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In memoriam amici mei Joh. Lucas.  

Cum prudenter vixisset mortuus est aetate impropriore. 
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OPMAAT 

Maar gy, rampzaligen, wier ijvrig letterkweken, 

Hoe doodlijk, zich vergat in onbedacht verbreken, 

Mijn leedgenooten! komt, ik zalve ons aller smart! 

W. Bilderdijk, Ziekte der geleerden.(1807) Einde vierde zang 

 

Wat moeten oudere heren van stand over leefregels weten als ze lang, gezond en aangenaam willen 

leven? Dat is de vraag die de Leuvense hoogleraar in de geneeskunde V. F. Plempius (1601-1671) in 

dit boek uit 1670 aan de orde stelt: De togatorum sanitate tuenda commentatio. De vraag was in de 

zestiende en zeventiende eeuw hoogst actueel: de geletterde bovenlaag in de samenleving had het 

middeleeuwse Memento mori ingeruild voor het Carpe diem van de Renaissance en daarbij paste het 

streven naar een lang en aangenaam leven in het hier en nu. Plempius’ antwoord op de vraag is nog 

steeds niet van belang ontbloot; onze levensverwachting groeit verder en maakt duidelijk dat we ook 

nu nog meer goede jaren kunnen winnen, mits we de juiste leefregels in acht nemen. De 

voorliggende vertaling bevat behartenswaardige adviezen die de moderne lezer nog steeds te stade 

kunnen komen - al bevat het boek, het moet reeds bij voorbaat worden toegegeven, zeker ook 

mededelingen die hem oubollig of achterhaald zullen voorkomen.  

Daarnaast vergunt Plempius of Plemp ons een aardige inkijk in het dagelijkse leven uit de 

zeventiende eeuw. Hij laat zien hoe mensen uit betere kringen verondersteld werden te leven en 

verpakt in die boodschap zijn regels over eten en drinken, rust, beweging en ontspanning - regels die 

op hun beurt aansluiten bij de reeds in de Oudheid gevormde idealen van het goede leven in ruimere 

zin.  

Niet in de laatste plaats is het boek interessant omdat het geschreven werd in een tijd waarin de 

geneeskunde, de medische wetenschap en de gezondheidszorg sterk in beweging waren en zich 

ingrijpende veranderingen voltrokken. Men vraagt zich af hoe de nieuwe ontdekkingen en de daaruit 

voortvloeiende inzichten werden vertaald in voorlichting over de wijze waarop een goede 

gezondheid kon worden bereikt en bewaard.  

Dat Plemps boek na drie en een halve eeuw een vertaling verdient, valt dus niet moeilijk aan te 

tonen. Iets moeilijker verdedigbaar is de keuze voor een vertaling in het Nederlands. Waarom niet 

van de oude lingua Franca, het Latijn, naar de nieuwe: het Engels. Vooropgesteld moet worden dat 

de vertaler niets tegen het Engels heeft en niet veel tegen het feit dat die taal meer en meer het 

vehikel wordt waarvan Nederlanders zich naast vele andere wereldbewoners bedienen. Maar het 

enthousiasme waarmee het Nederlandse taalgebied wordt verengelst, begint hier en daar 

bedenkelijke vormen aan te nemen. Men lijkt te vergeten dat wij Nederlanders ook nog een 

moedertaal hebben en dat deze een kostbaar bezit vormt dat gekoesterd moet worden.  
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Nadat ik had besloten om de vertaling in de eigen moedertaal te maken, moesten nog enkele nadere 

keuzes worden gemaakt. Men kan aan de ene kant kiezen voor een zo letterlijk mogelijke weergave. 

Een klassiek voorbeeld vormt de interlineaire vertaling die Richard Venables in 1837 maakte van het 

werk van Celsus. Het resultaat doet, hoe knap ook, geforceerd aan en laat zich niet prettig lezen. Aan 

de andere kant staat de vrije vertaling: de vertaler maakt zich de inhoud van de brontekst zo goed 

mogelijk eigen, interpreteert deze, en deelt het resultaat vervolgens in zijn eigen woorden aan de 

lezer mede. Deze tweede keuze biedt uitzicht op veel beter leesbare teksten, maar die wijken niet 

zelden wel erg ver van het origineel af. Een middenweg lijkt als zo vaak de beste keus. De vertaler die 

daarvoor kiest, dient zich in de eerste plaats af te vragen wat de auteur van de brontekst precies voor 

ogen stond, wie zijn doelgroep vormde, en wat hij met welke taalmiddelen wilde bereiken. Een 

lyrisch gedicht in sonnetvorm wordt per slot van rekening anders geformuleerd dan de handleiding 

bij een vruchtenpers. Uit het werk van Plemp wordt snel duidelijk dat hij feitelijke kennis over 

gezonde leefwijzen aan zijn lezers wenst over te dragen, overzichtelijk gepresenteerd en waar 

mogelijk op een onderhoudende manier. De auteur bedient zich daartoe van een sober en niet al te 

gekunsteld of ingewikkeld Latijn. De Latijnse tekst laat zich daardoor tamelijk vlot lezen en dat zou 

dus ook voor de vertaling moeten gelden. De enige stukken tekst die stroef lopen en bij de vertaling 

de nodige moeilijkheden opleverden, zijn de langere passages die Plemp - soms zonder verwijzing 

naar zijn bron - uit het werk van andere auteurs overneemt. Vaak maakt hij daarbij gebruik van de 

ratio obliqua, de indirecte rede, en dat leidt dan tot lange, lelijke, ingewikkelde of zelfs kromme 

zinnen. Het leek gepast om hier wat vrijer met het origineel om te gaan en lange zinnen op te delen 

in kortere. Daaraan werden dan hier en daar wat extra verwijswoorden toegevoegd. Verder moest 

waar mogelijk rekening worden gehouden met het feit dat Plemp om zijn boodschap op te fleuren, 

gebruik maakt van diverse middelen die elk hun eigen vertaalkundige problemen oproepen. 

Allereerst weidt hij graag uit over het dagelijkse leven in de Oudheid. Naar hij zelf ergens opmerkt, 

waren zijn humanistisch georiënteerde tijdgenoten zeer in die Oudheid geïnteresseerd. In het raam 

van die beschrijvingen komen zo nu en dan woorden voor waarvan de precieze betekenis zelfs uit de 

dikste woordenboeken niet kan worden vastgesteld. Een voorbeeld vormt het hypocaustum. Soms 

staat het woord voor de ruimte onder een verwarmde kamer, soms voor die kamer zelf en soms voor 

de oven die de gewenste warmte moet genereren. Problemen riepen ook de talrijke etymologische 

excursies in zijn tekst op. De herkomst en het ontstaan van vooral Griekse en Latijnse, maar ook van 

Franse en (Neder)duitse woorden krijgen van Plemp opmerkelijk veel aandacht. De vertaling van de 

vertaling van de afleiding die hij van de vreemde woorden maakt, levende de nodige puzzeltjes op. 

Ten derde maakt Plemp rijkelijk gebruik van citaten uit de antieke bellettrie. Deze plaatsten de 

vertaler voor enkele moeilijke keuzes. Wat te doen met een (Griekse) versregel uit de Ilias die door 

een Leuvense geneeskundige in het Latijn is vertaald? En zelfs letterlijk geciteerde passages uit 

Latijnse gedichten leverden problemen op: kan men aan de vertaling van één enkele regel uit een 

gedicht van Juvenalis de geest meegeven die de dichter in het geheel legde? In eerste instantie werd 

geprobeerd het probleem op te lossen door gebruik te maken van de vertalingen van 

gerenommeerde vertalers - vrijwel alle door Plemp aangehaalde Griekse en Romeinse schrijvers en 

dichters zijn in het Nederlands vertaald. Dit bleek echter geen goede weg: niet alleen vanwege 

auteursrechtelijke problemen, maar ook omdat juist voortreffelijke vertolkers als Ida Gerhardt zich 

zoveel vrijheid permitteren dat de strikte betekenis van één regel bij exclusieve presentatie soms 

volledig verloren gaat. Dat zou meer dan eens de pointe aan Plemps betoog hebben ontnomen. 

Daarom leek het nog het beste om dichtregels zo veel mogelijk naar hun feitelijke betekenis te 

vertalen, zonder bewust rekening te houden met hun ritme, metrum, klank enz. De enige vrijheid die 
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ik mij daarbij heb gepermitteerd is het toepassen van de hendiadis waarbij één woord wordt vertaald 

door twee elkaar net niet helemaal overlappende begrippen.  

Dan over de opzet van dit boek. Vertalen is meer dan het omzetten van woorden uit de ene taal in de 

andere. Men moet van de woorden zinnen maken in een geheel eigen taalregister en op een 

zodanige wijze dat de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver zo zuiver mogelijk naar voren komt. 

Daarvoor moet een vertaler de schrijver en zijn achtergrond goed kennen. Ook dient de vertaler een 

gedegen kennis te hebben van het onderwerp waarover het te vertalen boek handelt; alleen dan kan 

hij de tekst begrijpen en in een bredere context plaatsen. Voor de lezer gelden dezelfde 

voorwaarden. Bovendien zou die laatste moeten weten wat de vertaler voor ogen stond. Om 

enigszins aan de hier gestelde eisen te voldoen, is om de vertaling een stevig kader gezet. Om te 

beginnen wordt in het eerste hoofdstuk een korte biografie van de auteur gepresenteerd en een 

bespreking van het boek. Omdat ik de vertaling vooral ook toegankelijk wilde maken voor leerlingen 

en studenten in een breed scala van vakken, is deze vervolgens voorzien van een tweeluik dat als 

decor of achtergrond kan dienen bij het bestuderen van de tekst. Het eerste paneel behandelt de 

vraag hoe Plemp als overtuigd aanhanger van de antieke humoraal-pathologie dacht over fysiologie 

en pathologie. Bovendien wordt kort ingegaan op de vraag hoe de door Plemp en zijn lezers zo 

bewonderde Grieken en Romeinen gezondheid en gezond leven een plaats gaven in hun meer 

algemene streven naar het goede leven. Het tweede luik geeft een - zeker niet uitputtend - overzicht 

van de boeken die sinds de Oudheid werden geschreven over het thema gezond gedrag. Een 

dergelijke schets maakt het mogelijk om Plemps boek een plek te geven in het genre waarin het 

onmiskenbaar thuis hoort: de gezondheidsvoorlichting.  

De vertaling van het boek volgt na deze drieledige inleiding. Vóór het digitale tijdperk was het 

gebruikelijk om niet alleen de vertaling, maar ook de al dan niet geamendeerde brontekst te 

presenteren. Thans is dat vaak niet meer nodig, omdat deze tekst voor iedereen vrij toegankelijk is 

op het internet - in het onderhavige geval via Google books.1 Men kan de tekst bijgevolg zonder veel 

moeite op het scherm van zijn tekstverwerker toveren en desgewenst naast de vertaling laten 

meelopen. Deze werkwijze leek eens te meer te volstaan omdat van Plempius’ boek maar één editie 

is verschenen. 

Er is een tweede gebruik dat ook op zijn retour is. Aan de voet van de pagina werden vroeger vaak 

grote vrachten verklarende noten en toelichtingen geplaatst, soms zelfs met noten op noten in de 

marges. Veel hedendaagse lezers hebben een hekel aan die dikke lagen met noten onder de tekst. 

Om hen tegemoet te komen, werd aan de vertaling een aparte lijst met namen toegevoegd van de 

auteurs en andere personages die door Plempius genoemd worden. Zo kon het aantal noten bij de 

tekst worden beperkt tot een veel kleinere serie verklarende aantekeningen.  

Na deze lijst van door Plemp aangehaalde personen volgt het door hem zelf gemaakte zakenregister. 

Dit wordt alleen in vertaalde vorm gepresenteerd; de lezer die wil weten of bepaalde Latijnse 

woorden in het boek voorkomen, kan de PDF-tekst van het origineel immers met Adobe-reader of 

een soortgelijk programma doorzoeken.  

                                                             
1 https://books.google.nl/books/about/De_togatorum_valetudine_tuenda_commentat.html?id= 

NnBEAAAAcAAJ&redir_esc=y 



 

 

12 

Plemp voorziet zijn hoofdstukken niet van titels. Omdat deze het boek toegankelijker maken, heb ik 

gemeend ze zelf aan de hoofdstukken te moeten toevoegen. Om dezelfde reden heb ik de titels van 

de paragrafen die Plemp uitsluitend aan het begin van ieder hoofdstuk zette, ook boven de 

desbetreffende gedeelten van de tekst geplaatst.  

Aan het einde van deze opmaat past een woord van dank. Het geldt Prof. Dr. J.A.H. Bots te Nijmegen 

die de inleiding met de schaaf bewerkte en dr. A.E.M. Janssen uit die zelfde plaats die hier en daar 

nog zwaarder gereedschap inzette. Dr. B.J. Slot te Leidschendam bood onmisbare hulp bij het 

oplossen van vele kleine, maar lastige historische, geografische, linguïstische en biografische raadsels 

die het boek bevatte. Arts en filosoof P. Dols en de theologen drs. J. de Jongh v.d.m. en drs. R.W.M. 

Olthoff MA bespraken enkele ethische en filosofische kwesties met mij en de classici A.J.M. Schulten 

te Rotterdam en A.F.P. Burgersdijk te Enschede waren zo vriendelijk een aantal onduidelijkheden in 

de tekst op te helderen. Bovendien hielpen ze mij met het vertalen van enkele moeilijke woorden en 

lastige zinnen. Prof. em. Dr. J.J. van Binsbergen liet zijn licht over enkele diëtetische kwesties schijnen 

en A. Langendoen te Markelo komt de eer toe de coretta te hebben ontmaskerd als het heidehoen. 

Prof. Dr. M. J. van Lieburg te Zwolle was zo goed om ondanks al zijn persoonlijke en zakelijke 

beslommeringen de tekst kritisch door te nemen.  

Dr. Ir. F. Schutte, de medici O.R. Mulder en G.G.M. Kerkhoff - Kranendonk te Goor, en S. Tiemersma 

te Enschede waren zo vriendelijk als proeflezer op te treden. Fouten en tekortkomingen die zij niet 

opmerkten, zijn vanzelfsprekend voor rekening van de vertaler.  

Niet in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar Mevr. A.H.M. Krooshoop die de tekst opmaakte.  

Tot slot: ‘Vertalen is schrijven als een ander’, zegt Maarten Steenmeijer.2 Geen wonder dus dat 

vertalingen vaak niet alleen fouten bevatten, maar ook woorden, zinnen of zelfs hele passages die 

discussies oproepen. Die laatste kosten tijd en blijven vandaag de dag daarom vaak achterwege. Zij 

dienen echter de wetenschap. Voor aanzetten in de vorm van op- en aanmerkingen houd ik mij dan 

ook gaarne aanbevolen. Mijn emailadres is ahm@kerkhoff.nu . 

