
PIETER HASCHAERT'S SYFILISBOEKJE (1564) -. PLEIDOOI 

V O O R EEN DIAKRITISCHE BEHANDELING V A N DE 

VENERISCHE ZIEKTE 

In ccn vorige studie hebben wij op de merkwaardige kwaliteiten 
van de arts uit Frans Vlaandercn, Picter Haschaert. gewezen (1). 
Niet het minst in het raam van dc epidemiologic der syfilis en de 
meestal onsamenhangcnde wijze waarop de ziekte hier te lande be-
handcld werd, hecft hij blijk gegeven van een nauwgezet begrip. De 
faktoren die het resultaat grotendeels bepalen en dc noodzakelijke 
diakritische differentiatie in de klinische toepassingen, heeft hij bij-
zonder in het licht gesteld. 

Toen Haschaert, vanaf 1552, tc Leuven vcrtoefde en er, waarschijn-
lijk, op dc een of andere manier bij de univcrsiteit zal betrokken ge-
wecst zijn, liet hij cr een kort traktaat over de behandeling van de 
syfilis verschijnen : Morbi Gallici Compendiosa Curatio. Authore 
Petro Haschardo. Insulano Medico Chirurgo. Lovanii, Apud Joannem 
Waen Schotum Bibliopolam Juratum, sub Castro Angelico. Cum Pri-
vilegio Caesareo quadriennali, 1554. Typ. Reynerij Velpii Diestensis, 
Typog. Jurat. Anno MDCIIII (44 biz., 15,5 cm. x 10 cm.). 

Er staat geen drukkersmerk op dc titelbladzijde, alleen de kern-
spreuk « Nee cite nee temere » met dewclke de schrijver ook dc 
laatstc bladzijde van zijn geschrift afsluit. 

De syfilis stond omstreeks het jaar 1550 in het midden van de 
medische belangstelling. Vermelden wij dat Jean Dubois (Joh. Syl
vius) uit Rijscl, in 1557, te Leuven een dissertatie aan de syfilis (2) 

(1) Notre Flandre 1960, 8, 6. 
(2) Sdent Histor. 1960, 2, 9. 
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wijdde en dat zeer belangrijke studies over de ziekte het licht zagen : 
U. von Hiitten in 1519, J. Fernel in 1555, G. Manardi in 1540, A. 
Lecocq in 1540. 

Over de etiologie, uit de miasmcn van de lucht, die bij de kohabi-
tatie worden overgedragen, waren alien het eens ; over de behande
ling liepen de meningen tamelijk sterk uiteen. De enen zwoeren bij 
het kwik (smeerkuur met de zogenaamde Napolitaanse kwikhoudcnde 
zalf), de anderen bij het pokhout (guajak) dat, uit Amerika met de 
ziekte zelf, naar Europa was meegekomen. Weldra hadden de twee 
kampen zich vrij scherp afgetekend. Haschaert wierp zich tot een 
verdediger van de guajakmetode op, en aan de behandeling met dit 
medikament wijdde hij de kleine monografie die te Leuven van de 
pers kwam. 

Het is wellicht het meest, en enig, oorspronkelijk geschrift over dc 
syfilis dat in de Nederlanden omstreeks het jaar 1550 werd gedrukt. 
Persoonlijk opgevat, klein van omvang en over een beperkt onder-
werp, zet het met een vijfvoetig dichtstukje, naar goede humanistische 
geplogenheid, zijn captatio benevolentiae in. Het is voor nauwgezette 
licden bestemd : geen kunst is zo cenvoudig, zegt schrijver, dat zij niet 
een groot aantal uitzichten vertoont en geen groot aantal overwe-
gingen toelaat die de scherpzinnigheid van velen niet zouden op de 
proef stellen. 

Omdat de patienten er vaak om verzocht hebben, en menen dat de 
metode nieuw is, en omdat de artsen blijken van wantrouwen gevcn, 
daar zij niet weten hoe Haschaert te werk gaat, was het nodig dat 
boekje te laten verschijnen ; uit ervaring had schrijver geleerd hoe 
onontbeerlijk het is geen details te verwaarlozen en hoe men allcs 
angstvallig op zijn scherpst moet instellen. 

In de behandeling van dc syfilis zijn er hemelsbrede verschillen : 
kwikzalfkuren, damp- en andere baden, rokingen, wassingen, poeicrs, 
kauters, zweetkuren, drastisch purgeren ; alles is nutteloos, de ziekte 
recidivecrt. Het enig middel is het guajak. Ulrich von Hiitten heeft 
met zichzelf de proef op dc som gclevcrd. Kwikzalf is uitstekend, 
maar zeer gevaarlijk, tenzij ze zorgvuldig geprepareerd wordt; wei-
nig artsen kunnen ze goed gebruiken, en weinig patienten willen zc 
goed laten toepassen ; de smeerkuur wordt derhalvc meer en meer 
verlaten. 

