
DE PANEGYRIEK V A N H E T ST.-LUKASFEEST 1765 en 1767 

Onze aandacht werd gevestigd op een paar mcdische geschriftjes 
die de weerspiegeling zijn van een eigentijdse geplogenheid te Gent, 
en naar we vermoeden ook in andere grote steden van het graafschap 
Vlaanderen, kort na het midden van de achttiende eeuw. 

Het gaat om een panegyriek, gehouden ter gelegenheid van St.-
Lukasfeest in het jaar 1765 en 1767. W a t er onder het ancien regime 
op de dag van de patroonheilige der geneeskundigen zoal geschiedde 
in de gilden van artsen en chirurgijns kan hier in het midden blijven, 
maar tot de feestelijkheden behoorde een plechtige rede. Zo een rede 
is het nader bekijken waard, en het ab uno disce omnes zal hier 
hoogstwaarschijnlijk ook wel van toepassing zijn. Het luidt aldus : 
Oratio Panegyrica pro [esto S. Lucae Medicorum Praesidis composita 
per expertissimum Dominum ac Magistrum Joannem Bap. Ben. De 
Scheppere, med. Urbis Gandavensis Pens. etc. ex Parte Collegii Me-
dici. 18 Octobris 1767 (1). 

De andere oratio panegyrica werd gehouden door Joannes-Ludovi-
cus-Franciscus De Scheppere junior, licentiaat in de medicijnen, 
namens hetzelfde college, op de 18 oktober 1765 (2). 

Wie die De Scheppere's eigenlijk waren is van minder belang, 
maar vast staat dat zij gestudeerde artsen waren, die in het Latijn 
spraken en schreven : de ene was stadsgencesheer (pensionaris), de 
andere geeft zijn titel van licentiaat op. Hun werd door het Collegium 
medicum van Gent opgedragcn die panegyriek te houden. Van die 
taak hebben zij zich gekweten op een wijze die bij de tijd hoorde. 

Een panegyriek is een openbare lofrede op een overleden persoon. 
Zij verschilt van de lijkrede doordat zij niet op een begrafenis uit-

(1) Gandavi, De Goesin. 
(2) Gandavi, Joannes De Meyer. 
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gesproken wordt. De panegyrieken die voor ons liggen handelen over 
de heilige Lukas, maar van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt 
om een tema in te lassen dat van belang is voor de toestand van het 
ogenblik en voorgesteld wordt onder een motto dat aan de Schrift 
ontleend is. Die van 1765 aan Matth. 25, 36 : Infirmus eram et visi-
tastis me, Ik was ziek en gij hebt me bezocht. Die van 1767 aan Eccl. 
4, II : Esto misericors, et eris tu velut filius Altissimi, Wees barm-
hartig en gij zult zijn zoals de zoon van de Allerhoogste. Beide hebben 
een betekenisvolle inhoud en stemmen tot vrome overpeinzingen. Het 
lag overigens in de aard en in de bemoeiingen van de gilden een stut 
van de godsdienst te zijn. Het Collegium Medicum vierde zijn patroon 
St. Lukas, het feest werd ingezet met een mis, daarop volgde de pane
gyriek. Ook beroepsaangelegenheden kwamen ter spraak, en alles 
eindigde onfeilbaar met een feestmaal. Het bewijst de mystieke aan-
leg onzer voorvaderen die het voorts niet zonder tafelgenot kondcn 
stellen. En ook niet zonder een vleug retoriek. Dat bewijzen die twee 
oraties van 1765 en 1767. 

De jaarlijkse panegyriek van de medische beroepskoUeges moet ge-
rekend worden tot wat men toendertijd de beoefening der fraaie let-
teren pleegde te noemen. Het was een voorrecht daarmede belast te 
worden en men deed een beroep op een gezien en vooraanstaand lid 
van de gilde om zich van die eervolle taak te kwijten. Het geheel doet 
thans nogal gezwollen en hoogdravend aan, alhoewel een kern van 
waarheid in het geheel besloten ligt. Het is een poging om de genees-
kunde de haar toekomende plaats en recht te laten wedervaren en ze 
tegen aanslagen op haar eerbiedwaardigheid en beroepsfatsoen te 
beschermen. 

