
p. HASSCHAERT UIT ARMENTIERES 

K O M M E N T A R I E E R T EOBANUS HESSUS 

Pieter Hasschaert (1) de arts die te Armentieres geboren werd in 
het begin van de zestiende eeuw en te Rijsel, Leuven, Brussel en Luik 
zijn praktijk uitoefende, nadat hij bijna heel Europa had bereisd, 
bracht ons in kennis met dc humanist Eobanus Hessus (2) : dichter, 
essayist, leraar, arts en steunpilaar van de hervorming. 

Het een sluit het ander nict uit, maar de poezie was Eobanus zelf 
het liefst. Hij werd arts wanneer het dichten hem berooid had gemaakt 
en hij, ten einde raad, op aanbevehng van zijn vrienden naar een 
bron van inkomsten uitzag. Hij vond die in de geneeskunde zoals zij 
toen opgevat werd, in het licht van de herlevende belangstelling voor 
de oudheid, en die hem uit de aard van de omstandigheden ten zeerste 
lag. 

Een van de geliefkoosde tema's der humanisten-artsen was de hy
giene. Talloos zijn ze die over dat onderwerp schreven en dichtten. 
Meest van al dichtten. Het is een onbegonnen werk de lijst op te makcn 
van de hygienische traktatcn die vanaf de hoge middelecuwen in 
verzen geschreven werden. Laten we denken aan het Regimen 5am-
tatis van Salerno van omstreeks 1125, en aan Hygieine sive Ars sani' 
tatem conservandi van E. L. Geoffroy op de vooravond van de Franse 
omwenteling, in 1771, uitgegeven (3), een respektabel stuk van meer 
dan 4600 Latijnse hexameters. 

N. Halle schrijft dat reeds ten tijde van Richeheu meer dan 140 

(!) Biogr. Nat., 1884-1885. 8, 744. 
(2) C. Krause, Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke, Gotha 1879, 

1, 386-399. 
(3) Parisiis, P. G. Cavelier. 
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hygienische poemata bekend waren (4). Niet minder talrijk zijn de 
hygienische geschriftjes allerhande in proza. Wie geleerd was en een 
goede pen had. achtte het zich tot plicht zijn hygienisch boek te 
schrijven, in vrije of in gebonden stijl. Schreef de jezuiet Leonard 
Lessius uit Brecht geen Hygiasticon (in 1613 te Antwerpen), en heeft 
de Deense diplomaat H. Rantzau bij Plantin te Antwerpen, in 1586, 
ook zijn hygienisch traktaatje niet laten verschijnen ? 

Al die geschriften brachten weinig origineels voor de wetenschap-
pelijke gezondheidsleer, zij waren de uitbloei van een aanlokkelijk 
renaissancistisch tema dat zijn stof, op zeer weinig uitzonderingen na, 
uit de oudheid haalde, en steeds met andere woorden een ogenschijn-
lijk nimmer onverzadelijk motief uitdoste met literaire sieraden. 

Op een van de mooiste pareltjes door een arts-dichter uit de zes
tiende eeuw voortgebracht en gegroeid uit die hygienisch-georien-
teerde belangstelling van het humanisme, willen we hier de aandacht 
vestigen. Twee auteurs hebben zich hierbij op een treffende wijze aan-
gevuld. Eobanus was meer dichter dan arts, Hasschaert daarentcgen 
had niets van de dichter. Het gedicht van gene, hecft deze van een 
stuk medisch kommentaar voorzien, zodat het gehele %'oor doelmatig 
gebruik geschikt werd en met nut door arts en patient kon ter hand 
genomen worden. 

Het is niet uitgesloten dat Hasschaert, die vanaf 1539 over een goed 
deel van Europa had gezworven en met alk biblioteken en geestelijk 
aktieve centra kennis had gemaakt, ook Eobanus heeft ontmoet toen 
deze tijdens zijn laatste levensjaren (hij stierf op 4 oktober 1540) te 
Marburg woonde. Toch werd op dat ogenblik de aandacht van de 
eerste niet gaande gemaakt door een pennevrucht van de tweede die 
al vijftien jaar voordien verschenen was? (5). 

