
OVER DE SYFILIS ; EEN AKTUELE « DECLAMATIO » T E 

LEUVEN IN H E T JAAR 1557 G E H O U D E N 

A. C. De Schrevel vermeldt in Les Gloires de la Flandre Maritime 
et de la Flandre gallicantc au 16e sfec/e (1) nagenoeg alles wat over 
Joannes Sylvius (Du Bois) bekend is : dat hij te Rijsel geboren 
werd (jaar niet opgegeven), zich eerst op de studie van de letteren 
had toegelegd, te Leuven in de medicijnen studeerde, en er een tijdje 
onderwijs gaf, dat hij te Valenciennes in de medische praktijk ging, 
te Dowaai op aanvraag van de studentcn tot hoogleraar in de genees-
kunde werd aangesteld, en aldaar in 1570 overleed. 

Het was tijdens Sylvius' verblijf te Leuven, in 1557, dat hij op de 
14 december van dat jaar een Declamatio de Morbo gallico hield, 
Hij zelf voegt eraan toe « ter gelegenheid van de plechtige disputen 
gehouden ». Die disputen waren regelmatig weerkerende verbalc 
steekspelen waar het in hoofdzaak op aankv,'am meer te schitteren 
door de voordracht van oorspronkelijke denkbeelden dan door stand-
punten na bespreking nader tot elkander te brengen en daarmede een 
beter inzicht te krijgen in het voorgedragen tema. 

Het dispuut was een akademische geplogenheid waar jonge mannen 
in het krijt traden om hun talenten te laten gelden en te laten beoor-
delen. Het woord « declamatio » geeft tamelijk goed de inhoud en de 
betekenis van de aangelegenheid weer. 

Joannes Sylvius had als onderwerp van zijn declamatio, de morbus 
gallicus d. i. de syfilis gekozen. Het stukje werd slechts zeven jaar 
later, in 1565, te Antwerpen uitgegeven, terzelfdertijd met zijn De 

{1) Rijsel 1904. biz. 53. 
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Morbi articuladi Curatione Tractatus quatuor (2). Het bedraagt 17 
bladzijden tekst van 15/10 cm. 

Naar de vorm is het pittig en raak, zonder bombast. Naar de inhoud 
is het zeer persoonlijk, ofschoon het geen ophefmakende nieuwe 
dingen in het midden brengt. Het is beknopt en ordelijk, zet de be-
langrijkste zaken op hun plaats voor het voile voetlicht, het geeft geen 
snars om wat de anderen zeggen of gezegd hebben, het getuigt van 
een zekere ervaring met de aangelegenheid en laat die luidop spreken. 
Het neemt geen blad voor de mond en is in alles ver van sibyllijns. 
Er zit originaliteit in de voordracht ; het weidt uit over het voor-
naamste en laat de banaliteiten voor andermans rekening. Het is geen 
traktaat of handleiding meer bij alle voorgaande, doch een individueel 
gehouden vertoog over de essentiele aangelegenheden van de syfilis, 
met een duidelijk stelling nemen in de heersende twistpunten. Het 
lost iets op, het leert lets, het brengt klaarheid. Het loont derhalve 
dc moeite het uitvoerig te referen. 

I 

Sylvius* vertoog bchandclt : de definitie en dc oorsprong, de symp-
tomen, de behandeling en de profylaxis van dc syfilis. 

1) De ziekte wordt gedefinteerd als een « soluta continuitas » door 
brandende humoren, ten gevolge van een geslachtsgemeenschap ont-
staan, die zich eerst en meest in de schaamdelen onder vorm van 
verzweringen voordoet, daarna de tegumenten vooral in het hoofd 
aantast, van daaruit de inwendige delen overrompelt, pijnen rondom 
de gewrichten en de beenderen veroorzaakt, later harde ontstekings-
gczwellen en zware verzweringen, die slechts na een hele tijd op-
houden. Het is een lange definitie, meent Sylvius die ze bij Manardi 
gevonden heeft, maar zij is de beste. De ziekteverschijnselcn onder-
brengen bij de elefantiasis. lepra, lichen, mcntagra is glad verkeerd. 
Men moet al die aandoeningen met hun eigen karakter precies leren 
onderscheiden, het belang van de zaak eist het. 

