
EEN BRIEF V A N BRUCAEUS UIT ROSTOCK NAAR 

JAN V A N H E U R N E T E LEIDEN (1590) 

In een bijdrage over een vijftal zcstiende eeuwsc geneeskundigen 
uit Aalst (1) hebben wij breedvoerig het leven en het werk van Hen-
drik vander Broeck — Henricus Brucaeus met zijn humanistennaam — 
besproken. 

Deze raedicus was een geleerd en bereisd man. die in het kontakt 
met het protestantisme en onder invloed van de velen die een stempel 
op zijn persoonlijkheid hebben gedrukt, tot de reformatie overging. 

Hij werd te Aalst in 1531 geboren. Te Gent genoot hij een klas-
sieke opleiding. doch werd vroeg naar Parijs gezonden v/aar hij de 
raeest verlichte geesten van zijn tijd ontmoette, vooral Petrus Ramus, 
wijsgeer, wiskundige en taalgeleerde, en Adrianus Turnebus even-
groot humanist als aartsvijand van de jezuieten en bekamper van de 
traditionele kerk. Met hen leefde Brucaeus op een vriendschappelijke 
voet, en geen wonder dat hij de hervorming aankleefde. 

Later ging hij in de medicijnen studeren te Bologna en promoveerde 
er tot doctor in de geneeskunde in 1561. Te Aalst teruggekeerd was 
hij er stadsgeneesheer. In 1567 week hij naar Rostock uit, om aan de 
door Alva ontketende geuzenjacht te ontsnappen. In deze hanzastad, 
die met Antwerpen drukke handelsbetrekkingen onderhield, was Bru
caeus weldra een invloedrijk man en werd hij als professor in de ge
neeskunde aan de jonge universiteit aangesteld. 

Te Rostock heeft Brucaeus op uitstekende wijze zijn hoogleraars-
taak vervuld. Hij heeft de Mecklenburgse universiteit vooral in haar 
anatomisch onderwijs nieuwe wegen doen opgaan. Zijn leerlingen 

(1) Land van Aalst 1951, HI, 81, 133. 186: 1952, IV, 20. 
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zwermdcn met de nieuwe begrippen over het Germaanse taalgebied 
uit. Hij stierf te Rostock in 1593. 

Leiden had in 1575 zijn universiteit van de Zwijger gekregen. Dat 
Brucaeus van uit zijn twcede vaderstad Pieter Paauw, als anatoom 
naar Leiden had gezonden, pleit voor zijn goede naam en zijn weten-
schappelijke degelijkheid. Dat hij met de Nederlandse geleerden be-
trekkingen onderhield. lag dan voor de hand. Met Jan van Heurne 
(Heurnius), die in 1581 te Leiden hoogleraar werd benoemd en die 
hij te Parijs en in Italic had leren kennen, waren Brucaeus' relaties 
zeer vriendelijk. 

Brucaeus (1531-1593) en Jan van Heurne (1543-1601) waren tijd-
genoten ; hun leven vertoont veel gelijkenis en hun voorkeurstudien 
betroffen hetzelfde, anatomisch, vak. 

In de universiteitsbiblioteek van Leiden bevindt zich een brief van 
Brucaeus naar Jan van Heurne, die deze vriendschapsbetrekkingen in 
het daglicht plaatst. 

Hier deze brief met zijn Nederlandse vertaling. 

Qarissimo doctissiraoquc Viro D. Jo-
anni Hurnio Medicinae Doctori et pro
fessor! Lugduni Battavorum, Domino et 
,-imico plurimum observando Brucaeus. 

Gratissimum inihi fuit munus. liber 
tuus. Clari.ssime D. Heurni, gratius 
vcro. quod ab authore undiquaque doc-
tissimo, nostriquc amantissimo professori 
sit. Hos paria quae referamus non ha-
hemus : partim enim .studiis occupati, 
partim aegrorum curationibus distracti, 
magis in cognoscendo quam scribendo 
versamur, malimusque aliorum laboribus 
frui, quam ipsi multum sudare. Tu vero 
perge hoc seculum tuis scriptis ornare. 
ct laudem quam hodie Italia in arte 
Mcdica 5ibi vendicat, ad Belgas cum 
Foresto et Ronsaeo transferre. 

Brucaeus, arm de doorluchtige en hoog-
gclcerde hrcr Jnu van Heurne, doctor 
en hoogler,i,ir in de geneeskunde te 
Leiden, zijn meester en hoogvereerde 
vriend. 