  

                                                             
2 Maarten Steenmeijer, Schrijven als een ander: over het vertalen van literatuur. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2015. 

mailto:ahm@kerkhoff.nu
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1 VOPISCUS FORTUNATUS PLEMPIUS 

Inleiding 
Het voorliggende hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste wordt een curriculum vitae van de 

auteur gepresenteerd. Daarop volgt een korte bespreking van het boek waarvan hier de vertaling 

voorligt. Ten slotte wordt enige aandacht besteed aan de opvattingen die de auteur koesterde en die 

hij als de grondslag voor zijn boek gebruikte. Plemp was een typisch kind van de Renaissance en dat 

betekende dat hij een grote bewondering voor de Oudheid had. Filosofisch/wetenschappelijk was 

Aristoteles nog geheel en al zijn leidsman en medisch/geneeskundig waren dat Hippocrates en 

Galenus. Omdat hun opvattingen overal in het boek terug komen, leek het zinvol daar enkele 

woorden aan te wijden. Zijn kunnen het lezen van Plemps boek vergemakkelijken en 

veraangenamen. 

1 Curriculum vitae  
Vopiscus Fortunatus Plemp, gelatiniseerd Plempius, werd te Amsterdam geboren op 23 december 

1601 in een katholieke, waarschijnlijk welgestelde familie. Over zijn afkomst is verder weinig bekend. 

Zijn vader zou de wiskundige Bernard Plemp kunnen zijn geweest.1 De voornaam Fortunatus kreeg de 

boreling omdat hij met een keizersnede ter wereld werd gebracht, terwijl zijn moeder al was 

overleden.2 Volgens Vanagt zou het kind de naam Vopiscus gekregen hebben omdat het als helft van 

een tweeling werd geboren van wie de eerstgeborene bij de geboorte overleed. Het Latijnse woord 

‘vopiscus’ betekent namelijk ‘overlevende van een tweeling’. Vopiscus zou echter ook de vertaling 

van het Nederlandse Foppe kunnen zijn. Die voornaam zou Plemp ontvangen kunnen hebben omdat 

zijn vader Foppe Barents heette. De naam Plempius zou Vopiscus aan het begin van zijn studietijd 

zelf hebben aangenomen omdat een familielid met de naam Plemp geneesheer was en de jonge 

Barents zo zijn maatschappelijk aanzien dacht te verhogen.3 

Opleiding  

Na zijn kinderjaren in Amsterdam ging Plemp, net als andere leden van zijn familie (o.a. zijn oom 

Cornelis Gijsbertz4) in de Zuidelijke Nederlanden naar school en wel bij de Jezuïeten in Gent. Daarna 

volgde het eerste wetenschappelijk onderwijs aan de Leuvense universiteit. Plemp bezocht het oude 

en eerbiedwaardige Paedagogium Falconis, het Collège du Faucon ofwel de Pedagogie van de Valk. 

Dat was een van de vier paedagogia, waaraan de beginnende student in de artes liberales werd 

                                                           
1 Kleyntjes, art. V. F. Plemp in NNWB. 
2 Banga verwijst in dit verband naar Abraham Titsingh en diens Diana, ontdekkende het geheim der dwaazen, die zig 

vroedmeesters noemen. Ter eeren van Chirurgia. Geschreeven door A. Titsingh chirurgijn. Amsterdam. Gedrukt voor den 

Aucteur, 1750 p 771-2. “Deze Plempius wierd in Amsterdam uit zyn doode moeders buik gebooren door de sectio Caesaris, 

en daarom Fortunatus genaamd.” 

https://books.google.nl/books?id=LN0zAwEACAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on

epage&q=plempius&f=false 
3 Katrien Vanagt, De emancipatie van het oog: V.F. Plempius‘ Ophthalmografia en vroegmoderne medische denkbeelden 

over het zien. Diss. Enschede, 2010, p 24.  
4 Cornelis Giselbertus Plemp (Amsterdam, 1574- 1638) genoot onderwijs aan de Latijnse school van Amsterdam en Haarlem; 

zijn musicale vorming ontving hij van J.P. Sweelinck. In 1593 studeerde hij in Leiden o.m. bij Scaliger, Vulcanius en Merula. 

In 1595 vertrok hij naar Leuven, waar hij college liep bij Lipsius. Vervolgens studeerde hij nog te Ingolstadt en Douai, 

waarna hij te Orléans promoveerde in de rechten. Hij verbleef enige tijd in Den Haag als advocaat, maar verhuisde in 1610 

naar Amsterdam, waar hij zich als ambteloos burger aan de dichtkunst wijdde. Pas in 1630 trad hij er opnieuw als advocaat 

op. Intussen was hij goed bevriend geraakt met Hooft en Vondel, van wie hij verzen vertaalde. Op Vondel oefende de 

katholiek Plempius zowel literair als levensbeschouwelijk een grote invloed uit (NNBW). 
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ingeleid. Zijn belangrijkst leermeesters was5 de theoloog, filosoof en natuurwetenschapper Libertus 

Fromondus (1587-1653).6 Met deze laatste, sloot de jonge Plemp een vriendschap voor het leven.7 

Fromondus was als filosoof en theoloog gepokt en gemazeld in de scholastieke wijsbegeerte en de 

redeneerkunst. Hij zou als overtuigd aristoteliaan (en fel bestrijder van Descartes) een grote en 

blijvende invloed hebben op het denken van Plemp.  

De voorbereidende studiën in Leuven werden in 1620 met succes afgerond, Plemp eindigde als vijfde 

van 224 studenten.8 Vervolgens zette de jongeman zijn studies voort te Leiden alwaar hij 

geneeskunde studeerde. De universiteit en de medische faculteit hadden in korte tijd een 

internationale reputatie opgebouwd en trokken studenten uit heel Europa. Plemp kreeg  les van de 

kruidkundige Everardus Vorstius (1565-1624),9 de geneeskundige Otto Heurnius (1577-1652)10 en de 

anatoom Adrianus Falcoburgius (1581-1651).11 Reeds na twee jaar, in 1622, sloot hij zijn studie af bij 

Otto Heurnius met de verdediging van een Disputatio medica de angina.12 Als zoveel studenten in die 

dagen vertrok Plemp vervolgens voor een peregrinatio academica naar Italië. Eerst volgde hij in 

Padua colleges bij de vermaarde, uit Vlaanderen afkomstige, Adrianus Spigelius (1578-1625)13 en de 

al even beroemde Sanctorius Sanctorius (Santorio Santorio, 1561-1636).14 Vervolgens promoveerde 

hij in 1624 in Bologna tot doctor in de geneeskunde. Het Leidse doctoraat werd in Europa nog niet 

algemeen erkend.15 

Na het verkrijgen van de doktersgraad keerde Plemp naar zijn vaderstad terug. In Amsterdam 

oefende hij van 1624-1633 de geneeskunde uit. Plemp maakte volgens Banga deel uit van een kring 

vrienden en leerlingen rond Nicolaes Tulp (1593-1674).16 Vast staat ook dat Plempius persoonlijke 

                                                           
5 In een adem met Fromondus wordt als leermeester vaak de wiskundige Guilielmus Gutischovius (Willem van Gutschoven 

(1618-1667) genoemd. P. Dols wees mij erop dat zo iets nauwelijks mogelijk is, daar Gutischovius 17 jaar jonger dan Plemp 

was. Gutischovius was leerling en later secretaris van Descartes voor wiens boek Le traité de l’Homme (1664) hij 

verschillende tekeningen maakte. Gutischovius werd hoogleraar in de wiskunde aan de faculteit van de Artes. Hij was ook 

sterk geïnteresseerd in de anatomie en als zodanig de Leuvense gesprekspartner van Plempius over Harvey’s theorie van de 

bloedsomloop. In 1659 werd hij benoemd tot hoogleraar in de anatomie.. Zie https://adcs.home.xs4all.nl/Huygens/01/166-

guts.v.html. 
6 Libertus Fromondus, Libert Froidmont (1587 – 1653). Theoloog en filosoof. Werd opgeleid bij de Jezuïeten in Luik. Daarna 

De Valk in Leuven en vervolgens filosofie in dezelfde stad. Schreef met Cartesius, was bevriend met Jansenius. Bestudeerde 

intensief wis- en natuurkunde. Hield lang vast aan de opvattingen van Aristoteles. Descartes erkende hem als een groot 

deskundige op het gebied van meteoren.  
7 Kleyntjes in NNWB. 
8 ‘promu maitre es arts, le cinquième sur deux cent vingt - quatre concurrents.’ Bibl. Nat. Belg. XVII 803-6. 
9 Aelius Everardus Vorstius, Vorst of Voorst (1565 - 1624 ) werd geboren in Roermond en vertrok op zijn vijftiende met zijn 

ouders naar Dordrecht. Studie in Leiden, Heidelberg en Keulen en vervolgens in Padua, Bologna, en Ferrara. Terug in de 

Republiek vestigde hij zich in 1596 als arts te Delft. In 1598 buitengewoon hoogleraar in Leiden. 1599 gewoon hoogleraar 

natuurkunde en geneeskunde. Zijn colleges gingen vooral over theoretische geneeskunde. daarbij stond Hippocrates in het 

middelpunt. In 1617 werd hij hoogleraar botanie. Vorstius hield zich graag bezig met de Duitse, Franse Spaanse en Italiaanse 

taal. Verder met archeologie en (antieke) geschiedenis.  
10 Otto Heurnius (Otto van Heurn) (1577 - 1652). Nederlandse arts, theoloog en filosoof. Volgde zijn vader op als hoogleraar 

geneeskunde. Heurnius jr. hield zich ook actief bezig met de antieke filosofie.  
11 Adrianus Falcoburgius ofwel Van Valckenburg (1581-1650) studeerde in Leiden en legde zich toe op ontleed- en 

heelkunde. Kreeg na zijn afstuderen al toestemming om college te geven. Werd in 1630 tot gewoon hoogleraar benoemd.  
12 Dispvtatio medica de angina.: Præs. O. Heurnio. Lugduni Batavorum, 1622.  
13 Adrianus Spigelius ofwel Adriaan van den Spiegel of Spieghel (1578 - 1625) was een Vlaams anatoom, chirurg en 

plantkundige. Hij studeerde in Padua en werd aldaar in 1616 benoemd tot hoogleraar anatomie en chirurgie. 
14 Volgens Fundamenta 4e dr 127, 171 en Ophthalmologia 3e druk, 81. 
15 Vanagt, op.cit. 23. Zie ook H. Cook, Matters of exchange. Commerce, medicine and science in the Dutch golden age. 

2007: 107. 
16 Nicolaes Tulp werd in Amsterdam geboren als Claes Pieterszoon. In 1611 vertrok hij naar Leiden om daar geneeskunde te 

studeren. In 1614 vestigde hij zich in Amsterdam. Hij liet zijn naam veranderen in Nicolaes Tulp. In 1628 werd Tulp 

benoemd tot praelector anatomiae van het chirurgijnsgilde. Tulps belangrijkste werk is Observationes Medicae. (1641). Op 

latere leeftijd bekleedde hij alleen nog functies in het stadsbestuur.   
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contacten onderhield met René Descartes die op dat moment in de Kalverstraat woonde.17 Het 

opbouwen van een eigen praktijk belette hem niet om zelf ontleedkundige lessen te verzorgen. In 

dat kader zal het zijn geweest dat hij een boek over de spieren heeft geschreven. Het boek was in het 

Nederlands gesteld, hetgeen wel moet betekenen dat Plemp het werkje bedoelde voor chirurgijns 

die de taal van de wetenschap immers veelal niet machtig waren. Daarenboven zag Plemp kans om 

ook zelf onderzoek te doen. Met name de anatomie en de fysiologie van het (koeien-)oog boeiden 

hem buitengewoon. Zijn naspeuringen leidden tot de publicatie van Ophthalmographia, een studie 

over de anatomie en de fysiologie van het oog, alsook over de ziekten van dat orgaan. Het boek is 

diverse malen herdrukt. De zeer actieve Plemp lag goed in Amsterdam. Tulp noemt hem in zijn 

Observationes medicae (1641) een jongeman van grote naam (vir juvenis magni nominis) en niemand 

minder dan Joost van den Vondel prijst hem als ‘een eer der ranken van Galeen en Hippocraat’.18 Zijn 

boek over het oog droeg Plemp op aan enkele Leidse hoogleraren en aan zijn vroegere Leuvense 

leermeester Fromondus. Dat zou er volgens Vanagt op kunnen wijzen dat de Amsterdamse 

geneesheer universitaire aspiraties had. Of dat waar is, weten we niet, maar zeker is dat zijn werk in 

academische kringen werd opgemerkt en zo kon het gebeuren dat aartshertogin Isabella van Spanje, 

de landvoogdes in de Zuidelijke Nederlanden, de Amsterdammer In 1633 een leerstoel in Leuven 

aanbood.19  

Leuven  

De landsvrouwe had het recht twee hoogleraren te benoemen.20 Dat bood haar de mogelijkheid in 

1633, het laatste jaar van haar leven, Plemp uit te nodigen voor een post als hoogleraar in de 

geneeskunde. De kandidaat moest naar plaatselijk gebruik een openbaar dispuut houden en werd 

vervolgens op 3 augustus opgenomen in de medische faculteit.21 Tijdens de sollicitatie lijkt Plemp  

gewag te hebben gemaakt van zijn plan om Avicenna in het Latijn te vertalen. 22 Als leeropdracht 

kreeg hij het onderwijs in de Institutiones, de grondbeginselen van de geneeskunde en de medische 

wetenschap.23 Plempius lijkt in Leuven een voorspoedige start te hebben gemaakt. Nadat de 

hoogleraar Gerard de Villers op 12 mei 1634 was overleden, werd Plemp tevens professor primarius 

                                                           
17 Volgens Haan ‘Plempius rencontra Descartes à Amsterdam de nombreuses fois chez un marchand de draps de la 

Kalverstraat’. Zie ook H.L. Houtzager, Het cartesianisme in de medische faculteit te Leuven, Scientiarum Historia 19 (1993) 

2 143 -7. 
18 Op de ontledinge des menschelycken lichaems. door Joost van den Vondel; Uitgever: [S.l.]: [s.n.], [1633] De werken van 

Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929) p 407– http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe03_01/vond001dewe03_01_0082.php 
19 Bibl. Nat. Belg., XVII, 803. De inauguratie was op 3 okt. 1633.  
20 Isabella Clara Eugenia (1566-1633), dochter van Phillips II, was na het overlijden van haar echtgenoot Albrecht van 

Oostenrijk van 1621 tot haar dood in 1633 landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden. (Wikipedia)  
21 P.J. Haan, Notice sur la vie et les ouvrages de V F Plempius, in Annuaire de l’université Catholique de Louvain. 9 (1845) 

