
DE HYGIENISCHE VERHANDELING V A N 

ROBERTUS GROPETIUS 

Onder de oude Nederlandse drukken die te Brussel in de Albertina 
tentoongesteld waren (van 21 oktober tot 31 december 1960) voor-
aleer voor goed naar Amcrika (1) te vertrekken, bevond zich een 
zeldzame hygienische verhandeling waarvan de Gentse universiteits-
biblioteek ook een cksemplaar bezit (2). 

Minder vanwege die zeldzaamheid dan vanwege de eigenaardigheid 
van schrijver, opdracht en inhoud van het wcrkje, loont het de moeite 
er een studie aan te wijdcn. Amerikaanse bibliofielen en historici van 
de geneeskunde zullcn het wel spoedig in de gaten krijgen, en het is 
dan maar best dat het nict helemaal aan de aandacht van de oude-
vastelanders ontsnapt, zodat de nieuwe-wereldlingen de bloem van 
onze avondlandse mcdische kultuur eens te meer zouden gaan afromen. 

/. Het Boek. 

De titelbladzijde luidt (zie afb.) REGIMEN / Sanitatis, Roberti 
Gropretii / Atrebatis, non solum Medicis, / verum etiam omnibus stu-
diosis per / neccssarium et utile. / Gandavi. / lodocus Lambertus, 
excudebat / 1538. 

Deze titelbladzijde brengt, in houtdruksnede, een portret van de 
auteur, met zijn naam, zijn geboorteplaats en zijn dubbele titel : me-
dicus et mathe(maticus). Gropetius houdt er een lias papieren in de 

(1) Deze uitzonderlijke verzameling oude drukken uit dc Nederlanden behoorde vroeger tot de 
vermaarde bibliotcek van de liertogen van Arenberg en werd vcrworven door dhr. Lessing 
J. Rosenwald. Het door ons beschrci-cn traktaat;e stoat in de catalogus van de Brusselse 
tentoonstelling (uitg. Martinus Nijhoff-Dcn Haag) onder nr. 154 beschrcvcn. 

(2) Catalogusnummer G 96. 

m 



hand, rechts hangt een sfeer met keerkringen en breedtecirkels, links 
een stander met boeken en een urineflcs. De schrijver zelf draagt een 
(doctors) baret en een met bont afgezet wambuis. 

Het boek bevat vijftien niet genummerde bladcn van geschept pa
pier zonder watermcrk, 18 cm bij 13 cm. De druk is uit romeinse 
letter. Op bl 15 v° staat het drukkersmerk van Jodocus Lambertus 
typographus : een eik, waaronder een man, die zegt « druos alis » (ge-
noeg van dc eik), tcrwijl hij tarwe pikt. De kcnspreuk van de drukker 
Cessent solita dum meliora, omlijst het vignet. Het geheel wil zovcel 
zeggen als : Laat het genocg zijn van het gewone en minderwaardige, 
zeals de cikels, tcrwijl er zovcel betere dingen zijn, zoals de tarwe. 

Bladen 14 r° en v" en bl 15 r° behelzen een korte verhandeling over 
de pest. In het Biogr. Lexikon (3), wordt dcze verhandeling als een 
afzonderlijk druksel opgegeven. Het is niet meer zaaks dan die twee 
en een halve bladzijden. 

Het geheel eindigt op bl 15 r° met een uit dikkc gotische letter 
gezct V I V A T ARTHESIA FELIX ! Het is een herinnering, vanuit 
zijn woonplaats Gent, aan en een juichkrcct tot 's schrijvers geboorte-
strcek. 

Het Gentse cksemplaar werd in 1865 aangekocht tegen 40 fr van 
P. J. Goetghebuer, architekt en kunstminnend vcrzamelaar. Zo heeft 
het een hand geschreven op het eerste schutblad. Het boek staat ver-
meld in F. vander Haeghens Bibliogcaphie gantoise, onder nr 52. Op 
het laatste schutblad heeft een onbekende hand geschreven : « Un 
pareil exemplaire de cet ouvrage, provenant de la bibliotheque dc Mr 
Scourion, Secretaire, Bibliothecaire ct Archiviste de la Villc de Bru
ges, a ete achete au prix de fr 27,70 par le Doctor dc Meyer (de 
bekende historicus van het Brugse Vrije. L. E.) . Achete a la vente 
du susdit, nr 538, 26 oct. 1865, par Mr Scrrure, fr 56. » 