Wij , zegt Haschaert, houden ons aan het guajak. Hij beschrijft de 
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herkomst van het hout, zijn soorten en hoedanigheden ; hij verhaalt 
hoe sommigen, in de plaats daarvan, afkooksel van buxushout of brem 
hebben aanbevolen. Te vergeefs ; slechts het pokhout helpt. 

De ziekte woekert hier op een ontzettende wijze; alleen de bijslaap 
is oorzaak van de besmetting. Slapen in beddegoed of zich kleden 
met linnen van zieken is ongevaarlijk. Het is kletspraat het anders te 
beweren, meent Haschaert. Van de opeenvolgende stadia der ziekte 
geeft hij een goede beschrijving ; ten lange laatstc bederft zij dc 
humoren (positieve B. W . reaktie !) ; een ziekclijk kroost is haar tol ; 
een kind kan syfilitisch geboren worden, of onder het zogen door de 
moeder besmet worden, hoewel het ziektevrij ter wcreld kwam. 

Hoe frekwent de ziekte ook zij, er wordt door geldwolven, doch 
meest door onwetenden, te veel syfilis gediagnosticeerd die er geen 
is. En van het pokhout wordt een onberedeneerd gebruik gemaakt. 
Daarom deze brochure. 

Op ccn waarlijk vehemente manier, zonder evcnwcl chagrijnig te 
worden, verhaalt Haschaert het verkeerdc en het ongeoorloofde dat 
hij bij menig terapeut ondervonden heeft. Hij laakt de handelswijze 
van veel artsen die zich een bevocgdheid aanmatigen welke zij klaar-
blijkelijk niet bezitten. Hedcn ten dagc zijn er ovcral wijsneuzen (hij 
zegt het op een zeer typerende wijze : hodie Rinocerontibus plena 
sunt omnia), die menen dat hun handelwijze alleen de goede is. Plicht 
is het daarom elkander voor tc lichten met elkanders dagelijkse erva
ring ; laten wij op die meer betrouwen dan op losstaande indrukken, 
op ijdele en nutteloze disputen. 

De sleutel van de tcrapie is : niet blindelings te werk gaan, voor de 
verschillende vormen van de ziekte de medikamenten verschillend 
prepareren, het temperament van de patienten in aanmerking nemcn, 
het medikament zorgvuldig doscren en zorgvuldig bereiden, niets ver
waarlozen uit gierigheid, het dieet aanpassen en vooral de patienten 
niet kwellen met een hongcrdieet, want de honger verzwakt dc wecr-
stand van het organisme. Zo dc dokter zijn patient niet door en door 
kent, zijn bijzonderc geaardhcid hem geen open boek is, begaat hij 
grove vergissingen door zijn tcrapie steeds naar dezelfde Icest te 
schocien. Laat dat dan de eerstc vaste rcgel van dc rationcle arts zijn, 
zoniet handelt hij louter cmpirisch : een juiste diagnose stellen zodat 
hij geen mislukking tegemoet gaat, daarna pas de beste medicijn 
klaarmaken. Wie andere ziekten dan de syfilis met guajak behandelt, 
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brengt het guajak in diskrediet; en wie op ccn onberaden manier de 
syfilis met guajak behandelt, zal geen sukscs oogstcn. 

V 

Hoe te werk gaan voor de bereiding van het dekokt ? Om tc beletten 
dat de geneeskracht van het medikament teloorgaat, is er slechts een 
werkwijze. 

Breng zeer fijn poeder van het beste pokhout in een stenen of glazcn 
kruik met nauwe hals, leng aan met zoveel water of wijn als voor dc 
behandeling zal nodig zijn, sluit zorgvuldig dicht zodat geen damp 
ontsnappen kan, plaats de kruik in een met water gevulde kan, der-
wijze dat het water twee of dric vingcrs boven het binnenste vloei-
stofniveau reikt, laat op een koolvuur tien uur koken. Z o deden ook 
alle ernstige artsenijbereiders, vanaf Galenos tot op dc huidigc dag. 
Maar eilaas ! meer en meer gaat men uit vadsigheid, of uit vrekkig-
heid, van de goede regel afwijken. Hoe dan ook, indien niet op die 
wijze tc werk gcgaan wordt, vcrliest de guajakmetode haar waarde. 