209-32. P 211. 
22 In Fasti academici studii generalis Lovaniensis p. 142 leest men: VOPISCUS FORTUNATUS PLEMPIUS, 

Amstelodamensis, medicinae Doctor, Studii Bononiensis: an. MDCXXXIII iii Nonas Augusti admittitur ad collegium, 

praevia disputatione publica, absque praesidio alicuius, solutisque iuribus, praestari ad hoc consuetis. Vulgaverat non ita 

pridem Ophthalmographiam sive De Oculi fabrica, actione et usu, Tractionem, praeter vulgares hactenus Philosophorum ac 

Medicorum opiniones: meditaturque novam operum Avicennae ex Arabico versionem. Plempio vero ad ordinariam 

Medicinae Practicae Lectionem, per mortem Gerardi de Vileers vacantem, Regia auctoritate adsumpto, Regius item 

Ordinariusque Institutionem professor nominatus fuit. (VFP med. Dr, uit Amsterdam afkomstig, opgeleid in Bologna, is tot 

het college) toegelaten na een openbare les, waarbij niemand als voorzitter optrad, en nadat aan de administatieve 

verplichtingen was voldaan. Hij publiceerde al een boek over de oogheelkunde etc. en denkt over een nieuwe vertaling van 

Avicenna uit het Arabisch. Na de dood van De Vileers kreeg hij de leeropdracht practische geneeskunde. Als regius-professor 

was hij belast met onderwijs in de Institutiones. bron: Valerius Andreas, Fasti Academici studii generalis Lovaniensis. Apud 

Ioannem Oliverium, & Corn. Coenesteyn, 1635 [google books] 

https://books.google.nl/books?id=77djAAAAcAAJ&pg=PA192&lpg=PA192&dq=In+Fasti+academici+studio+generalis+Lo

vaniensis&source=bl&ots=XUmjkX-cFp&sig=31a5jpG8GFdaKp4ZXdTs9G6pHxY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwigzIy 

Mzp XOAhWCMBoKHWfUADAQ6AEIITAB#v=onepage&q=plemp&f=false 
23 Haan geeft een uitvoerig overzicht van het rooster der lessen.  

https://books.google.nl/books?id=77djAAAAcAAJ&pg=PA192&lpg=PA192&dq=In+Fasti+academici+studio+generalis+Lovaniensis&source=bl&ots=XUmjkX-cFp&sig=31a5jpG8GFdaKp4ZXdTs9G6pHxY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwigzIy%20Mzp%20XOAhWCMBoKHWfUADAQ6AEIITAB#v=onepage&q=plemp&f=false
https://books.google.nl/books?id=77djAAAAcAAJ&pg=PA192&lpg=PA192&dq=In+Fasti+academici+studio+generalis+Lovaniensis&source=bl&ots=XUmjkX-cFp&sig=31a5jpG8GFdaKp4ZXdTs9G6pHxY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwigzIy%20Mzp%20XOAhWCMBoKHWfUADAQ6AEIITAB#v=onepage&q=plemp&f=false
https://books.google.nl/books?id=77djAAAAcAAJ&pg=PA192&lpg=PA192&dq=In+Fasti+academici+studio+generalis+Lovaniensis&source=bl&ots=XUmjkX-cFp&sig=31a5jpG8GFdaKp4ZXdTs9G6pHxY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwigzIy%20Mzp%20XOAhWCMBoKHWfUADAQ6AEIITAB#v=onepage&q=plemp&f=false
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voor de medicina practica. Op 8 februari 1634 was hij al benoemd tot praeses van het College van 

Breugel - een van de collegia die de universiteit telde.24 Net als nu nog de universiteiten van Oxford 

en Cambridge bestond de universiteit Leuven uit een aantal paedagogia en collegia ofwel ‘colleges’. 

Nog in hetzelfde jaar werd Plemp tevens kanunnik van de tweede fundatie van Sint Pieter.25 Deze 

functie betekende een aanvulling van zijn bescheiden salaris als hoogleraar. Eind 1634 werd hij ook 

nog eens rector magnificus - een waardigheid die hij vier keer zou bekleden.26 Over zijn benoeming 

tot hoogleraar is verder maar weinig bekend gebleven. Zeker is wel dat hij de reeds genoemde 

institutiones, de grondbeginselen van de medische wetenschap en de geneeskunde moest 

behandelen aan de hand van Avicenna, fen 1 van boek 1. De medicina practica diende te worden 

gedoceerd volgens Boek IX van Rhazes al Kitab al Mansouri. Terzijde zij opgemerkt dat van onderwijs 

aan het ziekbed nog nergens sprake is. Wellicht was deze innovatie uit Leiden en Utrecht nog niet tot 

Leuven doorgedrongen.  

Zij die beweerden dat de protestantse Plemp was overgegaan tot het katholicisme om in Leuven 

benoemd te kunnen worden, zitten er vrijwel zeker naast. 27 Waarschijnlijker is dat Plemps ouders, 

net als veel Amsterdamse patriciërs na de alteratie van 1578 katholiek waren gebleven. Het zal om 

die reden zijn geweest dat zijn vader hem naar Gent en Leuven stuurde voor scholing. Er zijn, zoals 

reeds werd gemeld, ook andere leden van de familie Plemp die in Leuven gingen studeren. De 

achttiende-eeuwse geleerde Albrecht von Haller betwijfelde het verhaal van de geloofsovergang 

reeds. Hij dacht dat het verhaal was verspreid door de bekende Franse geneeskundige Guy Patin.28 

Diens vermoeden zou juist geweest kunnen zijn, maar als zo vaak bij roddels, net niet helemaal. ‘Ik 

kreeg brieven uit Brussel’, zo schrijft genoemde Patin, ‘dat de beroemde hoogleraar Plempius op 12 

december [1670] is overleden. Vaarwel de goede doctrine in dat land. Descartes en de niet wetende 

chemisten proberen alles vuil te maken, zowel in de filosofie als in de geneeskunde.’ De briefschrijver 

prijst Plempius omdat hij zich - net als Patin zelf - tegen de deeltjestheorie van Descartes had 

gekeerd. Dat belette hem echter niet om zijn Leuvense vakbroeder toch even in een kwaad daglicht 

te stellen. ‘En deze Monsieur Plempius was een geleerde, Hollander van geboorte, die katholiek werd 

om in Leuven hoogleraar te kunnen worden. Hij zei op een dag tegen Riolanus29 (die het aan mij 

vertelde): ‘Si Messieurs les Etats veulent me donner une de leurs charges de professeur en médecine 

à Leyden, je me ferai Huguenot & irai demeurer chez eux’. Wat doet men al niet om aan de kost te 

komen! Hij werd toen slecht betaald en het is op het moment (scl in Leuven) nog slechter’.30  

Kleyntjes meent dat uit de omstandigheid dat Plemp tot president van het Breugel-college benoemd 

kon worden, volgt dat hij clericus moet zijn geweest en de mindere wijdingen of althans de tonsuur 

moet hebben ontvangen; een klerikale status was namelijk een noodzakelijk vereiste om het 

                                                           
24 Het Breugel College (Collegium Bruegelianum) werd gesticht in 1577 door Petrus Breugel.  
25 Paus Eugenius IV gaf in 1443 tien domheerschappen aan de kerk van St Pieter te Leuven. Twee ervan gingen naar 

hoogleraren van de medische faculteit die een toelage ontvingen mits ze ongehuwd waren en elk jaar een wetenschappelijk 

stuk schreven. Voor de lijst van Tractaten zie Haan, Notice des manuscrits.  
26 Haan, o.c. 1845, 213. 
27 Zie Banga, o.c. Ook volgens The general biographical dictionary new ed Vol XXV p 54 van Alex Chalmers (londen 1816] 

…. zou hij ter wille van zijn benoeming katholiek geworden zijn. 
28 Guy Patin (1601–1672) was een in zijn tijd zeer gezaghebbende Franse geneeskundige die doceerde in Parijs.  
29 Jean Riolan, Johannes Riolanus (1577 - 1657) de jongere was net als zijn vader Johannes Riolanus (1539-1605} een 

bekende Franse anatoom. Hij was een overtuigde aanhanger van Galenus en stond kritisch tegenover de ontdekking van 

Harvey. Hij dacht dat het bloed hoogstens drie maal per dag van het hart door de vaten naar de periferie van het lichaam 

stroomde en geloofde niet in de pompwerking van het hart. Hij dacht dat het bruisende bloed de hartspier bewoog en niet 

omgekeerd.  
30 Lettres choisies de feu Mr. Guy Patin, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris et Professeur au Collège Royal. 3 Tom. 

P 545. Den Haag, 1707.  
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presidentschap te kunnen bekleden.31 Hiermee in overeenstemming is dat Plemp zijn ontslag 

indiende, toen hij in 1650 op 49-jarigen leeftijd in het huwelijk trad met Anna Maria van Dieve, 

dochter uit een aanzienlijke Leuvense familie, waarvan de naam tot aan de Franse omwenteling 

voortleefde in het Collegium Divaeum, dat in 1576 door Gregorius van Dieve was gesticht. De bruid 

moet veel jonger zijn geweest dan de bruidegom: Anna Maria kreeg met Plemp volgens één bron drie 

kinderen: Anne Chrétienne, Fortuné en Anne - Marie.32 Volgens Vanagt kreeg het echtpaar zelfs 

zeven of acht kinderen. De oudste zoon, die na een normale bevalling werd geboren, heette Vobiscus 

Fortunatus. Plemps vrouw stierf in 1661 en haar man bleef, ruim 60 jaar oud, achter ‘met een groot 

nest jonge kinderen’.33 Hij overleefde zijn vrouw met negen jaar en overleed op 12 december 1671 

vlak voor zijn zeventigste verjaardag. Hij werd naast zijn vrouw begraven in de Augustijnenkerk in 

Leuven. Op de grafsteen stond gebeiteld: Vir toto orbe celiberrimus: Een over de hele wereld zeer 

bekend man.  

Over Plemps handel en wandel in Leuven weten we al even weinig als over zijn jaren in Amsterdam. 

In Leuven heeft hij ongetwijfeld ook in hogere kringen verkeerd, want Plemp trad verschillende keren 

als rector op. Bovendien lijkt hij ook - al dan niet via die functie - aan het sociale leven buiten de 

academie te hebben deelgenomen. In 1648 vergezelde hij de Spaanse gezant naar Munster waar hij 

bevriend raakte met de toenmalige nuntius te Keulen, kardinaal Fabio Chigi, de latere paus Alexander 

VIII.34 

Plemp als mens 

Over het karakter van Plempius valt weinig mede te delen. Hij lijkt behalve intelligent ook tamelijk 

ijverig te zijn geweest. Verder zijn er diverse aanwijzingen dat hij erg zijn best heeft gedaan om een 

mooie carrière op te bouwen. Banga oordeelt niet erg gunstig over hem.35 Volgens deze medico - 

historicus was Plemp ‘zeker een werkzaam man van goeden aanleg en scherp oordeel’. Zijn ongeluk 

was echter dat hij op jonge leeftijd in Leuven was onderwezen in de ‘twistzieke redeneerkunde’. Had 

hij in Leiden meer anatomie geleerd, dan had dat veel ruzies kunnen voorkomen. Bovendien zou 

Plemp een hooghartig en driftig man zijn geweest, terwijl zijn Kerk hem ervan weerhield om 

onafhankelijk, objectief onderzoek te doen. De lezer kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de 

protestantse Banga het niet zo op Rome en de Roomsen begrepen had en dat hij het Plemp kwalijk 

nam katholiek te zijn geworden om een leerstoel in Leuven te kunnen krijgen. Elders zegt Banga nog 

eens over het karakter van Plemp ‘Zijn twistzieke geest en zucht om anderen scherp te beoordelen’ 

manifesteert zich al vroeg, in de Fundamenta.36 Of dit oordeel helemaal juist is, kan men zich 

afvragen. Ongetwijfeld was Plempius een goed debater - dat was hem als belangrijk onderdeel van 

de scholastieke vaardigheden zo geleerd door de Jezuïeten. Wat echter zeer voor de graag scherp 

debatterende Plemp spreekt, zo kan men bij de opvatting van Banga aantekenen, is dat hij waar 

nodig steeds bereid was om zijn ongelijk toe te geven. In de tweede editie van de Fundamenta prijst 

hij William Harvey hogelijk om zijn thans baanbrekend genoemde onderzoek op het terrein van de 

bloedsomloop en erkent hij volmondig dat hij het zelf bij het verkeerde eind had. Elders geeft hij 

                                                           
31 NNBW, 1137. 
32 Généalogies des familles nobles et anciennes des dix-sept provinces des Pays-Bas, tant de celles qui y résident ou y ont 

résidé, que de celles qui en sont originaires, & aussi de celles qui se sont alliées avec elles, rangées par ordre alphabétique.: p 

162; 1781 
33 Vanagt, o.c. 27. 
34 Vanagt, o.c. 
35 J. Banga, Geschiedenis van de geneeskunde en hare beoefenaren in Nederland. Leeuwarden, 1868.Repr. Schiedam, 1975. 

(Banga, 1868/1975, 284.  
36 Banga, Geschiedenis, 279. 
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andermaal ruiterlijk toe dat hij ten onrechte anders over de functie van de niervaten had gedacht 

dan Jan van Beverwijck. Ook hier komt hij op zijn eerder ingenomen standpunt terug.37 Bij een debat 

over het bestaan van vasa lactea (melkvaten) ging het al net zo: Plempius nam in dit fel 

bediscussieerde onderwerp een eigen positie in (hij dacht dat ze niet bestonden), maar gaf na enig 

eigen onderzoek toe dat zijn stelling niet houdbaar was (Fundamenta, 115). Toch is het niet vreemd 

dat Plemp in de loop van de jaren enkele tegenstanders kreeg, ja zelfs vijanden. Bekende namen zijn 

in dit verband die van Mohyus,38 Horstius 39 en vooral Primrosius (die anders dan Plemp Harvey’s 

nieuwe leer van de bloedsomloop bleef bestrijden). Ook met de Leidse hoogleraar Kyperus,40 (die 

anders dacht over Descartes’ deeltjestheorie) kreeg Plemp het flink aan de stok.41  

Er bestaan verscheidene afbeeldingen van Plemp: o.a. een prent van Th. Matham naar een schilderij 

van J. Backer, en een gravure van P. Pontius naar een schilderij van Gerard ter Borch.42 Over zijn 

karakter verraden deze platen weinig. We zien een keurige heer die tamelijk helder de wereld inkijkt. 

