken. Deze goede artsen hidden zich altijd 
afzijdig van genot en vermaak en richtten hun leven uitsluitend op het 
algemene nut. Het beste voorbeeld van zo'n volmaakt levende arts was 
natuurlijk Hippocrates, die voor de Atheense gemeenschap een voorbeeld 
van goede zeden en ratio zou zijn geweest. Voor het doen ontstaan en in 

15. Zie hierover: F. Kudlien, Die Stellung des Arztes in der Rdmischen Gesellschaft. 
Freigeborenen Romer. Eingebiirgerte. Peregrine. Sklaven. Freigelassene als Arzte (Stuttgart, 
1986) en G. Baader, "Zur Entwicklung des arztlichen Standes im romischen Kaiserreich", 
Medizinhistorisches Journal 14(1979) 165-173. 

16. Zie de brief die Ulsenius hierover aan zijn vriend Konrad Celtis schreef: H. 
Rupprich ed.. Die Briefwechsel des Konrad Celtis (Miinchen, 1934), nr. 117 en B. Ebels-
Hoving, Jacobus Canter Dialogus de Solitudine (Miinchen, 1981) 45-47. 

17. Nu Bayerische Staatsbibliothek Miinchen, elm 962, f.78-91. Zie over Schedel en zijn 
boekenverzameling: R. Stauber, Die Schedelsche Bibliothek (Freiburg, 1908). Hartmann 
Schedel is echter voornamelijk bekend als historicus, zie: E. Riicker, Die Schedelsche 
Weltchronik. Das grosste Buchunternehmen der DQrerzeit (Munchen, 1973). 

18. Zie over de edities van Agricola's vertaling die later werden gedrukt: G.C. 
Huisman, Rudolph Agricola; a bibliography of printed works and translations (Nieuwkoop, 
1985) nrs. 256-351. 
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stand houden van zuivere wetenschap en ware wijsheid waren aanleg, 
eruditie, goede manieren, ijver, goed onderwijs en tijd nodig. De mentahteit 
van de ideale archiatrus moest daarmee in overeenstemming zijn. Ulse
nius beveelt derhalve het stadsbestuur van Neurenberg aan bij de selectie 
van zijn medici op dergelijke zaken te letten: vooral geldzucht zou voor een 
medicus onvergeeflijk zijn. De nieuwe stadsmedicus belooft tenslotte de 
wijze consules van Neurenberg niet alleen te helpen bij het bewaren van de 
gezondheid van de individuele burger, maar zich tevens in te zetten voor het 
welzijn van de res publico. 

Chiron, de erudiete wetenschapsman met didactische gaven 

Theodericus Ulsenius was in het jaar 1496 zeer produktief. Voor de eveneens 
Neurenbergse drukker Kaspar Hochfeder bezorgde hij een nieuwe editie van 
de Aphorismi van Hippocrates. Hippocrates' werk werd in een band 
uitgegeven met een leerdicht van zijn eigen hand onder de titel Clinicus 
Pharmacandi Modus. De Baselse arts Georgius Pictorius Villinganus (Joerg 
Maler van Villingen, overleden 1569) bewerkte het leerdicht in de zestiende 
eeuw en gaf het uit in een verzamelbundel Sermones Convivales, waarin ook 
werk van de vijfde-eeuwse Romeinse arts Quintus Serenus Sammonicus en 
van hem zelf was opgenomen. Zo werd Ulsenius' geschrift in de nieuwe 
versie, die getiteld was De pharmacandi comprobata ratione, drie keer, in 
1559, 1571 en 1596, gedrukt bij de bekende drukker van medische werken te 
Basel Heinrich Peter. Zowel het leerdicht als de editie van Hippocrates' 
aphorismen, zijn duidelijk op het onderwijs gericht. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat deze publikatie Ulsenius mede aan zijn benoemingen als 
hoogleraar in de geneeskunde te Mainz en Freiburg heeft geholpen. 
Eerst de Aphorismi: de belangstelling voor deze tekst was in 1496 natuurlijk 
niet bepaald nieuw. De gehele Middeleeuwen door fungeerden Hippocrates' 
aphorismen als een van de belangrijkste medische handboeken. Het boek 
vormde in de vertaling van Constantinus Africanus eeuwenlang een onder-
deel van het reguliere medische curriculum op de universiteit." De veelal 
aan humanisten toegeschreven filologische belangstelling ten spijt, hand-
haafde Ulsenius de vertaling van Constantinus Africanus. Toch waren er 
tegen het einde van de vijftiende eeuw reeds betere vertalingen voor handen. 
Anderzijds hield hij niet vast aan de traditionele indeling van de aphorismen 
in zeven boeken, die van de hand van Galenus is. Opmerkelijk is voorts dat 
het werk zonder het gebruikelijke commentaar verscheen: meestal was dat 