Men gelooft algemeen dat de ziekte uit West-Indie afkomstig is 
en door Columbus' soldaten, onder dewelke veel Spanjaarden waren, 

(2) Antwerpiac, apud Gulioimum Silvium, 1565; gedrukt op de pcrsen van Chr. 
Plantin, blijkcns een kolofon op t eind van het boekjc. 
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werd overgebracht. Daar zou zij zo frekwent voorkomen als de schurft 
hier. Als om die mening te staven, wijst men erop dat West-Indie 
ook het geneesmiddel van de kwaal, het pokhout (gajak) verschaft. 
Dat overtuigt ons niet, zegt Sylvius, want hoe zouden al de geleerde 
kleppcrs uit dc oudheid, artsen en andere, die heel de wereld hebben 
afgeketst om hun kennis te verrijken en te verstevigen, dat niet ge-
weten hebben ? 

Evenmin kan hij de mening delen van hen die de ziekte aan de 
invloed van de sterren of de wisseling van de jaargetijden toeschrijven : 
zij heeft ook geen uitstaans met het inademen van slechte lucht zodat 
zij niet als epideraisch (in dc betekenis van Hippokrates en Galenos) 
kan beschouwd worden. Feit is dat wanneer een besmette vrouw met 
een man, of een besmette man met een vrouw geslachtsverkeer heeft, 
het zelden gebeurt dat ze malkander niet aansteken. Juist is de me
ning van hen die beweren dat de kwaal zich na het beleg van Napels 
door Karel VIII van Frankrijk (in 1495). heeft verspreid. De Franse 
soldaten onder wie velen besinet waren met de ziekte, vielen in hun 
zegeroes alle vrouwen lastig. De lichtekooien terwille van het geld, 
de andere terwille van de gunsten en alle terwille van het genot, gaven 
zich aan losbandigheid over, met het gevolg dat de ziekte zich als de 
pest verbreidde. Men diagnosticeerde elefantiasis of lepra, maar het 
was de « morbus gallicus », de Franse ziekte. 

Sylvius beschrijft zeer realistisch de uitspattingen van die krijgs-
tocht. Weldra was heel Europa door de kwaal aangetast. Het was 
20 erg dat men in de adelstand verhief wie zich verhovaardigde drie-
maal door de ziekte te zijn besmet, men ging er prat op ; die zoge-
naamde edelen trokken zelfs speciale zeemledercn laarsjes aan, zij 
droegen fijne handschoentjes, de vrouwen en meisjes klampten ieder-
een, in huis, op straat, in de kerk met wellustige zoenen aan. W a t 
een orgie ! Al die vrouwen wier mond een afschuwelijke lucht ver-
spreidde vanwege de stinkende keelabcessen, droegen welriekende 
pastillen bij zich mee, die zij onophoudelijk in de hand hidden zodat 
een gegadigde niet door de vieze geur zou op de loop gaan. 

Het was niet langer een Franse, een Napolitaanse, een Italiaanse, 
een Spaanse of een Germaanse ziekte, maar een wereldziekte. Laten 
wij ons verder het hoofd niet breken met de naam of de herkomst. 
want veel belangrijker is het te weten waarin de ziekte bestaat. Men 
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moet zich met handen en voeten inspannen. dat zowel de zieken als 
de gezonden er alles zouden van af weten. De eerste moeten zich, 
zonder valse schaamte en zonder dralen tot een bevoegd dokter 
wenden, want het gevaar is groot dat zij er hun voornaamste organen 
en funkties zouden bij inschieten, niet meer zouden genezen en een 
stukje leven leiden dat ellendiger is dan de dood. De gezonden moeten 
weten dat weinig ziekten lo aanstekelijk zijn. 