U\v boek, dat gij mij geschonken hebt, 
doorluchtige hccr Van Heurne. was mi] 
zeer welkom, des te meer natuurlijk dat 
het van zo een alle.szins gelecrdc schrij-
ver en van een ons zo welwillend hoog
leraar korat. Op iets van die aard kun-
nen wij niet wijzen, want we worden, 
hctzij door onze bezigheden ingenomen. 
hi'tzij door de verzorging van patienten 
afgcleid, zodat wij thans meer van leren 
d.in van schrijven houden, en verkiezen 
ir genieten van andermans werk dan 
onszclf af te tobben. Ga gij dan voort 
d'.' huidige tijd met uw geschriften te 
•sieren en maak dat de medische roem. 
die Itahe thans voor zich opeist, weldra 
met Foreest en Ronsse, naar de Neder-
ktnden wordt verplaatst. 
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Praeclara omnia promittere possumus, 
si ex istis, uti vocas, rudimentis indicium 
ferendum. Nondum legi, aliis detensus; 
cum primum, ocium dabitur, perlegam, 
non dubito pro ingenii iudiciique tui 
magnitudine, limata omnia fore. 

Ubi legero, sententiam meam ingenue 
perscribam. Et communicatione studio-
rum amicitiam initam confirmabimus. 
Interim te amare non desinam, et si quid 
putabis tua causa me sic posse indicate, 
faciam lubens. 

Bene vale vir darissime, et studia 
medica ornare perge. 
Rostochii 3 Idas August! Anno 1590. 

Henricus Brucaeus plane tuus. 

Wij kunncn u alle roem beloven, als 
wij in deze eerste beginselen, zoals gij 
dat noemt, een aanwijzing mogen zien. 
Ik heb het boek nog niet gelezcn, om-
dat ik door andere dingen in beslag ge-
nomcn word. Zodra ik wat rust vind, 
zal ik het doorlezen, en ik twijfel er 
niet aan dat alles door de kracht van 
de schcrpzinnigheid en van de geopper-
de gedachten om te voortreffelijker zal 
zijn. 

Zeer oprecht zal ik u mijn mening 
schrijven zodra ik het boek gelezen 
heb. Door hot mededelen van weten
schappelijke arbeid zullcn wij onze vroe-
gere vriendschapsbanden verstevigen. Ik 
zal van u blijven houden, en als gij 
denkt dat ik iets doen kan om uwentwil-
le, zeg het, ik zal het gaarne volbren-
gen. 

Maak het gocd, doorluchtige heer, en 
ga voort de geneeskunde tot sieraad te 
strekken. 

Uw zeer verklccfde Henricus Bru
caeus. 
Rostock, de II augustus 1590. 

Welk boek van Heurnius Brucaeus ten geschenke kreeg, is niet met 
zekerheid uit te maken (2). Belangrijker is het uit de brief te vernemen 
hoe Brucaeus het te Rostock maakt, welke zijn voornaamste bezig
heden zijn en hoe hij over de wetenschappelijke aktiviteit van een 
paar Nederlandse artsen denkt. 

Zelf gaat hij meer op in de praktijk. Hij is overigens een man van 
bijna 60 jaar, en het schrijven ligt hem niet meer : hij heeft het druk 
met zijn akademische taak en vindt er meer plezier in andermans pen-
ncvruchten te lezen. W a t hem ter hart gaat is de wetenschappelijke 

(2) Waarschijnlijk gaat het hier om Heurnius' Praxis medicinae nova ratio etc. 
Lugd. Bat. 1587, 1590 en later. Van J. Heurnius zijn slcchts een drietal werken 
voor zijn dood verschenen, de rest is na zijn dood door zijn zoon Otto uitge-
geven. 
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reputatie van zijn vaderland ; hij verwacht veel van Pieter Foreest, 
een prima klinikus die te Delft werkzaam is, en van Boudewijn Rons
se. cveiials hijzelf een Zuidnederlander (geboren te Gent), die te 
Gouda goed raedisch werk presteert. Wa t Foreest voor de genees
kunde betekent is van groter draagkracht geweest dan het werk van 
Ronsse : Brucaeus heeft deze laatste wel wat overschat. 

Brucaeus' brief is dan alleen te zien als een nieuwe blijk van een 
reeds oude vriendschap voor Jan van Heurne en als een waardering 
van diens werk, dat door hem van op een grote afstand gadegeslagen 
Vv'ordt. Leiden droeg hij een warm hart toe. Drie jaar later stierf Bru
caeus, Jan van Heurne in 1601. Hendrik Brucaeus. Jan van Heurne, 
Pieter van Foreest en Boudewijn Ronsse waren tijdgenoten, vakge-
uoten, lotgciioten en st.';jdgenoten. Het moet dan geen verwondering 
baren dat zij elkander, elk van op zijn plaats, voortdurend in het oog 
hielden. 

L. Eiaut. 
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