Blijkens een aantekening van de catalogus dcr Brusselse tentoon
stelling (biz. 91) was het cksemplaar van de hertogen van Arenberg 
herkomstig van een zckere dr de Masor (zou deze laatste naam geen 
drukfeil zijn, of een verkcerde lezing vanwege de samensteller van 
dc Brusselse catalogus ?) uit Brugge, 19'' ecuw. Het is zeer waar-
schijnlijk dat dit het cksemplaar is dat aan I. dc Meyer (dr de Masor, 

(3) Bd, 2. 1930. 866. 
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sic) en aan C. P. Serrure heeft toebehoord, vermits nog andere mc
dische boeken uit de Arenberg-biblioteck (cfr nr 146 Brusselse ca
talogus) in het bezit van deze laatsten zijn geweest. 

// . De auteur. 

Robertus Gropretius (Robert de Grospre) was van Atrecht (Arras ; 
Atrebas). Zijn gcboortejaar is nergens te vinden ; het moet op het 
eind van de vijftiende of het begin van de zestiende ecuw geweest 
zijn, daar zijn verhandeling in 1538 verscheen. Dat hij te Gent prak-
tijk uitoefende, kan men met vrij grote zekerheid hieruit afleiden dat 
al zijn geschriften er gedrukt werden (4). Het wordt een volkomen 
zekerheid, omdat hij en zijn vrouw aldaar in St.-Michielskerk begra-
ven liggen. Zijn echtgenote overleed in 1574 ; het sterfjaar van de 
curts zelf is niet bekend. 

Wij vonden in de overvloedig gedokumentcerde uitgaaf van een 
groep Gentse historici, Graf- en Gedenkschriften der Pcovincie Oost-
Vlaanderen (5) de vermelding van de tekst van het grafschrift van 
het echtpaar Gropretius. op een blauwe zerk met wapenen versierd 
« Sepulture de Mr de docteur Mrc Robert dc Grospre et de discrette 
Dale Pierinne Bonne, laquelle est allee de vie a trespas le 16 juillet 
a" 1574. Dieu soit misericordieux a leurs ames ». Grospre zou tot dc 
adel behoord hebben vermits de orafzerk zijn wapenen vertoonde. Ook 
de betiteling « messire » wijst daarop. Het is niet uitgcsloten dat de 
grafzerk waarvan spraak in 't jaar 1865, een nog oudere vervangen 
heeft. De naam « Bonne » van de vrouw heeft een klank uit het graaf-
schap Vlaanderen. 

Wij zijn de grafzerk in de St.-Michielskerk gaan opzoeken op de 
plaats waar zij in 1865 nog te zien was ; zij is niet meer te vinden. 
Een. tamelijk recente, bevloering heeft de zerk, met al de andere in 
de kerk, doen verdwijnen. Of zij onder de huidige vlocr ligt, of zij 
weggenomen werd en elders berust, of zij vernield werd, is ons niet 
bekend. 

Waarom Gropretius Atrecht voor Gent verlaten heeft, wetcn we 

(4) Cfr, Biogr. Lex. loc. cit. 
(5) le reeks, Parochiekerken, Gent 1865. dl. 1. 2S8. 

76 



?•• '^^^^^' ; ''m 

«S R E G I M E N l# 
SANITATIS,ROBERTI GROPRETIi 

A T R E B A T I f j N O N S O t V M M E © I C J $ » 
verum cti i omnibas ftudiofis pernes 

cefTarium &: i,ti!e. 

I ^Yl i is:0«8«l i5SAlf f 1*%/^tJkms6!A\aftej 

•# OAMDAVl. 
lO&OCf S iAMBERTVS,EXC'?'OEIIAT. W 

' 



niet. Zestiende eeuwse genccshcren bleven bijna nooit op de plaats 
waar zij geboren werden, zij waren van de zwerfduivel bezeten en 
het behoorde bijna tot hun ambt dat zij naar elders trokken om, soms 
na een tamelijk korte tijd, weer op een andere plaats hun tenten op 
te slaan. Gingen Gropretius' tijdgenoten, Matthias Lobelius uit Rijsel 
en Carolus Clusius uit hetzelfde Atrecht, niet over alle 's Heren Ian-
den zwerven, medische praktijk uitoefenen, hofarts zijn en doccren ? 
Het is nict waarschijnlijk dat Gropretius om godsdienstige redenen 
zijn land verliet; men vertrok meestal van hieruit naar elders, dan 
dat men hier om asiel verzocht. W a s het zijn vrouw die hem aan Gent 
bond ? Het zijn louter gissingen. 