Eobanus was nog maar een jaar aan de studie van de medicijnen 
begonnen, toen hij zijn gedicht over de voorschriften tot het behoud 
van een goede gezondheid bij de drukker bracht. De auteur stond als 
een voornaam poeet aangeschreven, hij was een man met goede smaak 
die uit de volheid van zijn hart verzen komponeerde, aan de univer-
siteiten van Frankfurt a. Oder en Leipzig een leeropdracht had ver-

(4) Encycl. Sciences med. Paris 1837, 60. 
(5) Te Ertfurt in 1524. 
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vuld, het voor de reformatie had opgenomen, met Luther en Erasmus 
korrespondeerde, zich voor de degelijkheid van een humanistische 
pedagogiek met woord en pen te pand stelde en mecenassen (6) voor 
zijn streven warm maakte. Hij werd in het keizerrijk als een uitzonder-
lijk man beschouwd, een van diegenen die een halve generatie bein-
vloeden en naar zich als naar een wegwijzer en geestelijk schakelbord 
doen opkijken, een altoos bezig intellekt wiens stem men graag be-
luistert en wiens reakties op de gebeurtenissen men uitlokt, de trots 
van zijn land. 

Eobanus, in een klein gehucht van Hessen in 1488 geboren (vandaar 
zijn toenaam Hessus), was een weinig honkvast man, een idyllische 
natuur, openhartig, zonder huichelarij, die de heerlijkheden van de 
wijn uit ervaring kende en bezong. Op zijn naam staan wonderschone 
elegieen, metrische vertalingen, lofdichten, didaktische gedichten, o. m. 
een latijnse Ilias, brieven, enz. 

Een hygienisch gedicht van Eobanus Hessus, die in drinkgelagen 
zijn lichamelijke en stoffelijke welvaart verkwistte, zal 's dichters 
vrienden wel wat verbaasd hebben. Minder verbazing zal het gewekt 
hebben dat zij hem na een jaar geneeskundige studie reeds z6 ver-
trouwd zagen met Hippokrates en Galenos. De omschakeling van de 
letteren naar de geneeskunde moet niet verwonderen in een tijd toen 
de kennis van de natuur een ondergeschikte rol speelde. Eobanus' 
gedicht verscheen in 1524, dat is dertig jaar voor Dodoens, twintig 
jaar voor Leonard Fuchs en tien jaar voor Otto Brunfels hun natuur-
wetenschappelijke werk wereldkundig maaktcn en alzo de renaissance 
van de biologie inluidden. 

De hygienische geschriften van de zestiende eeuw behoren aller-
minst tot de geneeskundige literatuur, al klinkt wel in het een of het 
ander produkt van dat genre, een wat ongewone toon, zo b. v. bij 
L. Cornaro die meer uit eigen ervaring schrijft hoe men gezond kan 
blijven dan hij het op zijn manier uit de ouden gelezen had (7). 

Eobanus draagt zijn leerdicht van 330 distichous op aan een van 
zijn weldoeners Georgius Sturz, ook een arts. Het boekje verscheen 

(6) Krause, op. cit., 1, 238. 
(7) Discoisi della Vita Sobiia, Padua 1S58. 
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te Erfurt in het voor jaar van 1524. Krause (8) heeft in de zestiende 
eeuw twintig drukken geteld. In 1551 zou J. B. Brettschneider (Pla-
cotomus) er voor het eerst een kommentaar op geschreven hebben. 
Wij beschikken over een andere gekommentarieerde uitgaaf : 5a/u-
berrima BONAE VALETUDINIS TUENDAE PRAECEPTA Eo-
bani Hessi, poetae festivissimi, Elegiaco carmine, ad imitationnem 
Galeni, conscripta, novisque Commentariis a Petro Hassardo Armen-
teriano. Medico et Chirargo, illustrata. Cum Gratia 6 Pcivil. Imp. ad 
octennium. Francofordiae, apud haeredes Christiani Egenolphi, Anno 
MDLXVIII (9). 