Men laat dc patient voedzame spijzen ncmen, licht verteerbaar vices, 
gebraden voor koude en vochtige temperamcnten, gekookt voor warmc 
en droge temperamcnten, en alleszins gezouten en gekruid. De mecsten 
beschouwen zulks als « vencnum s>, maar wij menen dat het laric is 
het te willen volhouden. 

Men zal dagelijks het guajakafkooksel drinken, zo nodig met ccn 
beetje Rijnsc wijn aangclengd, om dc smaak te korrigeren. Bier of 
andere dranken zijn te mijdcn ; voorts onthoudt men zich van het 
middagdutje en van geslachtelijke omgang. Dezelfde gcdragslijn 
geldt voor volwassenen, voor bejaarden en voor vrouwcn. Wie vol-
komen vrij zijn, of door hun dagtaak niet in beslag genomen worden, 
zullen vlugger genczen dan dc anderen die moeten werken. 

Hoe zal men het dekokt gebruiken ? Vooraf zal men purgeren of 
alleszins grote ontlediging gehouden hebben. Bij het eerstc morgcn-
krieken. omstreeks vijf uur, necmt men acht ons (1 ons = ongevcer 
28 gr.) van het warmc afkooksel, gaat zich onmiddcllijk inwikkelen 
om gcdurende ccn uur flink te zwcten en onderwijl tc rustcn of te 
slapen. Met warme doeken laat men zich droogwrijven, trekt daarop 
verse kledcrcn aan en wandelt in een warme kamer rond. Omstreeks 
8 uur neemt men een lichte maaltijd; er volgt een kjimerwandeling, 
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een aangename lektuur, een prettig gesprek, of een spelletje. Om
streeks 4 uur in dc namiddag neemt men opnieuw acht ons van het 
dekokt, maar niet te warm, men gaat zwcten en een uur nadien neemt 
men het avondmaal, waarna men zich te bed begceft. Deze behan
deling wordt gcdurende zeven dagen voortgezet ; de achtste dag is cr 
grote reiniging. Op dc ncgende dag herneemt men op dezelfde manier 
een behandeling van zeven dagen. Om te purgeren geeft men een 
lavement van hetzelfde dekokt met wat rozenmede. 

Dat is de ideale behandeling voor iemand die er de passende tijd 
kan aan besteden. Wie werken moet, krijgt een andere dagrooster 
voorgeschrcven. En wie van een slijmachtig en zwartgallig tempera
ment is, moet zich vocgen met een anders geprepareerd afkooksel 
waar Haschaert, natuurlijk, de bereiding van meedeelt. Galachtige en 
sanguinische temperamcnten zullen het nog anders aan boord leggen. 

Hoe zorgvuldig ook Haschaert op het belang van allerlei details 
de nadruk legt, de meegedeclde metode is maar een vereenvoudigd 
en generalizcrcnd schema. Verwikkelingcn en moeilijkheden blijven 
niet uit, zodat men steeds een beroep zal moeten doen op gekende en 
bevoegde artsen die dc behandeling in het passend spoor leiden. Wij 
hebben, voegt schrijver er aan toe, alleen onze metode in haar essen-
tieelste punten aangcgeven. Zij kan niet ten voile begrepen worden 
door hen die zonder voldoende teoretische kennis, zonder inzicht of 
overleg, zonder klinische ervaring, de leiding van de behandeling der 
syfilis op zich zouden nemen. Zie goed uit uw ogen en denk na, ge 
zult er weldra van overtuigd zijn dat onze metode, hoe zij ook van 
die der anderen afwijkt, alle redelijkc motieven in acht neemt. Bcsteed 
al uw zorgen aan het bereiden van het dekokt, geloof mij vrij daar 
ligt de kern van de hele zaak. 

I * * • 

Men zal de mening tocgedaan zijn dat Haschaert toch heel wat 
details schuldig blijft, en ccn niet onbclangrijk aandeel van zijn tcra
pie op het oordeel van de arts afwentelt. Alles kon veel preciezer 
aangestipt worden, cr zijn hiatcn in het afwikkelen van de behan
deling, dosis en tijdstippen zou men veel nauwkcuriger willen aange-
duid vinden. Het is, naar onze begrippen, maar een te-naaste-bij. 