Foppens geeft in de Bibliotheca belgica de laatste afbeelding. Hij schrijft erbij: ‘le personnage, âgé 

alors de 37 ans, est précieusement accoutré; il porte la tête haute; le regard est ferme, et même un 

peu provoquant, comme d’ailleurs la moustache qui se retrousse. Les cheveux sont élégamment 

rejetés en arrière’. (Op 37-jarige leeftijd, kostbaar uitgedost, staat hij daar met opgeheven hoofd, 

met een vastberaden blik, een beetje uitdagend zelfs, net als zijn wat opgetrokken snor, en met 

elegant naar achteren gekamd haar.). Bij het portret staat een beschrijving ‘d’un homme heureux’ 

(Foppens). Er onder staan de woorden natura, arte, fortuna. Daaronder volgt een gedicht, waarvan 

de vertaling bij benadering luidt:  

De natuur begunstigde hem, als ge op zijn karakter afgaat.  
De geneeskunst verwarmde het zaad dat hem ingegeven was doordat hij ijverig 
studeerde.  
Het lot gaf Plemp een naam die een man waardig is. 
Daar deze drie dingen de dokter maken,  
En ze alle drie boven alles uitsteken,  
Zou men zweren dat Galenus in Plempius is herleefd.43 

Over Plemps wetenschappelijke activiteiten zijn we gelukkig wat beter geïnformeerd. Zo weten we 

dat hij een uitgebreide briefwisseling met tal van andere geleerden onderhield, en daarin geregeld de 

degens kruiste. Vast staat ook dat Plemp een zeer belezen man was. De catalogus die bij de veiling 

van zijn boeken in 1671 werd gedrukt, laat zien dat de hoogleraar over een macht aan boeken 

beschikte. Daarnaast schreef hij zelf een flink aantal werken over een breed scala van onderwerpen. 

                                                           
37 Zie bijv. Fundamenta. 136, 170 en 211. 
38 Ericius Mohyus of Mohy werd aan het einde van de XVIe eeuw geboren. ‘Hij legde zich op de geneeskunde toe, die hij 

van omtrent 1620 tot in het midden dier eeuw met grooten lof uitoefende’. Zie Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek 

der Nederlanden.  
39 Gregorius Horstius, Gregor Horst, (1578 - 1636). Stadsarts te Ulm en hoogleraar te Giessen. Moet in Nederland enige 

bekendheid hebben genoten, want in de bibliotheek van Constantijn Huygens bevond zich zijn Dissertatio de natura 

thermarum. Giessae, 1618. Andere werken: De Natvra Hvmana Libri duo, De tuenda sanitate studiosorum et literatorum 

libri duo (1617) en Consilium de peste. (1611).  
40 Albertus Kyperus (1605-1655) was een Leidse hoogleraar die zware kritiek had geleverd op Plempius’ Fundamenta.  
41 Descartes was met Harvey eens dat het bloed rond stroomt, maar hij geloofde niet in de werking van de hartspier als pomp. 

Hij dacht nog dat er een kracht uitging van de opbruisende calor en niet van de spier. Zie Roger French, Medicine Before 

Science: The Business of Medicine from the Middle Ages to the Enlightenment. Cambridge University Press, 2009, p187-

190. 
42 Vgl. Muller's Catalogus van portretten en den catalogus Collection-van Kaathoven p. 21.(NNBW) 
43 Natura, si metiris indolem, favit / Ars incubando semen inditum fovit/ Dignum Viro Fortuna nomen adjecit/ Quae terna 

cum medicum expleant : ibi excellent:/ Jures Galenum in Plempio revixisse.  
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Op zijn medische en wetenschappelijke opvattingen wordt in  het derde deel van deze inleiding 

nader ingegaan. 

Plemp en zijn bibliotheek 

Zeg mij wat gij leest … Van Plemp is bekend wat hij las of in elk geval welke boeken hij bezat. De 

bovengenoemde catalogus die zijn uitgever Nempaeus maakte voor de veiling van zijn bibliotheek, 

een jaar na zijn dood, is namelijk bewaard gebleven. Een deel ervan is in 1925 gepubliceerd door 

Tricot-Royer.44 De Leuvense professor moet een ware bibliofiel zijn geweest, want hij bezat boeken 

die ook in die tijd reeds bijzonder en kostbaar waren. Het totale aantal liep over de duizend. Dat was 

zeker voor die tijd een groot bestand. Om de gedachten te bepalen: als de - vaak zwaar gekafte - 

boeken gemiddeld tussen de drie en de vijf centimeter dik zijn geweest, heeft Plemp tussen de dertig 

en de vijftig meter plank nodig gehad.  

Natuurlijk zeggen boeken iets over hun eigenaar, maar een volledig beeld geven ze niet, alleen al niet 

omdat de catalogus niet alle boeken bevatte die Plemp bezat; de werken die hij zelf had geschreven, 

staan in elk geval niet in de verkoopcatalogus. Betreurenswaardiger is dat de bewerkster van de 

catalogus alle niet-medische boeken van Plemp buiten beschouwing heeft gelaten; ook geschriften 

buiten het medische domein kunnen immers een interessant beeld oproepen van hun bezitter. 

Volgens Tricot-Royer telde de catalogus 768 medische boeken en 238 geschriften over politiek, 

geschiedenis en literatuur. Het onderwerp godsdienst wordt niet genoemd. Dat is merkwaardig, daar 

Plemp zeer waarschijnlijk lagere wijdingen had ontvangen. Wat overigens ook vraagtekens oproept, 

is dat de onderzoekster verschillende indelingscriteria door elkaar gebruikt: na de genoemde twee 

categorieën noemt ze ‘8 ouvrages en langue espagnole ou italienne; 23 ouvrages de littérature 

grecque et latine; plus une quantité d’autres non mentionnés: Et varii Arabici, Chaldaici et Thalmudici 

qui hic non exprimuntur’.  

Landen van herkomst van de auteurs Aantal 

Italië 145 

Duitse landen 91 

Frankrijk 83 

Noordelijke Nederlanden 33 

Zuidelijke Nederlanden 28 

Spanje 24 

Griekenland 19 

Groot Brittannië 18 

Portugal 10 

Zwitserland 9 

Arabië 7 

Rome 6 

Denemarken 3 

Zweden 1 

Totaal 477 

Tabel 1 Land van herkomst auteurs van boeken in de bibliotheek van Plemp.  

Bij haar presentatie van het materiaal neemt Tricot de oorspronkelijke indeling van de catalogus 

over. Deze berust op het formaat van de boeken: 173 werken zijn in folio, 233 in quarto, 263 in 

octavo en 93 in duodecimo gedrukt. Dat is samen geen 768 maar 762 boeken. Misschien 

                                                           
44 J. Tricot-Royer, La Bibliothèque de Vopiscus Fortunatus Plempius, Professeur de médecine au 17e siècle.: Bruxelles: 

Goemaere, 1925. 
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waardeerden potentiële kopers in de zeventiende eeuw deze toen heel gebruikelijke indeling en 

presentatie. Ons zegt ze niet veel, al zeker niet over Plemp. Iets meer valt af te leiden uit de 

geografische herkomst van de auteurs van de boeken - een gegeven dat hier en daar overigens niet 

geheel terecht wordt afgeleid uit de plaats waar een boek werd uitgegeven. Tricot heeft van 477 

boeken de herkomst vastgesteld. Zie tabel 1. 

Dit overzicht wekt de indruk dat auteurs uit Zuid-Europa sterker zijn vertegenwoordigd dan hun 

collegae uit Noord-Europa. Er zijn 179 Italiaanse, Spaanse en Portugese boeken. Met de Franse 

boeken erbij gaat het om 282 exemplaren uit het Romaanse taalgebied. Boeken met een Duitse, 

Engelse, Deense, Zweedse of Nederlandse auteur zijn met in totaal 146 stuks duidelijk in de 

minderheid. Om conclusies aan deze verschillen te verbinden, zou op zijn minst een vergelijking met 

andere bibliotheken en verzamelingen gemaakt moeten worden. Niettemin lijkt de veronderstelling 

dat de Zuid-Nederlandse, katholieke Plemp zich wetenschappelijk meer richtte op Zuid- dan op 

Noord- Europa wel verdedigbaar.  

Wat zegt de samenstelling van de bibliotheek verder over Plemp, zijn specifieke belangstelling en zijn 

opvattingen? Op het eerste gezicht weinig. In zijn algemeenheid gaan de boeken namelijk over alles 

wat een dokter bezig houdt: er zijn boeken over anatomie, fysiologie, embryologie, de praxis medica, 

de heelkunde, vrouwenziekten en een aantal kleine vakken, waartoe forensische geneeskunde en 

balneo-therapie behoren. Zelfs twee boeken over medische geschiedenis ontbreken niet. Bij een 

nadere beschouwing van de lijst komen wel een aantal punten naar voren:  

1 Plemp was een boekenliefhebber en waarschijnlijk ook een talig man. Naast zijn moedertaal en de 

wetenschappelijke voertaal Latijn moet hij het Spaans, Frans, Italiaans en Portugees minstens passief 

machtig zijn geweest. Daarnaast kende hij, het werd eerder reeds gemeld genoeg Arabisch om zich 

aan een vertaling van Avicenna te wagen. Opmerkelijk is voorts dat boeken in de Duitse en Engelse 

taal nauwelijks worden aangetroffen. Of dat betekent dat hij boeken in deze talen niet kon of niet 

wilde lezen, blijft een open vraag.  

2 De lijst leert ons wel iets over Plemps wetenschappelijke opvattingen, maar niet veel. Plemp laat 

zich in De togatorum niet kennen als een groot aanhanger van de (vooral in de Duitse landen 

opbloeiende) iatrochemie. Zo bevond zich in zijn boekenkast geen enkel werk van Paracelsus. Veel 

zegt dat van de andere kant ook weer niet: Plemp was blijkens De togatorum geen bewonderaar van 

Daniel Sennert, maar dat neemt niet weg dat hij van deze - zeer protestantse - geleerde en 

voorvechter van de iatrochemie wel een boek bezat. Maar wellicht was het bedoelde boek van 

Daniels zoon, de clinicus Michael Sennert.45 Dan blijft echter staan dat Plemp (iatro)-chemische 

geschriften van onder anderen Aubert, Brendel, Cardanus, Sponius, Crollius en van Van Helmont 

bezat. Merkwaardiger nog is op de keeper beschouwd, dat Plempius weinig boeken van iatrofysici op 

de plank had staan. Uit De togatorum blijkt duidelijk dat Plemp zich aangetrokken voelde tot deze 

richting in de medische wetenschap. Zijn denken is vaak mechanistisch. Toch vindt men in de 

boekenlijst behalve een boek van Sanctorius over de ars statica weinig andere belangrijke 

iatrofysische geschriften. Met name ontbreekt ieder spoor van het werk van Bellini en Malpighi. 

Wellicht mag men in deze bevindingen een aanwijzing zien dat de tegenstellingen tussen 

iatrochemici en iatrofysici niet zo groot waren als sommige medico-histori willen doen geloven. Van 

                                                           
45 Tricot, o.c.58. 
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Lieburg heeft laten zien dat juist de vruchtbare vermenging van uitgangspunten de wetenschap in de 

zeventiende eeuw verder heeft geholpen.46  

3 Wel duidelijk door de boekenlijst ondersteund, wordt de stelling dat Plemp zich medisch 

wetenschappelijk gezien nog in hoge mate baseerde op de kennis van de Oudheid. Daar lag zijn 

ankerpunt, zijn wetenschapstheoretische basis zo men wil. Aristoteles was zijn leidsman, zo blijkt uit 

De togatorum, maar ook uit de lijst: Plemp bezat commentaren op Aristoteles van de hand van 

Bonamicus, Campensius, Castellanus, Cremonius, Hoffman en Scaliger. Of hij ook originele teksten 

van de grote denker had, is niet geheel duidelijk. Zij waren in die tijd zeldzaam, maar mogelijk is ook 

dat Tricot dergelijke teksten tot de niet- medische literatuur rekende. Ook Plempius’ zuiver medische 

grondvesten lagen in de Oudheid. Hij gaf in Leuven onderwijs in de institutiones volgens de eerste 

Canon van het eerste boek van Avicenna. Geen wonder dus dat dit werk in diverse edities aanwezig is 

en zo ook vele commentaren er op.47 Dan Rhazes: een originele tekst in het Arabisch had Plemp niet, 

maar wel twee edities in het Latijn. Verder had hij vier commentaren op Rhazes: die van Arculanus, 

Barziziis, Jacchinus en J.B. Montanus. Ook deze prominente aanwezigheid behoeft niet te verbazen: 

Plemp moest als professor primarius alle ziekten a capite ad calcem bespreken volgens de ordening 

die Rhazes in boek IX van Al mansour aanhoudt. In het licht van het voorgaande behoeft het ook niet 

te verbazen dat Galenus in Plemps bibliotheek sterk was vertegenwoordigd. De hoogleraar had wel 

vijf Griekse teksten. Bovendien bezat hij werk van niet minder dan 36 commentatoren op (delen van) 

het werk van Galenus.48 Evenmin is het verwonderlijk dat Galenus nog wordt overtroffen door 

Hippocrates. Plemp beschikte over niet minder dan tien uitgaven van (delen van) het Corpus 

Hippocraticum. Bovendien stonden in zijn kasten wel 57 commentaren op Hippocrates.49 Andere 

antieke werken zijn die van de kruidkundige Dioscurides van wie het werk in viervoud aanwezig was. 

De beroemde Romeinse legerarts wordt vergezeld door de commentatoren Hoffmann, Lonicer, 

Lusitanus, Matthiolus, en Sarrazin. Ook het plantkundige werk van Theophrastus is met twee edities 

aanwezig. Het wordt besproken door J.C. Scaliger (drie boeken) en door Severini. Een belangrijke 

bron van medische kennis vormde in de zeventiende eeuw ook het werk van de - waarschijnlijk niet 

eens als medicus opgeleide - Romeinse encyclopedist Aulus Cornelius Celsus. Zijn De medicina was in 

drievoud in Plemps bibliotheek aanwezig. Ook Aretaeus, Paulus van Aegina en Oribasius ontbreken 

niet in de Leuvense verzameling. Voegt men hierbij de werken van dii minores als Caelius Aurelianus 

(drie boeken) en voorts de vele antieke geschriften over materies medica, dan kan worden gesteld 

dat vrijwel alle belangrijke bronnen uit de Oudheid in de boekerij van de Leuvense docent aanwezig 

waren. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Plempius’ geneeskunde nog goeddeels antiek was 

georiënteerd. Vreemd is tegen die achtergrond dat het werk van Plinius de Oudere alleen via enkele 

                                                           
46 M.J. Lieburg, De medische faculteit te Groningen en de ontwikkeling van de medische wetenschap. 1614-1714, In: A. H. 

Huussen (Ed), Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw. 