19. Zie hierover: P. Kibre, "Hippoeratic writings in the Middle Ages", Bulletin of the 
history of medicine 18(1945) 371-412 en P. Kibre, "Hippocrates Latinus: Repertorium of 
Hippoeratic writings in the Latin Middle Ages (I)" en Idem (II), Traditio. Studies in 
ancient and medieval history, thought and religion 23(1976)257-292 en 24(1977)253-297. 
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het aphorismen-commentaar van Galenus, maar tevens werd veel gebruik 
gemaakt van de opmerkingen van Jacopo d^ Forli. Ulsenius plaatste de 
aphorismen zelf in een nieuwe volgorde. In zijn opdrachtbrief aan collega 
stadsmedicus Ulrich Pinder spreekt hij dan ook over colligere (bijeenzoeken) 
en partitio (indeling). Wellicht was het op de aphorismen volgende leerdicht 
ter vervanging van het commentaar bedoeld. 
Ulsenius verdeelde de aphorismen in twee boeken, die ieder uit vijf 
hoofdstukken bestaan. Het eerste boek heeft als titel De Modis en bevat 
Hippocrates' uitspraken over de verschillende methoden van behandelen. 
Achtereenvolgens komen aan de orde het herkennen van symptomen, het 
kiezen van een therapie, het behandelen door middel van een dieet of door 
een drankje en de chirurgische ingrepen. Boek twee De Morbis bevat de meer 
specifieke uitspraken over bepaalde ziektes, die worden ingedeeld naar soort 
en aard. Via ziektes die ontstaan onder de invloed van bepaalde winden en 
jaargetijden, gaat het naar ziektes van bepaalde leeftijdscategorieen, aan-
doeningen van bepaalde lichaamsdelen en diverse soorten van koortsen, om 
te eindigen bij de vrouwenkwalen. Hiermee zijn vrijwel alle aphorismen 
gebruikt: lange aphorismen werden soms doormidden gehakt en door 
Galenus tweemaal geplaatste uitspraken laat Ulsenius veelal weg. Kort 
gezegd wijst deze indeling crop dat het werk voor het onderwijs was bedoeld. 
De nieuwe opzet van de Aphorismi correspondeert namelijk met de taken-
pakketten van respectievelijk de theoreticus en de practicus aan de toenma-
lige medische faculteiten.^" 

Ulsenius' leerdicht volgt in wezen dezelfde indeling: het eerste boek wordt 
nader aangeduid als Pharmacandi substantia. Dit deel behelst dan ook 
algemene adviezen voor het stellen van een diagnose. In de loop van zijn 
betoog spitst Ulsenius geleidelijk de tekst meer toe. Na er op gewezen te 
hebben dat eerst de afweging moet worden gemaakt of er iiberhaupt 
medisch moet worden ingegrepen, gaat hij over tot de bespreking van de 
verschillende behandelingsmethoden. De geneeswijze is geheel en al op het 
herstel van het evenwicht der sappen gericht, zodat Ulsenius eigenlijk alleen 
tal van verschillende manieren van purgeren bespreekt. 
Boek II, Pharmacandi accidens, behandelt de toepassing en werking van een 
aantal simplicia of enkelvoudige geneesmiddelen. Dit deel is veel minder 
systematisch. De op verschillende lichamelijke klachten ge'ente bespreking 
van geneesmiddelen, wordt telkens onderbroken door opmerkingen over het 
voordeel van therapieen als baden en warme omslagen, die het gebruik van 
geneesmiddelen overbodig konden maken. Opmerkelijk is de grote voor-

20. Zie: K. Pielmeyer, Statuten der deutschen medizinischen FakultSten im Mittelalter 
(Bonn, 1981). 
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zichtigheid van de arts Ulsenius: hij zegt telkens dat de medicus zich zo 
terughoudend mogelijk dient op te stellen en toont zich daarmee dus een 
waardig navolger van Hippocrates. 
In de opdrachtbrief voor het leerdicht die Ulsenius aan zijn collega Martinus 
Mellerstadt richtte, een hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van 
Leipzig, kondigt hij zijn werk als iets geheel nieuws aan. Met de retoriek van 
een humanist zoals wij die nog uit de schoolboeken kennen, refereert hij als 
volgt aan zijn werkzaamheden ten aanzien van de aphorismen van Hip
pocrates: 

"...Quem olim multa carie multoque squallore obstitum et (ut 
ipse nosti)foedo carcere ac iniquis iudicibus detenlum liberaveram" 

(Die ik, nadat hij vroeger door veel verrotting en vuil be-
dekt was geweest en (zoals jezelf weet) in een smerige kerker 
door onrechtvaardige rechters was vastgehouden, bevrijd had) 