/ / / . De opdracht. 

Gropretius draagt zijn geschriftjc op aan de Engelse koning Hen-
drik VIII, met de superlatieve kwahfikaties die daar bijhoren. In zijn 
opdracht vindt men geen aanduiding waarom hij het deed, allecn wat 
algemeenheden en cliche's. Dat dc koning een bevorderaar van kunst 
en wetcnschap was, meer dan elk ander vorst, kan bezwaarlijk een 
doorslaggcvende reden zijn. Dat Gropretius rechtstrecks, of door tus-
senkomst van een vriend of kollega met Hendrik VIII in betrekking 
is geweest, blijkt nergens uit. W a s het uit sympatic voor Hendriks 
antiroomse houding, voor zijn humanistische politick ? Het is onge-
woon dat een Zuidnederlander, die in een heetgebakerde roomse 
landstreek leeft en werkt, een wctcnschappehjke verhandeling aan 
Hendrik VIII opdraagt, een vorst die in dc Europese politick en het 
private leven een rare schaats reed. 

Om in de toon van de tijd te blijven dicht Gropretius een paar 
distichons ten gerieve van zijn lezcrs ; hij stelt het op prijs de dingen 
kort en goed te zeggen. Aldus : zolang dc goddclijke wetcnschap van 
het genezen door kunstvaardigheid uitmunt en er niets waardevollers 
in heel de wereld schittert, laat dan, lezer, het wcrkje dat wij op Gods 
bcschikking voor u schreven, de krachten van uw Uchaam duizcndvoud 
ten goede komen. 

Voorts brengt hij er een Gricks distichon van Georgius Cassander, 
de Brugse humanist die toen te Gent de talen onderwees, bij te pas : 
het is een hemels voorrecht dc zorg voor het aardsc lichaam te mogen 
leren kennen ; vertrouw ze toe aan uw bcide handen ! 
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IV. De inhoud. 

Het is Gropretius' grote verdienste zeer beknopt tc zijn. Veel nut-
tiger is het voor de mens, verklaart hij in zijn woord vooraf aan Hen
drik VIII, enkele voorschriften en regelen uit een onoverzichtbare 
massa boeken bijeen te lezen die inderdaad noodzakelijk zijn, en die 
onder een gemakkelijke vorm in een handzaam boekje samen te bren-
gen. Al de rest is maar lektuur waarvan dc vruchten teloorgaan. 

In precics dertig kapitteltjes, die de 24 bladzijden van het trak-
taatje beslaan, heeft hij het voornaamste van de oudere hygienische 
traktaten als een patroon gebruikt om het tc stofferen met dc vruch
ten van eigen studie en eigen observatie (6). Over al het gelezenc 
houdt Gropretius er een persoonlijke mening op na ; het dient hem 
maar alleen tot een stramien dat veel doorlaat en weinig weerhoudt. 

Dc hoofdstukjes luiden : de excrcitio / de ordine in cibis / dc ani-
malibus que commeduntur / de piscibus / de ovis, lacte, casco ct 
butyro / de fructibus / dc natura vini / de cubatione et vigilia / de 
somno et somniis / de motu et quietc / de passionibus animi / dc 
repletione et ciborum fastidio / de inanitione et abstinentia mediocri / 
de acre / de aqua / de igne / de terra / de quator aetatibus ,/ de 
quatuor temporibus anni / de quatuor complexionibus / de capite, 
cerebro, stomacho, corde, cpate, pulmone, splene et intestinis / dc 
studio pregnantibus exhibendo / de canis rabidi veneno / de quanti-
tate ciborum / de prandio et caena / de purgatione / de vomitu / de 
nocumento ebrietatis / de venerc / de specicbus odoriferis. 