Hilversum:Uitgeverij Verloren, 2003, p 31 - 84.  
47 Het gaat om geschriften van Arculanus, Despars, Dinus de Garbo, J. de Forli, M. de Gradi, Gratiolus, Mantinus, Montanus, 

Oddo de Oddis, Paternus, Santa Cruz, Stephanus Rheginod en Rorarius.  
48 Agricola, Akakia, Alex de Neustein, Baersdorp, Bravo, Bronzecius, Campensius, Champier, Cremonius, Fuchs, Garcia- 

Carrero, Hoffmann, Ingrassias, Caius (Kaye), Libavius, Marinellus, Massarius, Mena, Montanus Comes, J.B. Montanus, 

Mundinus, Nunnez, Oddo de Oddis, Picolhomini, Puteus, Riolanus, Sanctorius, Santa cruz, Sebizius, Stephanus, Trincavelli, 

Valles, Vega christ, Th. Veiga, Versteeg en Zwinger (Tricot -Royer, 1925: 9). 
49 Ze waren van de hand van Alemanus, Argentarius, Benedictus, Bicaise, Bravo, Bucchius, Cachet, Campensius, 

Canonherius, Cardanus, Duvet, Foës, Fontanus, Forlivius, Fuchs, Galienus, Gerdus Gelenus, Gomez, Gourmelen, Heurnius, 

Hoffman, Hollerius, Laurent, Maniald, Marinellus, Martianus, Martin, Massaria, Mercurialis, Montanus, Musa, Naldius, 

Nunnez, Oddo de Oddis, Paaw, Paperella, Parma, Peria, Philotheus, Pinus, Phrugius, Rorarius, Salius, Sanctorius, Saumaise, 

Scaliger, Schroeter, Sebizius, Septalius, Stephanus, Ulmus, Valles, Vanderlinden, Vega, Victoriis, en Zwinger (Tricot -

Royer, l.c.).  
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commentatoren (Guilandinus, Hoffmann en Massarius) lijkt te worden vertegenwoordigd. Dat is des 

te merkwaardiger omdat Plemp in De togatorum vaak naar Plinius’ Historia naturalis verwijst. 

Bovendien had hij een grote belangstelling voor plant- en dierkunde. Dat laatste blijkt uit De 

togatorum en ook uit de reeks botanieboeken waarover de medicus beschikte. Deze zouden iedere 

moderne boekminnende historicus van de biologie in vervoering brengen: naast elkaar stonden bij 

Plemp in de kast de plantkundige werken van Clusius, Cluyt, Alpinus, Dodoens, Gesner en Scaliger. 

Ook boeken over zoölogie waren ruim vertegenwoordigd. Laatstgenoemde werken bevonden zich 

voor de medicus natuurlijk in een randgebied. Dat gold in zekere zin ook voor het octet van boeken 

over balneo- en hydrotherapie. Tricot noemt werken van Borel, a Clivoli, ab Heers, Mercurialis, 

Herilacus Pamphilius, Redeker en Van Helmont. In een heel ander randgebied bevonden zich de 

negen boeken over astrologie en magie. (Baccia, Bartholinus, Gasp. Bauhin, De Boodt, Deusingius, 

Digby, Erastus, Nyphus en Ulmus).  

Een vraag die natuurlijk niet onbesproken kan blijven, is of Plemp veel boeken had over het gezonde 

leven. De lijst van Tricot laat geen goed antwoord toe: De togatorum laat namelijk zien dat Plemp 

royaal gebruik maakte van het werk van niet-medische auteurs. Deze zijn in de bewerkte lijst, zoals 

eerder gemeld, echter niet opgenomen - of slechts bij uitzondering: Plemp had - allicht - een 

exemplaar van Athenaeus’ Deipnosophistae. Ook bezat hij twee exemplaren van het - middeleeuwse- 

Regimen sanitatis Salernitanum. Verder haalt Tricot op het gebied van “l’ hygiène morale et la 

prophylaxie” vier auteurs naar voren: Greg. Horstius, Leon. Lessius, L. Molanus en Gaspard a Rejes. 

Wat Horstius betreft: zijn boek De sanitate tuenda studiosorum et litteratorum libri duo (Giessen, 

1615) was aanwezig en zou door Plempius heel wel gebruikt kunnen zijn. Dat lijkt in werkelijkheid 

echter niet het geval te zijn geweest. Plemp noemt Horstius’ boek in zijn eigen verhandeling in elk 

geval niet één keer. Kon hij er niets van zijn gading in vinden? Het is moeilijk denkbaar en de 

verklaring ligt dus waarschijnlijk elders. In het voorwoord dat Xylander schreef bij De togatorum 

wordt gesuggereerd dat Plemp het met de Duitser aan de stok had gehad. Of dat ook het geval was 

met J. Molanus (Jean Vermeulen) werd niet achterhaald. Plemp noemt diens Diarium medicum 

(Rijssel, 1533, Leuven 1585) niet, terwijl hij ook dit boek wel bezat. Evenmin noemt hij Antonius 

Santorellus’ De sanitate natura lib xxiv. (Napels, 1643) of J. Follinus’ De tuenda valetudine. (Den 

Bosch, 1646) of H. Rantsovius’ De conservanda valetudine. (Leipzig, 1576; Antwerpen, 1580). En ook 

J. Sylvius’ (J. Dubois de Amiens) De senectute seu de tuenda valetudine in senio, ex Galeno praecipue 

et praelectionibus Jacobi Sylvii per Raimundum Filholtum wordt niet aangehaald 50Aldus leert deze 

korte ommegang ons dat er diverse boeken over het thema gezondheid en gezond leven in Plempius’ 

boekenkast stonden, die in zijn eigen boek niet worden aangehaald. Wat hierachter steekt, valt 

moeilijk te zeggen. Van sommige passages in De togatorum kan worden aangetoond dat ze zonder 

bronvermelding zijn overgenomen. Was het slordigheid? Wilde hij met andermans veren pronken? 

Of bepaalde namen doodzwijgen? Het zou een uitvoerig nader onderzoek vergen om meer licht op 

deze zaak te werpen. Dat (inter)menselijke factoren in elk geval meespeelden, zou kunnen blijken uit 

het feit dat Plempius een boek van de zeer invloedrijke Jezuïetenpater Leonardus Lessius (Leys) 

(1554-1623), adviseur van onder meer aartshertog Albrecht en bekend onder de bijnaam Orakel der 

Nederlanden zeer gunstig onthaalt. Zijn Hygiasticon, seu, vera ratio valetudinis bonae et vitae, una 

cum sensuum, judicii et memoriae integritate ad extremam senectutem conservanda. (Antverpiae, 

                                                           
50 Hierbij moet worden aangetekend dat Haller dit werk niet kent. Misschien, zo oppert Tricot, gaat het om Zacharias Sylvius 

uit Rotterdam die een Schola Salernitana seu de conservanda valetudine precepta metrica, Arnoldi Villanovi in singula 

recensente. uitgaf. 
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1614/ 1623) (hoe men een goede gezondheid kan bewaren en een goed leven kan hebben tot op het 

allerlaatste, met behoud van goed werkende zintuigen, oordeelskracht en geheugen) wordt door 

Plempius uitvoerig geciteerd en dat in positieve zin.  

Het simpele feit dat een boek in de kast stond, zegt dus niet veel. Het feit dat het er niet stond echter 

evenmin - Plemp kan het geleend hebben. Vanuit die omstandigheid moet ook de vraag benaderd 

worden of de boekenkast van Plemp enige bijzondere belangstelling verraadt voor wat wij thans 

arbeids- en bedrijfsgeneeskunde noemen. Van een dergelijke gerichtheid blijkt niets. De lezer kan 

hier tegenwerpen dat het boek De artifium morbis diatriba van Bernardo Ramazzini nog geschreven 

moest worden (het verscheen in 1700) en dat deze nieuwe tak van de medische wetenschap nog 

geboren moest worden. Men zou daar echter weer tegen in kunnen brengen dat het werk van 

Ellenbogen en Agricola al wel beschikbaar was. 51Maar misschien zijn hun geschriften zeldzaam 

geweest. Bovendien waren ze voornamelijk geschreven in het Duits. Dat laatste gold ook voor 

Paracelsus’ boek Von der Bergsucht, maar zeker niet voor het boek dat Marsilius Ficinus (1433-1499) 

in 1482 schreef en dat als een belangrijke aanzet tot de bedrijfsgeneeskunde kan worden gezien. In 

1482 publiceerde deze humanist De vita sana sive de cura valetudinis eorum, qui incumbunt studio 

litterarum.(Over het gezonde leven ofwel de zorg om de gezondheid van mensen die geestelijke 

arbeid verrichten). Het is, voor zover bekend, het eerste boek waarin nadrukkelijk wordt gewezen op 

de gevaren voor de gezondheid van mensen die geestelijke arbeid verrichten. Het boek moet in de 

kringen der geletterden, waartoe bijvoorbeeld Xylander behoorde, veel hebben los gemaakt. Het 

vormde overigens het eerste deel van de in 1489 verschijnende De vita libri tres. Het tweede deel 

gaat over de kunst om lang te leven en bevat uitvoerige medische en astrologische adviezen in 

verband met de gezondheid. Of Plemp dit boek kende, kon niet worden achterhaald. Tricot-Royer 

vermeldt het werk niet, maar Plemp verwijst in De togatorum wel naar Ficino (op p. 54 en 291).  

Eigen werk 

1 Plemp schreef zijn eerste grote en belangrijke wetenschappelijke werk in zijn Amsterdamse tijd. In 

1632 verscheen Vopisci Fortunati Plempii Medici Amsterodamensis, Ophthalmographia, Sive 

Tractatio De oculi fabrica, actione, & usu præter vulgatas hactenus Philosophorum ac Medicorum. 

Het boek werd in Amsterdam gedrukt. Misschien heeft Plempius dit onderwerp gekozen omdat zijn 

leermeester Spigelius in Italië zich intensief met het oog had bezig gehouden. Op basis van 

nauwkeurig ontleedkundig onderzoek aan koeienogen geeft Plemp een helder beeld van de bouw 

van het oog. Hij geeft zich bovendien veel moeite om de vele verwarrende, vooral Griekse 

benamingen van de verschillende onderdelen te ordenen. Het gebruik van niet mis te verstane 

termen en ondubbelzinnige begrippen lag de jonge Plemp na aan het hart. Niemand minder dan 

Herman Boerhaave noemde het boek over de ogen overigens een voortreffelijk werk in zijn 

Methodus studii medici. (Boerhaave, 1751:456). In de negentiende eeuw lijkt het boek in 

vergetelheid te zijn geraakt. In een recente studie van Vanagt komt de Ophthalmographia echter 

weer naar voren, thans als een ‘fascinerend en verassend werk’ dat is geschreven ‘in hoogst 

persoonlijke en vermakelijke stijl.’52 Uit haar onderzoek blijkt dat Plemp vast houdt aan de klassieke, 

                                                           
51 Enkele Duitse mijnartsen hadden zich eerder al het ellendige lot aangetrokken van de mensen die hun lange dagen 

doorbrachten in de mijnen. Het gaat hier om Ulrich Ellenbogen (- 1499) van wie in 1524 postuum een werk Von den gifftigen 

besen Tempffen und Reuchen verscheen en Georgius Agricola (Bauer) (1494-1555) wiens De re Metallica over de specifieke 

gevaren van het werken in o.a. zilvermijnen postuum in 1556 verscheen. 51 Als derde voorvader van het vak kan Paracelsus 

worden genoemd van wie in 1567 Von der Bergsucht oder Bergkranckheiten drey Buecher verscheen (Erich Posner, Zur 

Geschichte der Staublunge, Gesnerus 33 (1976) 48-64.1976). 
52 Vanagt, o.c.12. 
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Galenistisch-Aristotelische opvattingen. Dat verhindert hem echter niet om baanbrekend empirisch 

onderzoek te doen en enkele zeer interessante experimenten uit te voeren, op grond waarvan hij 

Galenus op diverse punten corrigeert. Opmerkelijk is verder dat hij zich laat inspireren door nieuwe 

wiskundige inzichten in de optica van Johannes Kepler.53 In 1648 is het werk opnieuw te Leuven 

uitgegeven, thans sterk aangevuld. Anno 1659 kwam het nog eens uit, nu met aanmerkingen van zijn 

vriend Guilielmus Gutischovius die op dat moment in Leuven wiskunde doceerde.  

2 Nog voor de Ophthalmographia het licht zag, publiceerde Plemp in 1630 een in het Nederlands 

geschreven Verhandelingh der spieren. By de welcke aenghewesen wort, wat in hun onnaeturige 

toevallen en te voorsegghen en te hant-wercken staet. Amstelredam, Jacob Aertsz. Colom, 1630. Dit 

boek is waarschijnlijk geschreven voor chirurgijns en hun leerlingen en moet in een behoefte hebben 

voorzien. In die richting wijst dat het boek in 1645 nog eens in Dordrecht werd uitgegeven: de 

titelpagina vermeldt thans: Dordrecht, Gedruckt by Hendrick van Esch, voor Pieter Loymans ende 

Maerten de Bot, 1645. In 1651 werd het boek ten derde male uitgegeven, dit andermaal in 

Dordrecht, maar thans ‘gedruckt voor François Boels’.  

3 Zoals reeds werd gemeld, moet deze spierenleer, myologie, zijn bedoeld voor heelmeesters die het 

Latijn niet machtig waren. Dat zij een belangrijke doelgroep van de jonge Amsterdamse geneesheer 

vormden, zou nog eens kunnen blijken uit het feit dat Plemp in 1633, drie jaar na het spierenboek, 

een vertaling en bewerking uitgaf van een boek van Bartholomeus Cabrolius, hoogleraar in de 

anatomie te Montpellier. De titel luidde: Ontleeding des menschelycken lichaems. Eertijts in' t Latijn 

beschreven... Nu verduytscht en met by-voechselen als oock figuren verrijckt. Het boek werd in 1633 

te Amsterdam gedrukt bij Cornelis van Breugel voor Hendrick Laurentsz. Volgens Vanagt had 

laatstgenoemde uitgever Plemp uitgenodigd om het boek te vertalen, nadat Nic. Tulp te kennen had 

gegeven daar geen tijd voor te hebben. 54 Plemp droeg het werk op aan Tulp. Joost van den Vondel, 

die bevriend was met enkele leden van de familie Plemp, ‘schreef eenige lofversen op B. Kabrools 

ontleding des menschelijken lichaems verduitscht door V.F. Plemp, nu professor te Loven.’55 Hierin 

heet Plemp ‘een eer der rancken van Galeen en Hippocraet’.  