De kommentator, Pieter Hasschaert, was ook een veelzijdig man. 
Zijn geschreven werk gaat over de geneeskunde, behoudens een boekje 
over franse spellingsregels dat hij voor zijn leerlingen te Rijsel waar 
hij een tijdje in die taal onderricht gaf, liet verschijnen. Voorts schreef 
hij in het Latijn over de syfilis, in het Frans over de pest, in het Ne-
derlands over de chirurgie ten gerieve van zijn ambtsbroeders te 
Brussel, waar hijzelf chirurg was ; hij gaf medisch-astrologische al-
manakken uit en stelde een kroniek op (10). Het Nederlands van die 
man uit Armentieres mag er zijn, het munt uit door zuiverheid en 
vlotheid van taal, en hij gaat er prat op. 

In de geneeskunde was hij een leerling van Paracelsus die door 
hem « philosophiae ac verae medicinae facile princeps » (11) genoemd 
wordt en wiens chirurgisch werk hij vertaalde. Hij was een op kennis 
beluste zwerver die tot in Rusland trok, maar liefst « en ces pais-
bas » vertoefde. Eobanus beschouwt hij als een « poeta festivissimus », 
een feestelijk, aangenaam, geestig poeet. Met deze diagnose zal dc 
lezer van 's dichters geschriften het graag eens zijn. Zijn toelichting 
op Eobanus' hygienisch boekje draagt Hasschaert op aan de edele 
heer Charles de Brimeu, politiek figuur van een bedenkelijk allooi 
uit het voorspel van de 80-jarige oorlog (12) aan wie de arts wellicht 
verplicht was, en die, naar het heet, voor de filozofie en de genees-

(8) Opus cit.. biz. 389. 
(9) 122 biz., 14 cm. x 9 cm. 
(10) Chroniques de Flandrc abr£gees (handschr. in dc Kon. Bibl. Brussel). 
(11) Epistola dedicatioria van zijn hygienisch traktaat, 3. 
(12) Nieuw Nederl. Biogr. Woordenlioek 1930, 8, 217. 
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kunde belangstelling betoonde. De Brimeu was in de grond konings-
gezind, maar speelde een tijdlang een dubbelzinnige rol; Oranje 
doorzag hem. 

Hasschaert schrijft dat hij zeer onlangs Eobanus' gedicht had leren 
kennen. Hij vond het mooi en kon niet nalaten de auteur te bewon-
deren die in zo weinig verzen bijna het geheel van metodes en regelen 
tot het behoud van een goede gezondheid had samengebracht uit 
Galenos ; het is prachtig om lezen, het is nuttig voor het leven en 
noodzakelijk te kennen. Ten behoeve van hen die omwille van de be-
knoptheid en hun onbekendheid met de vele dingen die het stuk be-
helst er minder zouden van thuisbrengen, heeft hij zijn kommentaar 
samengesteld. Ofschoon Placotomus dat ook al gedaan had, wil hij 
niet verwaarlozen « nostram sententiam » over de aangelegenheid te 
laten kennen. Wie onder doktershand zit, leeft ongelukkig, zegt het 
spreekwoord ; hoeveel beter zou het zijn als men zeggen kon : wie dc 
wetten van de geneeskunde onderhoudt, leeft gelukkig. Het eerste 
doel van de geneeskunde is de gezondheid te beschermen en te bevor-
deren. 

Op de 660 verzen van Eobanus brengt Hasschaert een goede 80 
bladzijden kommentaar. Die aanvulling is er nodig, want de dichter 
heeft het er op aangelegd beknopt te zijn. Hij verklaart het meer dan 
eens : scribere pauca (v. 2), pauca canam (v. 12), brevitas dicere 
(v. 553), parvi congesta libelli (v. 590), plura quidem potui (v. 544), 
pharmaca pauca (v. 5), enz. Er komen daarenboven heel wat dich-
terlijke toespelingen in voor, die niet onmiddellijk doorzichtig zijn. 
Af en toe geeft Hasschaert de bron op waar Eobanus uit geput heeft. 