De kwakzalverij, de sociale plaag van de tijd, moet het ontgelden ; 
winstbejag door de geneeskundigen boven plichtsvervulling geplaatst, 
wordt als minderwaardige praktijk gebrandmerkt. Het patientenbezoek 
wordt als het opperste werk van barmhartigheid bestempeld en door 
het onafgebroken beoefenen van dit werk kan het schepsel in meni-
gerlei opzicht met de Schepper gelijk gesteld worden. De dag- en 
nachttaak van de artsen, in alle weer en wind, meestal om een schamel 
ereloon en vaak pro Deo, wordt zeker aangehaald : geen verontschul-
diging wordt door de patienten aanvaard, tenzij een « impedimentum 
dirimens » dat de geneesheer bij een nog zwaarder zieke patient zou 
weerhouden. En vermits de panegyriek een vrome, bijna godsdienstig-
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rituele verrichting is, wordt de zieke met Christus geidentificeerd, het 
is alsof de dokter de zieke Christus zelf zou verzorgen. Een passende 
evangelietekst moet dat toelichten en dient telkens als bet literaire 
sluitstuk om een bladzijdelange Latijnse periode naar haar natuurlijk 
verval te laten wegebben. 

De parabel van de barmhartige Samaritaan komt te pas en het 
wordt vanzelfsprekend aangestipt hoe leviet en priester de gekwetste 
en uitgeplunderde reiziger op de weg naar Jericho onverzorgd 'lieten 
liggen ; en hoe van de tien melaatsen er slechts ene naar Christus 
die hem genezen had terugkeerde om hem zijn dank te betuigen. Dat 
een arts vriend en vijand met gelijke toewijding moet verzorgen vindt 
zijn deontologische en teologische ratificatie in een tekst die door 
Lukas Christus in de mond gelegd wordt : bemint uw vijanden, be
wijst hun het goede en uw beloning zal menigvoudig zijn. 

Zo wordt Lukas te berde gebracht, want men viert zijn feest. Men 
zou het kunnen vergeten ! In elke panegyriek leest men de volzin uit 
de Ecclesiasticus : Eer de geneesheer, want hem schiep de Aller
hoogste, en van God is elk geneesmiddel. De kennis van de genees
heer verhoogt zijn persoon en ten aanzien van de groten zal hij ge-
roemd worden. 

De geneesheer is het uitmuntendstc wezen van de hele schepping. 
Hem is geen rustdag beschoren zoals aan de andere schepselen, hij 
moet rijpen voor het hiernamaals in een bestendige dienstbaarheid 
aan zijn medemensen. Daarvan heeft St. Lukas het voorbeeld ge-
geven, die om zijn werk door alle kerken geprezen wordt, zoals Paulos 
het schrijft in zijn brief aan de Korintiers. 

Men staat verwonderd met wat een rijkdom van adjektieven de 
pangyriekschrijvers van 1765 en 1767 hun stijl omhangen. De ge-
neeskunst is de beste, de schoonste, de uitmuntendste, de voortreffe-
lijkste, de verhevenste, de heerlijkste, de oudste, enz. van alle kunsten. 

W a t verschil er in die superlatieve toekenning van eigenschappen 
besloten ligt, kan geen enkel woordenboek helpen uitmaken. 

W a t nu de toehoorders betreft, die worden als reverendissimi, am-
plissimi, nobilissimi, consultissimi, expcrientissimi (of expertissi-
mi), doctissimi, dexterrimi, en andere ornatissimi toegesproken. Dat 
er heel wat « zeer eerwaarde heren » aanwezig waren, geloven we 
graag, want de panegyriek was meer een religieuze dan een profes-
sionele akte van aanhankelijkheid, en een van twee bovenvermelde 
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draagt de handtekening van een librorum censor. 
Of op al de toehoorders die epiteta letterlijk van toepassing waren, 

kunnen wij niet achterhalen, want het klinkt te veel in de overtref-
fende trap om onbeperkt waar te zijn. Doch in de achttiende eeuw 
geloofde men nog alles wat men liet drukken, de kritische zin die 
thans overal zijn zeg heeft, zat er niet in. 

De panegyriek was een fraaie kunst die de gestudeerde medici van 
de Barok, op de vooravond van de Verlichting, bij gelegenheid graag 
beoefenden. Zij hebben er, af en toe, wel eens in uitgeblonken. Het 
komt me evenwel voor dat de twee vermelde geen meesterstukje van 
het genre zijn. In hun geheel behoort deze kunst tot de rederijkerij, 
die in Zuid-Nederland onder allerlei vormen heeft gebloeid vanaf de 
vijftiende eeuw. 

De geneesheren hebben zich van het Latijn bediend omdat zij in 
die taal hun akademische opleiding hadden gekregen en in die taak 
hun artistieke en wetenschappelijke aktiviteit verwoordden, en meest
al ook hun preferente stelling wilden handhaven tegen de chirurgijnen 
en de beoefenaren van andere medische of paramedische konkurrente 
beroepen in. 

E. 
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