4 Het moet vooral het baanbrekende boek over de ogen zijn geweest, dat Plemp naar Leuven bracht. 

Daar moest hij, het werd reeds gemeld, institutiones, d.w.z. de grondbeginselen van de geneeskunde 

en de medische wetenschap onderwijzen. De inhoud van de colleges werd in die tijd nog in zijn 

geheel voorgelezen aan de studenten die er een dictaat van maakten. Aangenomen mag worden dat 

Plemp deze colleges is blijven geven - ook nadat hij benoemd was tot primarius voor praktische 

geneeskunde. Dat zou dan verklaren waarom de Fundamenta die Plemp zijn studenten voorlas, in 

1638 in druk werden uitgegeven. En eveneens waarom het boek in 1644 herdrukt werd en in 1654 

vermeerderd, terwijl in 1664 nog een vierde verbeterde uitgave verscheen. De Fundamenta werden 

opgezet naar het leerboek van Avicenna. Verder gebruikte Plemp als voorbeeld de Institutiones 

medicinae (1626) van Lud. Gardinius ofwel Louis du Gardin (15??-1633), een hoogleraar aan de 

universiteit van Douai. Hij achtte deze toen alsook nu betrekkelijk onbekende geleerde56 vele malen 

hoger dan de in Parijs docerende, internationaal vermaarde J. Fernelius. Het boek was volgens 

                                                           
53 Vanagt, o.c. 11.  
54 Vanagt, o.c. 31. 
55 Kleyntjes, NNBW. Het vers: Op de ontledinge des menschelycken lichaems. door Joost van den Vondel; Uitgever: [S.l.]: 

[s.n.], [1633]. Zie L. Simons, e.a. (eds), De werken van Vondel. (10 dln) Deel 3. 1627-1640 WB editie. (1929) p 406. 

http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe03_01/vond001dewe03_01_0082.php 
56 Over hem: Bayle en Thillaye, Biographie médicale, Paris, 1855, I, 440. 
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medico-historicus Banga, die zuinig is met lof voor Plemp, vlot geschreven. In de eerste uitgave 

ontkende Plemp de juistheid van de beschrijving van de bloedsomloop die in 1628 wereldkundig was 

gemaakt door zijn ontdekker William Harvey (1578-1657).57 Plempius’ boek dat in wezen niet meer 

was dan een leerboek voor jongerejaars studenten, deed om die reden het nodige stof opwaaien. 

Dat gebeurde nog eens toen hij in de tweede druk verklaarde dat hij tot de conclusie was gekomen 

dat Harvey het toch bij het rechte eind had. Misschien heeft de auteur zien aankomen dat uitspraken 

over de bloedsomloop tot discussies leidden. Het boek werd opgedragen aan ridder Petrus Roose, 

staatsraad in dienst van de koning van Spanje. Plemp roept de hoge functionaris op om hem te 

beschermen tegen aanvallen van vijanden. Hij noemt zich zelf heel nederig een ‘man van weinig 

woorden die zelfs in alledaagse gesprekken droog en nogal nuchter is, een man die geen opgesmukte 

taal gebruikt of gemakkelijke en mooie praatjes verkoopt’.58 De verwachte kritiek bleef inderdaad 

niet uit. Scherpe aanvallen kwamen, vooral nadat Plempius de bloedsomloop had aanvaard, onder 

anderen van James Primrose (1598-1659), een Franse medicus die zich in Engeland had gevestigd.59 

Deze welhaast rabiate opponent van Harvey had wel vierhonderd fouten ontdekt. Plemp reageerde 

zelf niet op de kritiek. Zijn student en neef Frans Plemp verdedigde hem en zo ook een andere 

leerling, Gerard Blasius.60 Het boek weerspiegelt aldus de strijd die in de zeventiende eeuw uitbrak 

tussen het Galenisme en nieuwere opvattingen. In de tweede en derde druk verdedigt zijn leerling 

Daniel Vermostius hem tegen aanvallen van de Leidse hoogleraar A. Kyper.61 In de derde druk zijn 

ook een aantal brieven van Leuvense geleerden tegen het cartesianisme opgenomen.62 De strijd ging 

inmiddels niet meer over Harvey’s ontdekking van de bloedsomloop, maar over de materialistische 

opvattingen van Descartes. Plemp kon daarin als trouwe aanhanger van de humoraalpathologie niet 

meegaan. Verder verzette hij zich, nadat hij de leer van Harvey had omarmd, tegen de opvatting van 

Descartes die bleef volhouden dat het bloed onder invloed van de calor innatus in het hart 

opbruiste.63 De wijsgeer kon wel geloven dat het bloed rond stroomde, maar niet dat het hart een 

pompende spier was.  

5 Stof voor geschillen over medische kwesties was er wel vaker. In 1642 verscheen Vopisci Fortunati 

Plempii Animadversio in veram praxim curandæ tertianæ propositam à Doctore Petro Barba, Regiæ 

Majestatis, & Serenissimi Hispaniarum Infantis Ferdinandi (luge Belgica) cubiculario Medico &c. 

(Leuven, 1642). Zoals uit de titel kan worden afgeleid, had een vooraanstaande Spaanse medicus zich 

ingezet voor het gebruik van de pas ontdekte quinquina als middel tegen hevige koortsen, in het 

bijzonder malaria. Plempius geloofde daar niet in en stak zijn mening niet onder stoelen of banken.  

                                                           
57 In een brief aan Van Beverwijck zegt hij: Harvei opinamentum a me nusquam nec adhuc receptum. Aliter enim vasorum 

constitutio et fabrica fieri debuisse mihi videtur, si a natura circulatio ista instituta fuisset”. Zie J. Van Beverwijck, Exerc. In 

Hippocratis Aph. De calculo. L ugd. Bat. 1641, p 119, 203. Van Beverwijk had Plemp zijn boekje over de niersteen eerder 

toegestuurd.  
58 ‘homo verborum parcus, atque in familiaribus etiam colloquiis siccus et sobrius; sermone usus sum non compto et polito et 

culto, imo non latino, sed hoc nostro scholastico et adipato et barbarizante’. 
59 Franciscus Plemp, Munitio Fundamentorum Medicinæ V.F. Plempii, adversus J. Primirosium... ea destruere conantem, 

ubi... milleni ipsius errores ostenduntur. Amstelodami, 1659. 
60 Gerard Leendertszoon Blasius (1627 - 1682) was een Nederlandse arts en anatoom. Hij studeerde in Kopenhagen en 

Leiden en vestigde zich rond 1655 in Amsterdam. In 1659 werd hij benoemd aan het Athenaeum Illustre aldaar. 
61 Danielis Vermostii... Breve apologema pro avthore adversus dicteria & ineptias cujusdam Κηπουρου [i.e. Albert Kyper]. 
62 Bibl. Nat. Belg, XVII, p 803. 
63 Uit 1641 is bewaard gebleven Repetitio de tertiana. Lovanium, 1641. Dit is de gedrukte verzameling van 12 stellingen die 

werden verdedigd onder voorzitterschap van Plemp door Martinus Soers Breensis (uit Bree) [26 nov. 1641] 

https://books.google.nl/books?id=N8NQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Vopiscus+Fortunatus+Plemp

%22&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi3mIjR08zKAhUHMBoKHb6ZCbIQ6AEIVjAH#v=onepage&q&f=false 
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6 Twee jaar later publiceerde Plempius een boek over aandoeningen van het haar en de nagels. De 

affectibus capillorum et unguium tractatus. Apospasmation libri sui de particularibus externis corporis 

humani affectibus. Lovanii, Hieronymi Nempaei, 1644. Het boek is herdrukt in 1662.  

7 Intussen zette Plemp zijn strijd tegen de kinine voort. Onder de schuilnaam Melippus Protymius64 

schreef hij in 1655 een boekje tegen de cortex peruvianus en tegen een voorvechter van het middel, 

de jezuïet Honoratus Fabry. Het gaat om: Antimus Conygius,65 Peruviani pulveris febrifugi defensor, 

repulsus a Melippo Protimo, belga. Exequias Peruviano pulveri febrifugo, quibus commodum ire; hem 

tempus est. (in het kort: A.C., de verdediger van de koortswerende kracht van het Peruviaanse poeder 

weerlegd door de Belg MP. Het is helaas tijd voor een begrafenis van het poeder) S. l., 1655.  

8 Terwijl er overal herdrukken van eerdere werken verschenen, kwam in 1658 het werk uit dat Plemp 

ongetwijfeld de meeste moeite en inspanning heeft gekost. Het ging om de Canon medicinae 

interprete & scholiaste Vopisco Fortunato Plempio. Librum primum & secundum Canonis exhibens, 

atque ex libro quarto tractatum De febribus. Lovanii, 1658. Plemp had in zijn jonge jaren in Leiden 

kans gezien om wat Arabisch te studeren. Vervolgens werkte hij dertig jaar aan de vertaling van 

Avicenna in het Latijn. Hij gebruikte drie handschriften (uit Leiden, Aleppo en Constantinopel) en de 

oudere vertaling van Gerard van Cremona. In 1658 verschenen boek 1 en 2 en het eerste deel van 

boek 4 (over koortsen). Plemp had de oorspronkelijke teksten gekregen van de arabist Jacob Golius 

(1596-1667), die ze van zijn reizen naar het Morgenland had meegebracht.66 De beide mannen waren 

tijdens Plemps verblijf in Leiden bevriend geraakt. Het resultaat van Plempius’ zwoegen werd alom 

geprezen en is nog lang als naslagwerk gebruikt.  

9 Intussen bleef Plemp de strijdlustige academicus die het wetenschappelijke debat niet schuwde: in 

1663 verscheen [nog eens]: Anastasis corticis Peruviae, seu chinae chinae defensio...: contra 

ventilationes Joannis Jacobi Chifletii, gemitusque Vopisci Fortunati Plempii. Genoa, 1663. 

10 Vlak voor zijn dood verscheen het boek dat thans in vertaling voorligt: Vopisci Fortunati Plempii... 

De togatorvm valetudine tuenda commentatio... Bruxellis: Typis Francisci Foppens, 1670. Het boek is, 

in tegenstelling tot veel van de andere werken, na zijn dood nooit meer herdrukt. Volgens Haan zou 

een tweede druk in voorbereiding zijn geweest, maar ging de uitgave niet door aangezien Plemp nog 

in 1670 overleed. Het boek werd volgens deze biograaf door Plemp geschreven nadat een 

hooggeplaatste bestuurder, Petrus Xylander (Peter Stockmans) hem dat had gevraagd. De al wat 

ouder wordende en ziekelijke Xylander was tot het inzicht gekomen dat het leven van bestuurders, 

raadsheren en hoogleraren zijn eigen specifieke bedreigingen kent van de gezondheid van lichaam en 

geest. Daarom wilde hij dat Plemp vanuit een medisch perspectief zijn licht hierover zou laten 

schijnen.67 

                                                           
64 Προθυμος: graag willend, bevlogen.  
65 Conyngius is de aangenomen naam van de jezuïet Honoratus Fabry (1607-1688). Zie Alex Chalmers, The general 

biographical dictionary new ed Vol XXV p 54 (Londen, 1816).  
66 Jacob Golius of Gool (1596 - 1667) was een Nederlandse oriëntalist. Hij studeerde in Leiden, waar hij de beste student was 

van de arabist Thomas Erpenius. In 1622 ging hij naar de Nederlandse ambassade in Marokko. Bij zijn terugkomst werd hij 

benoemd tot opvolger van Erpenius. Vervolgens reisde hij tot 1629 door de Arabische wereld. De rest van zijn leven 

doceerde hij Arabisch in Leiden alwaar hij ook wiskunde gaf. Onder anderen Descartes studeerde wiskunde bij hem. Zijn 

belangrijkste werk is het Lexicon Arabico-Latinum, (Leiden, 1653). In 1656 publiceerde hij een nieuwe editie, met 

aanzienlijke aanvullingen, van Erpenius’ Grammatica Arabica. Plempius was als student bevriend geraakt met Golius en 

kreeg van hem manuscripten van Avicenna in bruikleen.  
67 Haan, o.c.: 229. 
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Volledigheidshalve zij hier vermeld dat sommige bibliografen, zoals bijvoorbeeld August Hirsch68 het 

volgende boek ook toe schrijven aan Plempius: Loimographia sive tractatus de peste ad perillustres 

atque amplissimos D.D. Consules urbis Amstelredamensis. Apud Joannem Ravestinium, 1664. Nader 

onderzoek leert echter dat dit advies over pestbestrijding voor het stadsbestuur van Amsterdam van 

de hand is van Vopiscus’ neef Franciscus Plempius. Deze Frans had Plempius ook verdedigd tegen de 

eerder genoemde Primrose: Munitio fundamentorum medicinæ Vopisci Fortunati Plempii, adversus 

Jacobum Primirosium alterum Herostratum ea destruere conantem. Ubi breviter milleni ipsius errores 

ostenduntur a Francisco Plempio. Amstelodami: apud Joachimum a Metelen, bibliopolam sub signo 4 

Evangelistarum, 1659.69  

Samenvattend  

Uit deze biografische schets blijkt dat Plemp een intelligente en ijverige man was die een voor die tijd 

uitstekende opleiding had genoten. Bij de jezuïeten in Gent was hij gekneed in scholastieke 

methoden en in Latijn. De artes-studie in Leuven bracht hem een grondige kennis van de logica en de 

wetenschapsleer van Aristoteles. Als geneeskunde-student in Leiden leerde hij Hippocrates en 

Galenus kennen, maar maakte hij zeker ook kennis met nieuwe inzichten en stromingen in de 

wetenschap in het algemeen en in de geneeskunde in het bijzonder. Te denken valt aan het 

atomisme en aan vorderingen op het gebied van de anatomie en fysiologie. Harvey zou zijn 

baanbrekende werk over de hartfunctie pas in 1628 publiceren, maar delen van het werk waren al 

eerder bekend in medische kringen. De iatrochemie moest haar zegetocht nog beginnen - J. De le 

Boe Sylvius (1614-1672) promoveerde pas in 1637, terwijl Plempius al in 1622 in Leiden afstudeerde, 

maar ook op dit terrein waren toch al nieuwe bewegingen bespeurbaar. Nog nadrukkelijker zal 

Plemp met nieuwe inzichten kennis hebben gemaakt tijdens zijn studie in Italië. Daar bloeiden de 

anatomie, de fysiologie en vooral ook de iatrofysica. Dat laatste was een stroming die meer opgeld in 

Zuid -Europa deed, terwijl de iatrochemie in het Noorden opgang maakte. Overigens leert zijn 

boekenkast ons dat Plemp in zijn denken nog sterk bepaald werd door Aristoteles en dat hij als arts 

op het kompas van Hippocrates en Galenus voer. Het paste geheel in de traditie waarin hij als arts 

was opgeleid. Zijn eigen, d.w.z. de door hem zelf geschreven boeken leren ons verder dat de auteur 

een heel brede belangstelling had. In zijn jonge jaren hield hij zich indringend bezig met anatomie en 

fysiologie. In zijn latere Leuvense tijd boog hij zich over de fundamenten van de geneeskunde, dat 

was zijn eerste leeropdracht, en verder over de ziekten van huid en haren. Om de variëteit nog groter 

te maken, mengde hij zich in actuele discussies over bepaalde nieuwe geneesmiddelen, met name 

kinine. Hij bleef daarbij vasthouden aan de medische denkbeelden uit de Oudheid, hetgeen onder 

meer culmineerde in de vertaling van een deel van het werk van Avicenna. Zou men denken dat een 

arts die belast is met het onderwijs in de medicina practica zich verdiepte in klinische 

gevalsbeschrijvingen, dit lijkt niet het geval te zijn geweest. Geschriften op dit terrein werden althans 

niet gevonden. Wel begaf Plemp zich op het laatst van zijn leven op het terrein van de prolongatio 

vitae - de verlenging van het leven, thans beter bekend als health promotion. ‘In dit boekje heb ik het 

over de vraag hoe men de laatste levensdag het laatste kan laten komen en men het leven dat 

daaraan vooraf gaat gezond en gelukkig kan laten verlopen.’ (p 28) Daarmee richtte hij zich op een 

                                                           
68 Zie Hirsch, August, "Plemp, Vopiscus Fortunatus" in: Allgemeine Deutsche Biographie 26 (1888), p 270-271. 

http://www.deutsche-biographie.de/pnd124460623.html?anchor=adb 
69https://medspace.mc.duke.edu/ImageServer/awimagenav.jsp?viewheight=512&viewwidth=512&title=Vopiscus%20Fortun

atas%20Plempius&&collectionName=Historical%20Images%20In%20Medicine&filename=01512.j2k&returnurl=/vopiscus-

fortunatas-plempius&maxthumbnailwidth=256&maxthumbnailheight=256 

http://www.deutsche-biographie.de/pnd124460623.html?anchor=adb
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onderwerp waar de meeste medici zich slechts zijdelings mee bezig hielden. Hun belangstelling ging 

meer uit naar de curatieve geneeskunde. 