Eobanus begint met stemming te maken door een beroep op de muze, 
dochter van Apollo, de ontdekker der geneeskunde. De vrijheid die 
zich elke dichter veroorloven kan, brengt hem tot een parallel tussen 
Apollo en Christus ; met een draai van een vijfvoetig vers weet hij te 
zeggen dat de griekse god de (genees)kunst regeert die Christus 
geschonken heeft « qui dedit has artes Christus Apollo regat » (v. 10). 

In verzen heeft niemand voor hem over het onderwerp geschreven 
(v. 12). In goede verzen bedoelt hij ; wat vroeger in gebonden stijl 
verscheen is al tc grof, hgt bedekt onder een dikke laag barbaars slijk 
« mcrsa profunda barbaric » (v. 14), doch zal nu in heldere verzen 
vlocicn en zal ook beter kunnen onthouden worden (v. 15, 16, 17). 
Over de clegantie van zijn verzen zullen de nazaten oordelen. Nic-
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mand zal ontkennen dat zij van een hoger karaat zijn dan de rijmelarij 
van het Regimen Salernitanum : het zijn inderdaad kleine kadeautjes 
uit een dorre akker (v. 29). 

Eobanus brengt geen systematische gezondheidsleer op verzen. Het 
blijven zeer algemene individuele levensregels ; hij heeft geen stok-
paardje, noch bijzondere teorieen te verdedigen. Men wordt meer 
aangetrokken door de manier waarop hij de dingen zegt dan door de 
inhoud van het gezegde. In hoofdzaak zijn het voorschriften uit Gale
nos. Ook Plinius, Seneca, Propertius, Horatius, Xenofoon en Hippo
krates, Columella, Vergilius, Ovidius, Cato de Oude, Aristoteles en 
Celsus worden door Eobamus geparafrazeerd op zijn manier, in fris 
klinkende alluzies. De distichons zijn onberispelijk, welluidend, nooit 
banaal, al benaderen sommige daarvan zeer dicht de apodidaktische 
spreuken van Salerno. Het Latijn is eenvoudig, van een volmaakt zan-
gerig ritme. 

Het gedicht is een handzaam vademecum voor wie, zonder veel 
inspanning, af en toe, om zijn gezondheid bekommerd is, en er aan 
denkt iets te moeten lezen dat goede raad bijbrengt. Dat vooral niet 
te veel eisen stelt, en eisen die men gemakkelijk opvolgt. Het is uit-
stekend voor lieden van goeden doen, die alles voor het nemen hebben, 
voor baliekluivers die op de agora op nieuwsjes jagen en hun tijd be-
steden aan lichaamszorg zoals de Grieken dat pleegden te doen. 

Vrij van kommer leven, zonder gemoedskwellingen ; geen uitgelaten 
vreugde, geen toorn ; warmte, koude, vochtigheid en droogheid ge-
mengd in de passende dosis naar hippokratische wetten ; niet te veel 
eten en drinken met maat; zweten, urineren, ontlasten, slapen, braken 
op tijd en stond ; werken, baden, oefenen, spelen naar rationele kri-
teria ; Venus het haar rechtmatig toekomende nict ontstelen ; zo stu-
deren dat de kennis er baat bij vindt. Wie zou protest laten opgaan 
en bewercn dat het voor de gezondheid niet bevorderlijk is ? Eobanus 
zct er zijn beste dichterlijk voetje voor, om het op een treffende mcinicr 
uit te drukken. Het kost hem blijkbaar niet veel moeite. 