Om de betekenis van Haschaerts traktaatje ten voile te begrijpen, 
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moet men zich het midden van de zestiende ecuw in Zuid-Nederland. 
met zijn univcrsiteit te Leuven, voor de geest roepen, en zich van de 
epidemiologic van de syfilis met het toenmalig besef dat men van de 
ziekte, haar oorzaak, patogenie en beloop had, een juiste voorstelling 
maken. Het was een tamelijk verward tableau waarin alleen de pro-
fylaxis en de klinische identiteit van de syfilis op geen al te losse 
schroeven stonden. De behandeling was een ingewikkelde werkwijze 
die, door ongeschoolde pokmeesters, uit berekening, niet vereenvou
digd werd. Die behandeling was meestal onmenselijk hard en de re-
sultaten waren niet zo afdoende als werd beweerd, of in uitzicht ge
steld. 

Ook niet met de guajakmetode, ondanks haar zweetprocedure waar-
aan zij de patienten onderwierp. Geen wonder dat de op stiptheid 
gestelde en gestudeerde artsen, zoals Haschaert er blijkbaar een was, 
in een nauwkeurig geleide terapie naar een oplossing zochten. Die 
oplossing meende hij gevonden te hebben in dc kwaliteit van het pok
hout en in de manier waarop het afkooksel bereid wordt. Hij grijpt, 
met dat doel, op de oude Galenos terug, zodat het welslagcn van het 
guajak meer van artsenijkundige dan van specifiek medische voor-
waarden afhankelijk scheen tc zijn. 

W e weten thans dat de smeerkuur met de kwikzalf meer rendcrend 
is, doch ze werd door onverantwoordclijke pokmeesters zo onbesuisd 
doorgevoerd dat ze veel gevaarlijker dan de ziekte zelf was. De eigen-
lijke artsen achtten zich te hoog verheven om de onzindelijke behan
deling van zo een vulgairc ziekte op zich te nemen, en de chirurgen 
meenden dat het hun taak niet was zich met die terapie in te laten. 
De maatschappelijke toestanden waren in de Nederlanden van die 
aard dat vreemde pokmeesters (de ziekte heette dan « de grote pok-
ken ; la grande verole ») het voor het zeggen hadden en, na de mis-
lukkingen in eigen land, het hier kwamen beproeven tot grote schade 
van de volksgezondheid. 

Haschaert stond voor de keus. De rampzalige gevolgen van een 
roekeloze smeerkuur die tot zware kwikintoxikaties leidde en de syfi-
lishekatombcn verving door kwikhekatomben, brachten hem er toe 
zijn voorkeur te verlenen aan het guajak, dat minder komplikaties 
veroorzaakte, maar eilaas ! de ziekte in haar evolutie niet, of nauwe-
lijks, beinvloedde. Hij nam zijn toevlucht tot een sekuurder bereiding 
van het guajakdekokt, en voedde zich met de illuzie dat hierin dc 
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oplossing lag voor een bcangstigcnd prcybleem. Die toevlucht was 
maar een hopeloze uitvlucht. Hij sehrijft met de naiefste zelfbegoo-
cheling, de middcleeuwer waardig, « sicque usque in finem curationis 
tractentur ; men zal op die wijze met de patienten doorgaan tot het 
cind van de behandeling » (biz. 38). 

Hoc Haschaert in het diepst van zijn gemoed over de waarde van 
de guajakmetode gedacht heeft, kan men uit zijn brochuurtjc niet op-
maken. Genoeg geestelijke branie opbrengen om te schrijven dat zij 
nutteloos, en bijgevolg onzinnig is. drong tot de artsen van zijn ecuw 
niet door. Zij vocdden zich graag, en vaak, met illuzies. 

Haschaert's syfilistraktaatje is niets meer dan een poging om dia-
kritisch te zijn. Het pleit voor zijn gezond verstand en goed oordeel, 
dat hij naar een middel zoekt om uit de benarde situatie, waarin de 
doktoren met zo 'n zware volksgesel als de syfilis gebracht waren, 
met eer te ontsnappen. Paracelsus nam, een vicrtal lustra voor Ha
schaert, geen blad voor de mond om de ontoereikendheid van veel 
terapieen aan de kaak tc stellen, maar toch was ook hij een aanhanger 
van het guajakhout, het « lignum sanctum ; het heilig hout ». Hem 
ontsloeg dezelfde illuzie, als later Haschaert kocsterde, van de op-
dracht de ijdelheid van het pokhout als genezende faktor van de syfi
lis uit te bazuincn. Hij vond zijn aflciding in dc bouw van vernuftige 
ziektekundige teorieen die niets ter zake oplosten. Zo deed ook J. B. 
Van Helmont, vijf en zeventig jaar na Haschaert. 