Men moet een bevoegd geneesheer raadplegen, geen kwakzalver 
of empiricus, die hun patienten leegmelken en hun ambt te schande 
maken. 

2) De ziekte laat zich kenmcrken door hard aanvoelendc puisten, 
meestal droog, soms lekend, die op de geslachtsdelen zichtbaar zijn. 

Ze gaan gepaard met liesbuilen ; de Fransen die met de ernstigste 
dingen van dc wereld lachen, noemen die « paarden » omdat de pa
tienten met opengespalkte benen plegen te gaan, zoals iemand die veel 
te paard zit. 

Voorts ontstaan op het voorhoofd, ter hoogte van de haargrens, 
blaasjes van een goudbronzen kleur die goed op brandblaartjes lijken 
en zich weelderig vermenigvuldigen. Zij gaan met zware hoofdpijn 
gepaard, vooral des nachts, die over hals en schouderbladen uitstralen 
en mettertijd dc gewrichten van armen en benen bereiken. Tegelijk 
ontstaan daar ongewonc gezwellen die moeilijk weggaan en zelden 
ctteren. de gewrichten doen geweldig pijn. 

Die harde builen kunnen openbreken en een grauwe kleur aan-
nemen ; terzelfdertijd treden borstontsteking, maagzwakheid, miltwee, 
zure oprispingen. voetzwelling, adcrspat en tal van andere bczwarcn 
op. 

Vooral moet de aandacht er op gevestigd worden. dat die aange-
naam riekende Venusridders op sociale omgang gesteld zijn, onder 
het spreken het vieze gift dat in hun keel en raond brandt in ander
mans aangezicht willen uitspuwen en als besmettingsbronnen onder 
hun cvenmensen rondlopen. 

3) Wat de behandeling van de syfilis betreft, spreekt het toch van 
zelf dat men hier alles niet opsommen kan wat de apotekers in hun 
mengsels klaarmaken. Daarbij wat een afschuwelijk vocabularium vol 
barbaarse uitdrukkingen zou dat niet zijn. Een schrander, geleerd arts 
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met een fijne neus voor wat moet en wat kan, zal daar met gerust 
gemoed en rimpelloos voorhoofd wel wegwijs in worden om het beste 
en het passende uit te kiezen. 

Laat men vooral niet vergeten dat van in den beginne doortastend 
legen de kwaal moet ingegaan worden. Dralen is hier, meer dan elders, 
uit den boze, want de wortels van de ziekte dringen immer dieper in 
het organisme door en met al zijn medicijnen zal Apollo zelf het 
kwaad niet kunnen uitroeien. Dc kwaal nestelt zich in de mcnselijke 
natuur, zij tast het bloed aan en kruipt tot in de lichaamsvochten door. 

Wil de patient genezen, dan moet hij een gezonde levenswijze 
aannemen : spijs en drank, woning, oefening, goede lucht, rust van 
gemoed en lichaam, moeten in de behandeling mede spreken. Hoofd
zaak is en blijft de geslachtelijke onthouding. die men als de pest 
moet vluchten. Gaat dat niet, dan maar allccn na afloop van de spijs-
vertering, wanneer alle rauwigheden volkomen verteerd zijn. 

4) Zo wij niet alles met de medische behandeling bereiken kunnen, 
blijft toch de profylaxis rendcrend. In de geslachtsgemeenschap ligt 
de besmettingsbron, en daar alleen. Alles moet er derhalve op gezet 
worden daar in te grijpen. Alleen het menselijk geslacht staat aan de 
ziekte bloot, andere dierenrassen kenncn ze niet ; laten wij alleen ons 
verstand in deze aangelegenheden meespreken. Aanstekcnde kontakten 
moeten vermeden worden, en vergeten wij het niet, ook gewone li-
chamclijke kontakten, zonder venerische omgang, stellen aan het ge
vaar bloot. Door de zweetuitwaseming, door het linnen dat met de huid 
of met besmette handen in aanraking kwam, door het drinken uit 
dezelfde bekcr, door hartstochtelijke kussen en andere dergelijke din
gen kan de ziekte in het lichaam binnensluipen. Laten wij daarop be-
dacht zijn wanneer wij met besmette personen in aanraking komen. 