Zijn traktaat is bestemd voor Latijnlezende lieden die met dc vcr-
worvenheden van de oudheid niet onbekend zijn, die op tijdsnivcau 
moeten blijven en in de axiomata van de biologie ingcwijd zijn. Niets 
is daarvoor beter dan de klassieke gegevens van Hippokrates en Ga
lenos ; de aforismen van de eerste en de vele hygienische uitspraken 
van de twccdc. Dc spiritus vitalis, naturalis en animalis hebben alle 
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Icvensverrichtingen van de mensen onder hun macht : zij komcn pre-
cies te pas om de fysische en psychische harmonic te bezingen waarin 
de volmaakte gezondheid bestaat (v. 147-210). W a t een kluifje voor 
ccn dichter zoals Eobanus, die ons op zijn beste verzen vergast. Hij 
slaat tot lyrisme over wanneer hij de heerlijkheden van de gezondheid 
beschrijft op een toon die aan Horatius' tweede epode niet vreemd 
is : zulk leventje is de goden niet onwaardig « ilia potest ipsos vita 
deccre deos » (v. 186), en bovendien geraakt men uit dc strikken van 
de artsen « nullius obstrictus medicorum legibus » (v. 173). 

Maar de ouden kenden geen hygiene zonder dieet, antickc hygiene 
is tachtig procent voedingsleer, spijs en drank waren aan tamelijk 
strenge voorschriften gebonden. Daar ook wordt alles door de wetten 
van de galenische fysiologie beheerd. De vier hoofdkwaliteiten van 
al het stoffelijke hebben hun weerslag op het dieet in verband met 
het temperament, het gestel, het jaargctijde, de ziekte. Eobanus grijpt 
terug naar de eeuwenoude regelen en praktijken die zijn voorgangers 
in de gezondheidsleer tot paradigmen hadden verwerkt. 

Er is volstrekt niets nieuws onder die zon. Men vindt het reeds in 
dc (pseudo)aristotelische brief die de filozoof aan zijn oud leerling 
Alexander van Makedonie zond (13). Doch het is op zulke wijze 
door Eobanus in gracelijke distichons verhaald dat zelfs hij die dat 
tientallen keren in de hygienische geschriften van de renaissance heeft 
gelezen of het uit middeleeuwse manuskripten heeft ontcijferd, gaat 
watertanden bij de aromen die uit de gerechten opwalmen (v. 211-
589). Zulke hygiene veronderstclt uitstekende koks en het komt mij 
voor dat de moderne instellingen voor dieetregeling daar wat kunnen 
leren. 

Eobanus was een drinkebrocr. Hoe zal hij zich verzoenen met de 
gezondheidsregelen die matigheid voorschrijven ? De dichter steekt vol 
goede inzichten : wijn verschaft het lichaam kracht, « omne merum 
vires in corporc pracstat et auget » (v. 558), doch « frequens nocet 
ebrietas, sic rara iuvabit » (v. 576), veel zuipen is schadelijk, maar 
een zeldzamc keer is het goed. Die zcdeles heeft veel weg van dc 
hedonistische levensbeschouwing van Epikoeros. In zijn kommentaar 

(13) Cfr. A. A. Verdenius, Heimelykheid der Heimelykliedeii van Jakob van Maer-
lant, Amsterdam, diss., 1917. 
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voert Hasschaert overvloedig bewijsmateriaal aan om Eobanus' stel-
ling kracht bij te zetten. Met zijn tweeen heffen zij een lofzang aan 
op de uitnemend tonische en digestieve kwaliteiten van de wijn. 

Voor het bier is Eobanus niet tc vinden (v. 584-589). Wie de lof 
van die drank zingt, « illi nee cerebrum nee caput esse potest » die 
is zijn hoofd en zijn hersenen kwijt (v. 587), want het vocht is scha
delijk voor nieren en zenuwen, en het bevat niet zelden de kicm van 
vuile huidziekten (lepra). Met dit standpunt kan Hasschaert het niet 
eens zijn, hij aanziet het bier voor een goddelijke drank en het ont-
breekt hem niet aan argumenten om zijn stelling te staven. Als klap 
op de vuurpijl geeft de kommentator een toemaat van drie bladzijden 
om de verschillende biersoorten te roemen. Het bier van Leuven en 
dat van Hoegaarde spannen de kroon, in de strekcn waar bier ge-
dronken wordt is dc bevolking zeer gezond. Hij besluit dat « cerevi-
siam igitur optimum esse potum » (biz. 56). 