Pieter Haschaert die zichzelf, in het woord vooraf tot de Iczer van 
zijn syfilistraktaatje, voor ccn « Insulanus medieus chirurgus ; een arts 
en chirurg uit Rijscl » uitgaf, wil het zijne bijdragen om het knellend 
terapcutisch problccm voor hetwelk de syfilis hem in zijn dagelijkse 
praktijk stelde, een cind nader tot een bevredigende oplossing te 
brengen. Men geeft cr zich thans rekenschap van, dat hij er niet in 
slagcn kon. 

Maar niets is zo moeilijk, sehrijft hij vcrdcr, dat het niet kan ondcr-
zocht en nagespeurd worden, niet vcrbetcrd, aangevuld en met de 
schaaf van zijn oneffenhcden bcvrijd worden ; ik kan mij niet met de 
gedachte verzoenen dat men dc syfilis « absque discrimine; zonder 
kritisch onderschcid » zou behandelen. Het eerstc, en ook het laatstc 
woord van Haschaert's brochuurtjc luidt « nee eito, nee temere ; niet 
ijlings en niet blindelings ». 

Met een ultieme bekentenis, dc ruimdenkendc klinikus waardig, ver-
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goelijkt hij de anderen, en zichzelf, want « deze ziekte zit in zo vele 
en zo verschciden onverwachte en toevallige bijkomstigheden ver-
wikkeld. dat er bijna zoveel omstandigheden als patienten zijn, en het 
noodzakelijk voorkomt een beroep te doen op het oordeel van een 
geleerd en ervaren geneesheer, die alles met een juist begrip en we-
tenschappelijke kennis zal leiden » (biz. 42). 

Met een distichon, dat voor een afgunstige medestander bestemd 
is, besluit Pieter Haschaert : « Non legis, et carpis : quae nee capis, 
invide, carpis ; invide, qui carpis, fac meliora Icgam ; — ge leest niet 
en ge hekelt voortdurend ; afgunstige, ge hekelt wat ge niet begrijpt; 
afgunstige, maak dat ik iets beters te lezen krijg ». Het zegt, in zijn 
poetische gedrongenheid, meer dan nodig is om ons in te lichten over 
Haschaert's professionele verhouding tot zijn ambtsbroeders. en de 
manier waarop zij dachten over zijn terapie. 

* 

Haschaert's syfilistraktaatje behoort tot de zo typische geneeskun-
dige praktijk-literatuur van de zestiende ecuw, een ecuw die getekend 
is geweest door een van de zwaarste medische problemen die ooit 
gesteld werden. En zulks op een ogenblik waarop de westerse kultuur 
tot een nieuw leven was ontwaakt. Het geschriftje is een bijdrage, 
onder de talloze andere, om die grote biologische geheimenis die een 
onverhoeds toencmen van de syfilis over het oude wcrclddecl had 
gehangcn, op te heldercn. 

De artsen waren niet uitgerust om een oplossing hiervoor te brengen, 
en het zou nog dric en een halve ecuw aanlopen vooraleer dat resul
taat bcrcikt wordt. Dc arts uit « nos pais bas » (cfr. woord vooraf 
tot La maniere d'escripre par abriviations, Gent 1544) die, van noord 
tot zuid en van west tot oost, door Europa getrokken was op zock 
naar kennis, deed een schamele maar eerlijke poging om ccn oplos
sing te vinden. Hij meende die in het rationalizeren van de behan
deling gevonden te hebben. Die drang tot rationalizatie geeft de maat 
van zijn klinisch inzicht aan. 

L. Elaut. 
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RESUME. 

Pierre Haschaert, medicin flamand natif de Lille, grand voyageur par I'Europe 
en quete de science, est I'auteur dune petite brochure oil il expose sa methode de 
traiter la syphilis au moyen du bois de gaiac. II s'efforce a souUgner I'importance 
primordiale d'cmployer du gaiac de premiere qualite, et de ne se dfpartir sous 
aucun pretexte de la preparation meticuleusc dune decoction type. L'administration 
dc cette decoction doit etre adaptee au temperament individuel des malades ; seul 
un medecin instruit pourra changer Ics modalites du traitement en se conformant 
aux principes dune therapeutique rationnelle. 

Cette brochure, datant du milieu du scizieme siecle, au moment oil la syphilis 
posait le therapeute devant des difficultes pour lesquelles il n'etait ni prepare ni 
arme, doit etre consideree. de la part d'un medecin eclaire, comme une tentative 
pour echapper a un imbroglio ecrasant. Elle demontre. une fois de plus, comment 
les medecins les plus consciencieux et les plus savants se nourrissaient, a cette 
epoque, d'illusions qui les clouaient sur place et les rendaient impuissants. 
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