Deze toon wordt in het leerdicht voortgezet, want daar stelt hij in het begin: 

"Ad mea tyrones properate fluenta, senectus - ' 
Invida de veteri fonte, vetusta bibat" 

(Haast U leerUngen, naar mijn bronnen, laat de jaloerse 
ouderdom maar uit de oude bronnen drinken) 

Ulsenius suggereert hier dus dat hij een modern werk heeft vervaardigd. Dat 
wil in de Renaissanceperiode zeggen, een geschrift dat is gebaseerd op de 
antieke literatuur. Het betreft hier echter een uitsluitend met de mond 
beleden moderniteit, zoals we die veel vaker bij met name vroege huma
nisten vinden. Voor de tekst van het leerdicht is inderdaad veel gebruik 
gemaakt van de werken van Hippocrates en Galenus, maar beweringen op 
basis van Arabieren als Hali, Serapion en vooral Avicenna komen we even 
vaak tegen. Deze manier van werken van Ulsenius is geheel in overeen
stemming met de bevindingen van bijvoorbeeld een medisch-historicus als 
Nancy Siraisi.^' Zij kwam tot de conclusie dat bijvoorbeeld het middel-
eeuwse medische handboek bij uitstek, het Canon Medicinae van Avicenna, 
de hele zestiende eeuw volop werd gebruikt en zelfs nog in de zeventiende 
eeuw drukken beleefde. 
Ulsenius' nadruk op Hippocrates en de vormgeving als een leerdicht dat 
wordt voorafgegaan door gedichten en opdrachtbrieven vol literaire frasen, 
maken het boekje echter zeker tot een eigentijds produkt. Hetzelfde geldt 
voor de eerder besproken geschriften: het gebruik van de literatuur is up to 

21. N. Siraisi, "The changing fortunes of a traditional text: goals and strategies in 
sixteenth-century Latin editions of the Canon of Avicenna" in: A. Wear, The medical 
Renaissance of the sixteenth century (Cambridge, 1985) 16-41. 
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date, het astrologische gedachtengoed past binnen de magisch-occulte fase 
van de wetenschap en Ulsenius' hoge medische standsbewustzijn is conform 
de toenemende professionahsering in de samenleving. In medisch opzjcht 
tenslotte, was de vooruitgang natuurlijk uitermate gering. De stilering van 
Ulsenius' medische werken is Renaissancistisch-modern, maar de inhoud 
heeft nog weinig van doen met vernieuwingen in de geneeskunde; daarvoor 
was het in 1496 ook nog veel te vroeg. Eerst diende zich nog een Medische 
Renaissance te voltrekken, dat wil zeggen de exacte teksten van Hippocrates 
en Galenus moesten worden vastgesteld en in het Grieks gedrukt. Op het 
moment dat de medici deze niet meer corrupte teksten mentaal en intellec-
tueel hadden verwerkt, was de filologische fase van de Medische Renais
sance afgerond. Pas daarna konden door tekstkritiek gescherpte geesten 
geleidelijk tot inhoudelijk nieuwe inzichten komen, maar dat proces voltrok 
zich ver na Ulsenius' overlijden in 1508. 

SUMMARY 

Theodoricus Ulsenius (Dirk van Ulsen, c. 1460-1508). Physician and 
humanist from the Northern Netherlands 

In the Renaissanceperiod the interest of many intellectuals for the legacy of the Greeks 
and the Romans was overwhelming. We also find this attitude among medical doctors 
who devoted their attention more and more exclusively to Hippocrates and Galen. One of 
those humanistic doctors was the Dutch physician Theodericus Ulsenius (Dirk van Ulsen, 
c. 1460-1508). This article deals with three aspects of Ulsenius's activities in the medical 
field. In 1496 he published a poem on the newly broken out disease of syfilis, which was 
entitled Vaticinium in epidemicam scabiem. These hexameters with their allusions to 
antique literary, astrological and medical knowledge, is a typical product for a medical 
doctor who moved around in learned humanistic and artistic circles. Moreover Ulsenius 
held his own profession in very high esteem. Because of that he strongly propagated the 
use of the Roman title of Archiatrus for the official townphysieian. On these high ethical 
and social ideas on the medical profession, he expounded in an oration which he prepared 
at the occasion of his own appointment as a townphysieian of Nuremberg. This 
Protrepticus is also discussed. Lastly Ulsenius's edition of the Aphorisms of Hippocrates 
is treated. This incunable is especially interesting since the editor replaced Galens 
commentary by a didactic poem of his own. This Clinicus Pharmacandi Modus deals 
mainly with the use and misuse of pharmaceuticals in medical treatment. 