Met een dankbare ontboezeming voor Georgius Sturz die hem deze 
dichterlijke verhandeling over de hygiene voorstelde, eindigt Eoba
nus. Hij zegt te dier gelegenheid dat het traktaatje geen jeugdwerk 
meer is en derhalve als een waagstuk moet voorkomen ; maar aan 
Sturz mocht onder geen voorwendsel iets geweigerd worden. Medicus 
Apollo zal er wel voor zorgen dat die onovertroffen Mecenas nog 
veel verzen van de dichter zal te lezen krijgen (v. 660). 

** 

Saluberrima Bonae Valetudinus tuendae Praecepta van de dichter 
Eobanus Hessus is een exponent van een humanistische bedrijvigheid 
die zich, krachtens een opvatting die over de middelecuwen uit de 
oudheid stamt, heeft gehandhaafd tot dc zestiende eeuw en haar aan-
hangers de nodige zclfverzekerdheid verschafte om met een zelfde 
lef poezie en exakte wctenschap te beoefencn. Dc zestiende eeuw heeft 
aan dat zelfvertrouwen een zware klap toegebracht; de natuurwetcn-
schap en geneeskunde zijn van toen af hun zelfstandige weg opge-
gaan en zijn aan het vers, als verwoordingsmiddcl van pozitieve ken
nis, dc rug gaan tockeren. 

De gezondheidsleer die Eobanus voorhoudt heeft geen eigen ka-
rakter. Zij is de zovcclste toelichting op een hygiene die uitsluitend 
personalistisch is. Dc persoon is het middenpunt van de Griekse hy-

66 



giene; in hem liggen de faktoren die zijn gezondheid bepalen, in 
zijn temperament, in zijn voeding, in zijn kleding, enz. Andere krite-
ria zijn er niet. Hoe hij en niet een ander moet eten en slapen, werken 
enz. om gezond te blijven, is het enig motief; hoe hij er kan toe bij-
dragen om zijn medemens en natuurgenoot even gezond te maken en 
te houden als hijzelf is, komt bij de oude, de middeleeuwer en de 
rcnaissancemens niet op. Van een nog breder, socialer inslag van dc 
hygiene hebben zij geen benul. 

Nict altruistisch te zijn, is het kenmerk van de antieke hygiene ; 
met dat gebrek bleef zij nog lang na de renaissance op enkele uitzon
deringen na, behept. Eobanus heeft het met zijn mooie distichons 
zeer duidelijk laten uitschijnen, Hasschaert heeft het in genendele met 
zijn kommentaar veranderd. Die kommentaar geldt maar de tekst die 
een aanvulling best kan gebruiken om ingang te vinden. Van die taak 
heeft dc Ncderlander zich trouwens voortreffelijk gekweten. 

RESUME. 

Eobanus Hessus (1488-1540), I'auteur d'un petit traits d'hygiene en 330 distiques, 
a ecrit une oeuvre vraiment poetique par la beaute des vers qui cgale celle d'Ovide 
et de Virgile. Quant a la valeur scientifique, elle ne correspond nullement a la 
valeur littfraire du poeme. Celui-ci, comme tant d'autres, est une recapitulation de 
l'hygiene antique qui se nourrit des doctrines d'Hippocrate et de Galien. L'hygiene 
de I'antiquite, celle du moyen-age et celle de la renaissance est exclusivement per-
sonnahste. Pierre Hasschaert d'Armentieres a complete heureusement I'opuscule 
d'Eobanus par un coraraentaire adequat qui de ce chef est devenu accessible au 
lecteur moyen plus ou moins instruit. 

L. Elaut. 
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