2 Over het boek De togatorum valetudine tuenda commentatio  
Het is de vraag of Plemps interesses zich op dit punt sterk van die van zijn collegae onderscheidde. 

Niet vergeten mag worden dat hij het boek over de zorg voor de gezondheid schreef op aandringen 

van Xylander. Daar komt echter zeker bij dat Plemps aandacht  voor de verlenging van het leven 

geheel en al hoorde bij zijn opvoeding en  opleiding  als kind van de Renaissance. Het thema 

verlenging en veraangenaming van het leven paste bij de wedergeboorte van de antieke cultuur. Het 

ging om een nieuw élan, om een scheppingsdrang op sociaal, economisch en politiek gebied, en 

zeker ook op het terrein van kunsten en wetenschappen. Een belangrijk kenmerk van de ommekeer 

was dat de theocentrische levenshouding antropocentrisch werd. Middeleeuwers leefden vanuit het 

voortdurende besef dat het leven in het aardse tranendal slechts tijdelijk was. De mens moest zich 

hier op aarde voorbereiden op het eeuwige leven in het hiernamaals. De nieuwe mens ging, met de 

welvarende burgers in de Italiaanse stadsstaten voorop, anders denken. Het devies werd Pluk de 

dag! (Carpe diem). Dat hield in dat de aandacht van de hemel naar de aarde werd verplaatst en van 

het eeuwige leven na de dood naar het aardse bestaan, het hier en nu. De kijk op het leven werd 

daarbij positiever. De mens zou na de sombere, mislukte Middeleeuwen weer terugkeren naar de 

gouden tijden van de Grieken en Romeinen. Geheel in deze optimistisch getinte stroming past de 

toenemende aandacht voor het eigen lichaam, voor het goede en gezonde leven en niet in de laatste 

plaats de prolongatio vitae: hoe kan ik mijn leven zo lang mogelijk maken? Descartes bijvoorbeeld 

was zeer geïnteresseerd in het thema verlenging van het leven. Hij schrijft er over in Les passions de 

l’âme (1649) en in de Lettre-Préface. De visionaire Francis Bacon (1561-1626) schreef er ook over. 
70Interessant is dat hij in dat kader voor een andere geneeskunde pleitte. De Engelse staatsman, 

sociaal filosoof en utopist - Plemp noemt hem nooit - betoogde dat de geneeskunde uit drie 

onderdelen bestaat: het voorkómen van ziekte, het genezen van ziekten en ten derde het verlengen 

van het leven (resp. conservatio sanitatis, curatio morborum; prolongatio vitae).71 Het derde deel had 

naar zijn mening nooit de aandacht gekregen die het verdiende, en had daarom nauwelijks een eigen 

gezicht kunnen ontwikkelen. Dat achtte hij onaanvaardbaar: in De Augmentis Scientiarum (1623) en 

vooral ook in Historia vitae et mortis (1623) stelt Bacon dat de arts zijn medemensen niet alleen 

moet proberen te genezen, maar ook moet helpen om lang en gelukkig te leven en, in hedendaagse 

termen, de kwaliteit van het leven te verbeteren. Dat dit onderwerp onvoldoende aandacht kreeg, 

moest als een ernstig tekort van de geneeskunde worden gezien. Bacon ging overigens nog een 

                                                           
70 Zie M. Fattori,  Prolongatio Vitae and euthanasia in Francis Bacon, In: Guido Giglioni e.a. Francis Bacon on motion and 

power, Springer, 2016 pp 115-132.  
71 Bacon schrijft in De Augmentis Scientiarum, IV, 2: Eam [de geneeskunde] in tres partes dividemus, quae tria eius officia 

nominabimus. Primum est Conservatio Sanitatis, secundum curatio morborum; tertium prolongatio vitae. At istud postremum 

non videntur medici tamquam partem principalem artis suae agnovisse, verum idem reliquis duobus satis imperite 

immiscuisse […] Verum de hac parte paulo post dicemus; haec tantum interea praefati, ne quis tertium istud officium 

medicinae cum duobus prioribus (quod fere adhuc factus est) imperite confundat. (Wij zullen de geneeskunde in drie parten 

opdelen en van alle drie de taken noemen. De eerste is het bewaren van de gezondheid (= preventie), het tweede de 

behandeling van ziekten, het derde de verlenging van het leven. Maar de geneesheren lijken de laatste taak niet te hebben 

erkend als een belangrijk deel van hun kunst. Ze hebben [de inhoud] tamelijk ondeskundig vermengd met die van de andere 

twee taken […] Over dit laatste onderdeel zullen wij verderop nog te spreken komen. Dit wordt hier intussen slechts vooraf 

gezegd opdat niemand die derde taak van de geneeskunde ten onrechte verwart met de andere - iets wat nogal eens gebeurt). 

Bron: Francis Bacon, De augmentis scientiarum: libri IX. Amstelodam. : J. Ravesteinij, 1662. P 251 sqq over de 

geneeskunde, p 263 sqq over de porolongatio vitae. https://books.google.nl/books?id=l-

VBAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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stapje verder. Hij meende dat de dokter zijn medemensen niet alleen moest helpen om lang en 

gezond te leven maar, als het niet anders kon, ook om een zachte dood te sterven. Bacon snijdt 

zonder omhaal het thema euthanasie aan. Hij vertelt in dat verband hoe Epicurus toen hij gehoord 

had dat hij ongeneeslijk ziek was, zich letterlijk dood dronk. Hinc Stygias ebrius hausit aquas. Hij 

dronk het water van de Styx, omdat hij zo dronken was dat hij niet meer kon proeven hoe bitter dat 

was. Het voorzichtige pleidooi voor euthanasie werd Bacon door de kerk van Rome niet in dank 

afgenomen. In de heilige stad ging men er zelfs toe over zijn boeken op de index te zetten. Of de 

roep om een conserverende geneeskunde bij de artsen veel beter viel, mag worden betwijfeld. Men 

krijgt de indruk dat het thema zeker zo sterk bij geletterde leken leefde als bij artsen die het genezen 

van zieken als hun core business bleven zien en die volgens een bekende interpretatie van de eed van 

Hippocrates hun patiënten overigens geen dood brengende geneesmiddelen mochten geven.  

Hoe dacht Plemp over deze kwesties? Voor een antwoord op die vraag moeten wij ons richten op het 

boek waarvan thans de vertaling voorligt. Het in quarto gedrukte, bijna 400 pagina’s tellende werk 

maakt bij eerste kennismaking geen erg toegankelijke indruk. Dat komt vooral doordat Plemp de 

hoofdstukken niet van titels voorziet, in de tekst zeer weinig wit gebruikt en zelfs geen kopjes 

aanbrengt. Hij volstaat met Arabische cijfers in de marge die verwijzen naar een lijst van 

onderwerpen die aan het begin van elk hoofdstuk wordt gepresenteerd. Men vraagt zich af of het 

boek inderhaast geschreven is of zelfs in elkaar geflanst. Dat laatste verklaart dan ook waarom er 

nogal wat slordigheden in de tekst zitten. De auteur vervalt bovendien nogal eens in herhalingen en 

springt zo nu en dan van de hak op de tak. Met citeren neemt Plemp het ook al niet altijd even nauw.  

De titel van het boek, De togatorum valetudine tuenda commentatio, is bij de beantwoording van de 

gestelde vraag ook niet bijzonder behulpzaam; deze is namelijk voor minstens tweeërlei uitleg 

vatbaar. Adviezen om de gezondheid te bewaren, het ‘de valetudine tuenda’, verwijst naar de zojuist 

besproken ‘prolongatio vitae’, de oude tak van de geneeskunde die volgens Bacon niet tot wasdom 

was gekomen. Dat de adviezen bedoeld zijn voor ‘togati’, ‘voor mensen met een toga’ wijst echter in 

een andere richting. Het geeft aan dat het boek werd geschreven voor een bijzondere doelgroep, of 

beter voor een bepaalde beroepsgroep: rechters, advocaten, bestuurders, hoogleraren en hoge 

geestelijken die hun bijdrage aan de maatschappij leveren met denken, doceren, overleggen, 

schrijven, lezen en vergaderen en daarbij een zittend leven leiden. Daarmee richt het werk zich 

automatisch op een in zekere zin bijzondere beroepsgroep. Bovendien bestond die groepering 

overwegend uit leden van de hogere leeftijdsklassen; jonge mensen bekleedden dat soort functies 

nog niet. Welhaast even vanzelfsprekend is dat het boek zich louter op mannen richt; vrouwen 

waren uitgesloten van dergelijke functies, omdat de universiteit voor hen niet toegankelijk was en ze 

in het algemeen ook geen hogere bestuurlijke, rechterlijke of academische functies kregen. Kunnen 

wij het boek gelet op de bijzondere doelgroep misschien rekenen tot de eerste geschriften op een 

terrein dat in de zeventiende eeuw nog nauwelijks ontwikkeld was: de arbeidsgeneeskunde? Na 

enkele hiervoor reeds genoemde voorlopers, zoals Ellenbogen, Bauer, Paracelsus en Ficino, was het 

Bernardino Ramazzini (1633-1714) die dat vak aan het begin van de achttiende eeuw definitief op de 

kaart zette. Deze Italiaanse arts publiceerde in 1700 in Modena een baanbrekend werk over 

beroepsziekten De Morbis Artificum Diatriba. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat het werk in elk 

beroep specifieke risico’s voor de gezondheid oplevert en dat de geneeskunde dat probleem moet 

aanpakken. Het feit dat Plemp in de titel van zijn boek een bepaalde beroepsgroep noemt, zou 

kunnen betekenen dat hij de ziekten die bij haar beroep hoorden, wilde aanpakken. Een tweede 

aanwijzing naar het thema ziekte en arbeid vindt de lezer in het woord vooraf dat van de hand is van 
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de Zuid-Nederlandse staatsman P. Xylander. Deze hoge magistraat geeft duidelijk aan dat 

ambtsdragers aan bepaalde gezondheidsrisico’s bloot staan. Hij ziet daarin een serieus probleem en 

vraagt Plemp daar van medische zijde zijn licht over te laten schijnen. Aldus ontstaat de indruk dat 

Plemp inderdaad een voorloper was van Bernardino Ramazzini. Dat vermoeden leek nog eens 

bevestigd te worden toen mij bleek  dat Ramazzini in zijn boek expressis verbis verwijst naar Plemp 

en zijn commentatio. Toch schuilt hier een addertje onder het gras: de beroemde Italiaan prijst het 

boek, maar laat niet na er uitdrukkelijk op te wijzen dat Petrus Xylander de arts Plemp op het goede 

spoor zette. Ramazzini doelt hier op de brief aan Plemp waarmee Xylander het boek De togatorum 

als een soort van ten geleide opent. Hij neemt de brief integraal op in zijn De morbis. 72 Uit de 

dagtekening van deze brief in het boek van Plemp blijkt dat dit schrijven dateert van enkele jaren 

vóór het verschijnen van dat werk. Dat suggereert dat Xylander een concreet verzoek aan Plemp 

heeft gedaan. Om welke redenen, valt niet moeilijk te raden; hij bekleedde een flink aantal zware en 

verantwoordelijke functies en deze zullen hem zonder twijfel soms zwaar gevallen zijn. Mogelijk was 

de hooggeplaatste jurist bovendien geïnspireerd door Massilio Ficino en diens eerder al genoemde 

boek over de ziekten van geleerden. De brief van Xylander moet dus voor Plemp de aanleiding zijn 

geweest om een boek te schrijven over de vraag welke risico’s de witte boorden lopen tijdens de 

uitoefening van hun beroep.  

De lezer vraagt zich nu af hoe Plemp het hem aangereikte thema heeft uitgewerkt. Die vraag kan 

echter pas aan de orde worden gesteld, nadat eerst iets is medegedeeld over Xylander en de 

arbeidsgeneeskunde.  