Er zit niet veel logika in dc opcenvolging van de kapitteltjes. Een 
goed deel wordt besteed aan de vocding en het dieet, heel wat aan 
de dagrooster en de voornaamste bezigheden, voorts aan de uitwen-
dige omstandigheden die de gezondheid beinvloeden, aan sommige le-
vensgewoonten, aan een paar zeer bijzondere geplogenheden, aan het 
belang van de temperamenten en de komplexien ; er is een beetje 
kasuistiek over de zwangerschapshygiene en de te nemen voorzorgen 
tegen hondsdolheid. Het geheel eindigt met drie bladzijden aanwij-

(6) Biz. 4 :cgt hij dat de inwoners van Holland en Zeeland, varkcnstestikels tot de lekkernijen 
rekenen : het is niet dwaas, meent Gropretius. en hij laakt die gewoonte niet. 
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zingcn voor allcrhande artsenijen waarvan de auteur meent dat clkcen 
ze naar goeddunken kan gebruiken. Zijn boek is immers niet allecn 
voor artsen, maar ook voor alle gestudcerden « perneccssarium et 
utile ». 

Gropretius heeft over al die dingen het een en het ander in het 
midden te brengcn, dat niet in de lijn van dc algemeen geldendc voor
schriften loopt. Hij wcrpt nict alles overboord, maar wil toch ook niet 
gewoonweg hcrhalen noch eenvoudig excerpcren uit zijn voorgangcrs. 
Hij heeft de allernoodzakclijkste Hippokrates, Galenos en Avicenna 
gelezen, maar ook Macrobius, Constantinus (Africanus), Arnaldus 
van Villanova, Aristoteles, zelfs Panthaleon en zijn boek over mclk 
en kaas. Uit hen haalt hij argumenten om zijn persoonlijke opvattingen 
over wat een met begrip gcleide hygienische levcnswijze — een re
gimen sanitatis heet hij het — dient te zijn. 

Gropretius bouwt een eigen gezondheidskundig systeem op. Dat 
systeem is zeer eenvoudig, zodat het uitvocrbaar is en blijft, zonder 
te veel aandacht en inspanning tc eisen van wie cr de voordelen van 
inziet. De auteur spreckt nict tot patienten, maar tot gezonden ; elk 
moet zijn temperament, zijn fysische gcstcldheid leren kennen en zich 
schikken naar dc onafwendbarc konsekwenties die daaruit voortvloeien. 
Die konsekwenties willen ontgaan is dc natuur geweld aandoen en 
roept de zickte op. 

Een definitic van wat de gezondheid of de ziektc is, geeft Gropre
tius niet. Waarom zou hij ? Het is maar ballast, en niemand is er van 
gediend. Beter is het b.v. te weten wat men zal eten, wanncer men 
zal eten, hoe men zal eten, en dat alles in betrekking tot de geaard-
heid die men van de natuur mcekreeg. Een minimum geleerde dingen, 
maar een maximum nuttige en, vooral, praktische leefregelen die men 
niet vergcet, waar men zich gcmakkelijk op instellcn kan. De argu
menten om zijn opvattingen te staven bij dc geleerde bazen putten 
staat goed, kan een overtuiging mecslepen en verhoogt dc kans op 
sukses. Daarvoor kan men Augustinus en Horatius (bl. 12 r") even-
goed gebruiken als Avicenna, en waarom ook de ons niet bekende 
Filip Cavillonius (bl. 12 v°) niet ? 

Gropretius' regiem is een Icvensbestcl dat uit dc crvaringen en de 
innige overtuiging van de auteur is gcgrocid. Hij geeft geen kommen-
taar op het Regimen Sanitatis van Salerno zoals Arnaldus, hij brengt 
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geen ncerslag van Maguinus' Regimen Sanitatis (7) die bcide tot de 
oudst gedrukte hygienische traktaten moeten gerekend worden. En aan 
Galenos heeft hij juist zoveel ontleend als onvermijdelijk is om heel 
zijn regiem een medisch verantwoorde gang te geven. 

Op de spits gedreven regelen en voorschriften liggen Gropretius 
niet. In alles maat houden, het gezond verstand doen zegevieren, 
overdrijvingen wcren, ziedaar de voornaamste regel : dc gulden mid-
denweg bewandelen in vocding, werk, rust, in slaap en gemoedsbe-
weging ; ver van overdaad in spijs en drank, in vasten en waken, in 
het geslachtsleven, in het braken en in het purgeren, verder nog van 
de aderlatingen ; liefst een passende hoeveelheid van de beste kaas, 
een kapoentje, een forelletjc, een vers gekookt eitje bij gelegenheid ; 
wijn van dc beste soort die spijs, drank en medicijn tegelijk is ; fris 
water om zijn dorst te lessen, te wintertijde zich warmen bij een lekker 
vuurtje van de passende houtsoort; genicten van de vruchten dcr 
aarde, bij voorkeur wonen in een zuiver en luchtig klimaat, ver van 
de bedorven stadslucht; bij elk van de vier jaargetijden even zachtjes 
laxeren zonder kramp ; wanncer mevrouw zwanger is zich niet druk 
maken voor een jongen of een meisje ; wanncer men van een dolle 
hond gebeten is een afkooksel van look of een tcriakel nemen : en wie 
er dc lust toe voelt, hem staat, naar gelang hij bloedig, gallig, slijme-
rig of zwartgallig van komplexie is, een niet te lange lijst van specien 
ter beschikking om daarin voor zijn gading te putten en aan de bc-
zorgdheid om het gezond houden van zijn persoontje tc voldoen. 