Wie zich op reis begeeft, zal er op letten dat de beddelakens rein 
en versgewassen zijn ; men moet zich daarvan met de ogen verge-
wissen en wanneer men enigszins twijfelt, zal men ze zorgvuldig met 
een keukenrooster uitgloeien om door de hitte al wat door het besmette 
zweet ken achtergelaten zijn te verwijderen. Men vergcet ook niet dat 
de ene gemakkelijker dan de andere bij geslachtsomgang besmet wordt. 
Zwakke en zieke personen, leverlijders zijn er zeer gevoelig voor. 
Laten de temperamentvolle Venusruiters die het moeilijk zonder de 
omhelzing van lichtekooien kunnen stellen, zich bedenken aan wat 

13 



ellenden zij zich blootstellen ; het leven is al lastig genoeg, waarom 
er nog andere kwalen willen aan toevoegen ; armoede, schande, pijn. 
beledigingcn, processen. ruzic alles slcept dc verdoemlijke ziekte na 
zich, wanneer men het op de keper beschouwt en met de balans af-
weegt. 

Het is alsof ik hier, in deze vergadering, zegt Sylvius, jongelingen 
die blijkbaar al in de dienst van Venus staan, luidruchtig hoor protes-
teren dat men zich, af en toe, onder het aandringen van zijn makkers 
naar dc lichte vrouwen onvermijdelijk moet laten meeslepcn, waar 
Bacchus (zonder wie Venus kou krijgt, zoals een komische poeet te-
recht zegt) meer dan gek maakt, waarna men zijns ondanks in de 
ontuchtshuizen terechtkomt. 

Ook die jongelingen moet men genezen. want ze zijn ziek. Zij 
moeten eerst en vooral de tekenen van de ziekte leren kennen om zich 
tenminste niet met een besmette vrouw te gaan ophouden. Wanneer 
ook dat niet gaat en zij hun verderfelijke drift de teugel laten vieren, 
laten zij dan de schaamdelen met warm water of met wijn (maar die 
is moeilijker te bekomen) netjes afwissen ; zo kan het venerische gif 
verwijderd worden. 

Beter is het evenwel in die hokken geen voct te zetten, want de 
ontuchtvrouwen zijn adders die door de dartelheid van de ogen, de 
verleidelijkheid van de lichaamsbewegingen, de flemende woorden, de 
golvcnde haren, de lokkende lippcn, de bekoorlijke boezems, door 
haar zoenen, fleinen, drukken en allerlci andere liefkozingen de on-
bedachte mannen in hun netten vangen, en in de grond als slijk 
bejegenen. 

Sylvius besluit met een paar treffende uitspraken om zijn vertoog 
kracht bij te zetten. 

Sokrates beschouwde het geslachtsgenot als niets meer dan een 
kortstondige kitteling, een soort van vallende ziekte die in het men
selijk lichaam grote schade kan aanrichten. Wanneer men op zekere 
dag aan Putagoras vroeg op welk ogenblik men best met een vrouw 
gemeenschap had, antwoordde hij : als gij uzelf wilt verzwakken. 
Wanneer Demostenes eens voor de hetaere Lais stond en naar de prijs 
van een voile nacht wellust informeerde en vernam dat het duizend 
drachmen bedroeg, gaf hij ten antwoord : ik koop geen berouw tegen 
zo 'n hoge prijs. 
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II 

Wie aandachtig het vertoog heeft doorgelezen, zal het niet ontgaan 
zijn dat Sylvius als een man tot mannen, tot zijn toehoorders het 
woord heeft gericht en dat hij speciaal de Leuvense studenten op het 
oog had. Wat men tussen de regels leest is, ook in dat verband, min
der duidelijk dan wat de tekst zelf biedt. Dat de arts als een proseliet 
met die lezing optrad, ligt er vingerdik op. Hij had een medische op-
dracht te vervullen. Sprak hij uit de volheid des harten en kon zijn 
mond daar niet over zwijgen, de ervaring drong hem niet minder tot 
het houden van die « declamatio ». 

Sylvius was teleurgesteld met de medikamenteuse behandeling van 
de syfilis ; al de middeltjes die de apotekers zo kwistig ter hand stellen, 
acht hij niet meer dan een stond de aandacht waard, doch zij mogen 
niet dienen om de inspanning van de profylaxis af te leiden. Hier is 
meer, zo niet alles tc bereiken, zo men de afschuwelijke sociale gesel 
die de syfilis is, met vrucht wil bestrijden. En de auteur weet beter 
dan wie waar de besmettingsbronnen liggcn. Kordaat legt hij de 
vinger op de wond en wijst hij het hcelmiddel aan. Hij doet een bcroep 
op de menselijke waardigheid opdat zijn toehoorders geen voet zou
den zetten in de ontuchthuizen, die broedkassen zijn van de Franse 
ziekte. Hij wist waar het paard gebonden stond. 

Ten overstaan van de ontzettend zware belasting die de syfilis 
voor de samenleving betekende, kan het vcrwondcring wekken dat 
Sylvius met geen enkel woord rept over sociale maatregelen of een 
algemeen sanitair toezicht, om de kwaal te bestrijden. De noodzaak 
daarvan is slechts veel later doorgedrongen ; bij de auteur is zelfs de 
gedachte daaraan niet opgekomen. Alles blijft tot een zeer individueel 
berocp op de moraliteit beperkt. 

Het moraliteitsbesef van de jonge mannen die te Leuven studeerden, 
en voor wie toch het vertoog in hoofdzaak bestemd was, schijnt Syl
vius niet hoog aan te slaan. Jongelieden van het jaar 1557 stonden 
in Braband, even goed als elders, aan vcle verlokkingen bloot en dc 
zwakheid van wie in kuddeverband leefden was hem zeker niet ont
gaan. Waarom had Sylvius dat onderwerp voor zijn declamatio ge-
nomen, als hem het overlopen van de aktuele en meest dringende kwcs-
tics daartoc niet gcnoopt had ? Van een loutcr akademische aangele-
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gcnheid, als bv. een van dc menigvuldige medische teorieen van de 
dag. geeft hij opzettclijk dc hrvA ; hij kicst kordaat, en zelfs strijd-
lustig, een onderwerp iiit v.aardoor alien zullen gcboeid worden en 
praktisch kunnen gebaat zijn. 

Met een zeldzamc kritische direktheid treedt Sylvius in het strijd-
perk ; hij kruist dc degen met niemand. Waartoe dient het geleerd-
heid uit te stallen ? Aan feiten hecht hij veel groter waarde. En het 
feit van de dag is de frekwentie van dc syfilis ; niemand zal die wer-
kclijkheid in twijfel trekken. En waar de oorzaak van dc besmetting 
ligt, daar past het niet in 't wilde weg er op los te slaan, maar precies 
en nauwgezet te mikkcn om doel te treffen. Leuven was daarvoor de 
goede plaats. W c verneni.en dat men op die manier de opportuniteit 
van Joannes Sylvius' declamatio best kan weergeven. 

L. Elaut. 

RESUME. 

En 1557. Jean Sylviu.s (Dubois) de Lille prononja a I'Univer.sitc de Louvain. 
dcvant los ctudiants, a I'occasion d'une joute oratoire acadcmique la « declamatio » 
d'u.sage, dans laquelle il cxpo.ia I'etiologie ct les caracteres cliniques de la syphilis. 
II ressort claircmcnt du tcxte et du contexte qu'ii cette epoque la maladie faisait de 
grands ravages dans les Pays-Bas meridionaux. et que notamment a Louvain meme 
los sources dc contamination n'ctaicnt pn.s rares. L'orateur fit appel au bon sens, au 
discerncment moral et au sentiment du devoir des ctudiants pour enrayer la propa
gation d un mal physic"]ue terrible et dune calamite sociale. 
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