Robert de Grospre zegt van zichzelf : arts en wiskundige. Met het 
zinnebeeld van de ene, de urineflcs, en van de andere, de sfeer met 
cirkels en parallellen, liet hij zich konterfciten op de titelpagina van 
zijn gezondheidsboekje. Hij geeft de brui van een ingewikkelde hy
giene, die niet vol te houden is. Zijn voorkeur gaat naar cenvoudige 
dingen, omdat zij op de praktijk van elkc dag berekend zijn. 

Zijn wiskundige aanleg moest hem naar de astrologische genees
kunde drijven. Geen spoor daarvan ; hij was een te nuchter man om 
daaraan geloof te hechten, ofschoon velen, hier en elders, zich aan 
die lol gelegen lieten en kalenders berekenden over de konjunkties der 
gunstige dagen voor bloedlating, enz. 

(7) Het eerste werd te Leuven uitgegeven in 14S0 door )oh, de Westphalia, het tweede ibid, 
door deselfde in 14S2. 
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De plaats van de weinig bekende en beschciden Gropretius in dc 
onovcrzichtelijkc rangen van de humanistische gezondheidskundige 
schrijvers is zeer gunstig. Wanncer zijn boekje in Amcrika zal terecht 
gekomen zijn en daar de nicuwsgierigheid van de talrijke beoefenaren 
dcr medische geschiedenis zal gaande gemaakt hebben, zal men tot 
de bevinding komen dat de Atrebaat, die, God weet waarom, zich tc 
Gent kwam vestigen, er leefde en begraven ligt vlak bij de ocvers 
van dc Leic, een positief man was. Zijn manier van denken en schrij-
ven zal hun aanstaan, om haar beknopthcid en gebondenheid, die 
o.m. ook het kenmerk zijn van hun pragmatische geestesgesteldhcid. 
Om die kwaliteiten die bij zijn medische tijdgenoten tamelijk uitzon-
dcrlijk zijn, moest op zijn hygienische verhandeling de aandacht gc-
vestigd worden, ter gelegenheid van het vertrek van een der zeldzame 
eksemplaren van dit wcrkje naar dc Nieuwe Wereld. 

L. Elaut. 

RESUME 

Lors du depart vers I'Amerique, d'un des rares exemplaires du traite hygienique 
dc Robert de Grospre d'Arras, il etait opportun d'attirer I'attention sur cette ceuvre 
tout a fait exceptionnelle. Cet exemplaire provenant de la bibliotlieque des dues 
d'Arenberg, ou il faisait partie d'une collection unique d'imprimes nserlandais incu-
nables et post-incunables, est caracterise par une concision dans I'expose et dans 
les idees qu'on rencontre rarement chez les auteurs medicaux au debut du seizleme 
siecle. 

Tout en utilisant comme cadre I'hygiene des anciens, Grospre expose sa propre 
maniere de concevoir une vie hygienique. Le traite n'est ni une copie en raccourci, 
ni un commentaire des ccuvres de ses devanciers, mais un vade-mecum tres per
sonnel et d u n usage facile, dont les preceptes peuvent etre suivis pendant long-
temps sans devcnir fastidicux. Le traite est dcdie au .roi d'Angleterre Henri VIII ; 
on ne peut devincr pour quelles raisons. On ne peut deviner, non plus, pourquoi 
I'auteur, originaire d'Arras, s'est rendu a Gand pour y faire la pratique mSdicale. 
Grospre est enterre a I'eglise St Michel en cette ville. Une pierre tombale indiquant 
sa sepulture a disparu vers le debut du siecle. Son petit traite restera un joyau pour 
les bibliophiles et un ornement de la production medicale du seizieme siecle dans 
les Pays-Bas meridionaux. 
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