Xylander en de arbeidsgeneeskunde 

Pieter Stockmans (1608-1671)73 die zich in zijn Latijnse geschriften van de gelatiniseerde naam Petrus 

Xylander bediende, werd op 3 september 1608 in Antwerpen geboren in een aanzienlijke familie. Hij 

studeerde rechten in Leuven alwaar hij in 1631 promoveerde. Hij moet een briljant student zijn 

geweest, want reeds een jaar later werd hij daar docent Grieks aan het vermaarde, internationaal 

bekende collegium triligue of Collegium Trium Linguarum. In 1633 volgde zijn benoeming tot 

hoogleraar burgerlijk recht. Stockmans was tweemaal rector van de universiteit (in 1633 en 1636). In 

1643 verruilde hij zijn leerstoel voor een plaats als rechter aan het Hof van Brabant - een instelling 

vergelijkbaar met het Hof van Holland en andere gewestelijke gerechtshoven in de Zuidelijke en de 

Noordelijke Nederlanden. Nog tal van andere belangrijke functies werden door hem vervuld. In 1648 

deed hij als diplomaat mee aan de onderhandelingen die tot de Vrede van Munster leidden. En 1653, 

werd hij bewaarder van de archieven van het hertogdom Brabant en vervolgens ook hoogste rechter 

bij de krijgsraad. In 1664 steeg zijn ster tot nog grotere hoogte: hij werd benoemd tot lid van de 

                                                           
72 Haan, Notice p 229 schrijft dat Plemp aan het boek begon nadat Pierre Xylander, membre du conseil privé te Brussel hem 

om advies had gevraagd in verband met zijn kwakkelende gezondheid. Helaas kwam het advies wat laat. ‘Ce commentaire, 

cependant, est loin d’être un ouvrage complet, achevé; l’auteur avoue lui-même n’avoir pas voulu écrire un traité scolastique 

sur cette matière. Il ne s’est proposé que de donner quelques règles générales pour entretenir une bonne santé et il les a écrites 

dans un style dégagé, sans prétention comme étant plus gout de son ami. Le conseilleur Xylander ne fut, toutefois, pas 

longtemps a même d’expérimenter la bonté des prescriptions de son ami le professeur, Car, quelques mois après la 

publication du livre et pendant que Plempius était occupé à en préparer une seconde édition, il mourut à Bruxelles, comme 

nous l'apprend une note autographe que notre auteur a ajoutée à un exemplaire de cet ouvrage, exemplaire qui a appartenu à 

Plempius lui-même comme le prouvent les différentes corrections écrites de sa main, et que nous avons été assez heureux de 

trouver à la bibliothèque de l'université.’  
73 Wanneer men Xylander ‘terug vertaalt’ naar Houtman of Holzmann komt men in drijfzand terecht. Dr. B J Slot wees mij 

erop dat het om Peter Stockmans zou kunnen gaan.  
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Geheime raad van de Spaanse koning en diens plaatsvervanger in de Zuidelijke Nederlanden.74 Dat 

Stockmans het zo ver bracht, had hij zeker te danken aan de juridische werken waarin hij munitie 

leverde voor het verzet tegen de Franse pogingen om invloed in de Zuidelijke Nederlanden te 

verwerven.75 Daarmee verwierf hij het vertrouwen en de sympathie van de hoven in Brussel en 

Madrid. Ook zal zijn vriendschap met Pieter Roose (1585-1673), hebben meegespeeld, in die dagen 

een van de machtigste mannen in de Zuidelijke Nederlanden. Deze magistraat kwam ook uit 

Antwerpen en had net als Stockmans rechten gestudeerd in Leuven.76 Tot slot zij vermeldt dat 

Stockmans wordt beschouwd als een van de drijvende krachten achter het jansenisme dat met name 

in Leuven sterk leefde.77 Hij was bevriend met Jans(s)enius, die aldaar hoogleraar theologie was, en 

hield hem de hand boven het hoofd. Bovendien schreef hij doorwrochte stukken waarmee hij de 

rechtsgeldigheid van pauselijke bullen tegen het Jansenisme probeerde te ontkrachten. Hoe 

Stockmans en Plemp elkaar leerden kennen, werd niet achterhaald. Wel weten we dat Stockmans 

bevriend was met zijn vroegere leermeester Fromondus, die eveneens een overtuigd aanhanger van 

het jansenisme was. Misschien kende Stockmans langs die weg ook Plempius die immers ook een 

oud-leerling en vriend van de genoemde hoogleraar was. Uit brieven die Stockmans in 1650 en 1851 

aan zijn vriend Roose schreef, blijkt dat de jurist meer dan eens een goed woordje voor Plempius 

moest doen als deze in een of andere ruzie was verwikkeld.  

Arbeidsgeneeskunde of verlenging van het leven?  

Uit brieven van Stockmans aan zijn vriend Roose blijkt dat eerstgenoemde reeds in de jaren vijftig 

last had van lichamelijke kwalen. Vooral nierstenen plaagden hem zeer.78 Misschien vormden de 

stenen de directe aanleiding waarom de drukbezette jurist aan de Leuvense hoogleraar in de 

geneeskundefaculteit vroeg om zijn medische kennis, in hedendaagse termen, ‘los te laten’ op de 

                                                           
74 Op de titelpagina van een van zijn in het Nederlands vertaalde boeken, de Verhandeling van ’t versterf-recht, leest men dat 

‘den Voortreffenlijken Heer den heer P. Stockmans, rechtsgeleerde’, [die] ‘Voormaels in de Hooge School van Leuven 

Leeraer der Wetten’ [werkte,] ‘Onlangs in den Hoogen, nu in den Geheimen Raed van Braband [zat] als Koninklijk 
Raedsheer, en dat hij Meester der Requesten, Bewaerder der Oude Geheug-Schriften van Braband en Opperste Richter van ’t 

Krijgs-recht was..] Tenslotte was hij ‘afgezant op den Keiserlijken Rijksdach van wegen den Bourgondischen Kreits. 
https://books.googe.nl/books?id=r_xCAAAAcAAJ&pg=PR4&dq=pieter+stockmans&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj5z7qyzt

nNAhWCSCYKHfSIBDAQ6AEIHDAA#v=onepage&q=pieter%20stockmans&f=false 
75 Jus Belgarum circa bullarum pontificiarum receptionem, Leodii: apud Sebastianum Creel, 1645; Defensio Belgarum 

contra evocationes et peregrina judicia, etc., Leodii: apud Sebastianum Creel, 1665; Deductio ex qua clarissimis argumentis 

probatur contra Gallos non esse ius devolutionis in ducatu Brabantiae; nec in aliis Belgii provinciis, ratione principum 

eorum, prout quidam illorum conati sunt asserere. S.l.: s.n., 1667. (Betoog waarin duidelijk wordt bewezen dat de Franse 

koning in Brabant en andere provincies geen aanspraak kan maken op het devolutierecht.) In 1667 baseerde de Franse koning 

Lodewijk XIV zich op het devolutierecht om de Spaanse Nederlanden op te eisen voor zijn echtgenote Maria-Theresia. De 

werken van Stockmans werden gebundeld in 1686, 1700 en in 1783 nog eens uitgegeven. Clarissimi Petri Stockmans Opera 

quotquot hactenus seperatim edita fuere omnia, nunc primum in vnum corpus collecta & emendatiora prodeunt, Bruxellis, 

1686. 
76 In 1608 werd hij lid van de Raad van Brabant, als advocaat fiscaal. In 1622 ging hij naar de conseil privé, en in 1632 werd 

hij raadsheer ofwel conseilleur d’etat. In hetzelfde jaar trad hij toe tot de hoge raad rond de koning. Roose werd benoemd tot 

‘hoofd-voorzitter van de Geheime Raad’. Zie p 126 van Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde. Letteren 

en Kunst van Mechelen, Vol 93/94. 

https://books.google.nl/books?id=T9JoAAAAMAAJ&q=Pieter+stockmans&dq=Pieter+stockmans&hl=nl&sa=X&ved=0ahU

KEwicmuPl2NnNAhXJJSwKHRajDnQ4HhDoAQghMAE 
77 Zie o.a. L. Ceyssens, Le janseniste L Froidmont, Bull. Soc. D’Art et d’histoire du diocèse de Liège, 43 (1964) 1-46.  
78 In een brief dd 28 juli 1651(p 55) leest men dat Stockmans op advies van een dokter het werk heeft neergelegd. Hij is van 

Antwerpen naar Tervuren gegaan alwaar hij met spawater probeert van zijn nierstenen af te komen. : Scripsi ante dies octo 

via Antverpiensi. Abfui deinde urbe, jussus a medico secedere paulisper et omittere lites. Itaque Furae fui, sed solus et siccus, 

nisi quod aquis spadanis etiam ingurgitare me coepi ad pellendos renum dolores, qui me non ita pridem sat acriter lancinare 

incoeperunt; cui malo censent Aesculapii filii e vestibulo occurendum, ne figat radices. Intempestivis subinde synposiis, inter 

medias lites, aliquid libamus de valetudine nostra, quod deinde exercitatione corrigere non datur; quare ad hoc remedium 

jubeor decurrere. Bron: Vingt – quatre lettres inédites de Pierre Stockmans. Prédedées d’une introduction historique par Ad 

Borgnet. Bruxelles 1858. https://ia600201.us.archive.org/17/items/vingtquatrelett00borggoog/vingtquatrelett00borggoog.pdf 

https://books.googe.nl/books?id=r_xCAAAAcAAJ&pg=PR4&dq=pieter+stockmans&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj5z7qyztnNAhWCSCYKHfSIBDAQ6AEIHDAA#v=onepage&q=pieter%20stockmans&f=false
https://books.googe.nl/books?id=r_xCAAAAcAAJ&pg=PR4&dq=pieter+stockmans&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj5z7qyztnNAhWCSCYKHfSIBDAQ6AEIHDAA#v=onepage&q=pieter%20stockmans&f=false
https://ia600201.us.archive.org/17/items/vingtquatrelett00borggoog/vingtquatrelett00borggoog.pdf
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gezondheidsproblemen van mensen met een toga aan.79 Plemp beantwoordt deze brief met de 

gebruikelijke beleefdheden en aarzelt daarbij niet te zeggen dat Xylander alles wat er gezegd kan 

worden over het onderwerp eigenlijk al voortreffelijk onder woorden heeft gebracht. ‘Maar’, zo 

besluit Plemp in zijn antwoord aan Xylander, ‘omdat ge het zo wilt, zal ik U ter wille zijn.’ Misschien 

weerspiegelt dit hoffelijke antwoord de wijze waarop men in die dagen op de woorden van een hoge 

magistraat behoorde te reageren, maar misschien ook wilde Plemp gewoon eerlijk aangeven dat hij 

zelf niet op de idee was gekomen om de togati als doelgroep af te grenzen en de risico’s die zij lopen 

onder de loep te nemen. En zelfs is het mogelijk dat de Fundamenta docerende hoogleraar letterlijk 

meende dat over beroepsziekten van de genoemde doelgroep niet meer gezegd kón worden dan 

door Xylander al was gedaan. Het is de vraag of Plemp wel zo zwaar aan het door Xylander 

opgeworpen probleem tilde. ‘M. Seneca, de vader van de filosoof’, zo schrijft Plemp ergens, ‘moet 

zeer lang hebben geleefd. Hieruit wordt begrepen dat het studeren niet kwellend en moeizaam is, en 

bijdraagt aan de gezondheid en de lengte van het leven.’80 Een en ander zou betekenen dat Plemp 

weinig oog had voor het nieuwe dat verscholen lag in het door Xylander aangereikte thema. Niet in 

tegenspraak met deze veronderstelling is dat Plemp het onderwerp een tijd laat liggen en het 

vervolgens op een ietwat ouderwetse manier aanpakt. Hij rangschikt zijn adviezen volgens een 

schema dat stoelt op de antieke res non naturales (waarover straks meer). Had het niet voor de hand 

gelegen dat Plemp was begonnen met een analyse van het nieuwe element in zijn ondernemen: de 

specifieke gevaren die kleven aan het werk in de studeerkamer, de rechts-, de raads- of de 

collegezaal? Ramazzini begon, dertig jaar later, zijn boek over de ziekten der artifices wel op die 

manier.81 Dit werk, dat overigens reeds in 1724 in het Nederlands werd vertaald, is opgebouwd rond 

een analyse van de gevaren die de beoefenaren van een groot aantal beroepen bedreigen. Het gaat 

daarbij om een breed scala van brillenmakers tot schilders, van secreet- of stille- vegers tot 

apothekers en van putdelvers tot ‘Nonnen ofte Klooster-juffers’. Ook de ziekten van mensen die hun 

leven in de studeerkamer slijten, worden ampel besproken, o.a. in het hoofdstuk Sieckte der 

Kunstenaars. Ramazzini noemt Plemp in de loop van zijn inhoudelijke uiteenzettingen overigens maar 

twee keer.82 Kennelijk vond hij in diens boek maar weinig concrete gegevens of ideeën die bruikbaar 

waren voor zijn uiteenzetting over beroepsziekten. Dit vermoeden komt ook naar voren uit een in 

briefvorm geschreven werkje van de Duitse hoogleraar J. H. Fuerstenau, dat als titel droeg De morbis 

jureconsultorum epistola en was gericht aan de diplomaat Z. C. von Uffenbach.83 Het verscheen in 

Frankfurt am Main in 1721, vijftig jaar na De togatorum. Fuerstenau (1688-1756), die naast 

geneeskunde ook landbouwkunde had gestudeerd, doceerde in Rinteln.84 Hij schreef zijn boekje, net 

                                                           
79Ramazzini verwijst met veel instemming naar de brief van Xylander die vooraf gaat aan Plemps boek en waarin de grote 

jurist het moeizame leven van een man in toga beschrijft: Petri Xylandri, regis Catholici in Brabantiae Curia Consiliarii, 

elegantissima epistola legitur, Operi Fortunati Plempii de Togatorum Valetudine tuenda praefixa, ubi magnus ille Juris 

Consultus malorum suorum [einde pag 317] Iliadem, ac aerumnosam vitam e toga contractam describit. Hij citeert de brief 

omdat het boek van Plemp in Italië niet te krijgen is. quando librum hunc Plempii scio in Italia nostra esse rarissimum. Uit: 

Bern. Ramazzini... De morbis artificum diatriba. Accedunt Lucae Antonii Portii In Hippocratis librum De veteri medicina 

paraphrasis; Nec non ejusdem Dissertatio logica, Volume 1 apud Guilielmum vande Water, Ultrajecti 1703. Bron 

https://books.google.nl/books?id=OxNiAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on

epage&q&f=false 
80 De togat., p 312. 
81 Ramazzini werd reeds in 1724 in het Nederlands vertaald: Historisse natuur- en genees-kundige verhandeling van de 

ziekten der konstenaars, ambagtslieden en handwerkers: mitzgaders der geletterde waar by gevoegt is De onderhouding der 

gesondheid van de nonnen die in kloosters leven, Volume 1. Te leyden By Joh. Arnold. Langerak, 1724 - 426 pp. Zie 

https://books.google.nl/books?id=URFiAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on

epage&q=xyland&f=false 
82 Op p 318 en p 322 van de Nederlandstalige uitgave. 
83 Zacharias Conrad von Uffenbach ( 1683 – 1734) was een Duitse geleerde, boekverzamelaar, reiziger en diplomaat. 
84 Rintelium is Rinteln (Niederachsen) nabij Hannover. Het stadje had tot 1809 een universiteit. 

https://books.google.nl/books?id=OxNiAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=OxNiAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false
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als Plempius, na een gesprek met een jurist die bijzondere belangstelling voor het onderwerp had. 

Ook hij verwijst in de inleiding vol lof naar Xylander, die het thema beroepsziekten van juristen, zoals 

maag- en gewrichtsklachten en hoofdpijn zo duidelijk heeft benoemd. Op de bijdrage die Plemp 

leverde, gaat hij nauwelijks in. Fuerstenau merkt expliciet op dat er nog nooit was geschreven over 

de ziekten van juristen, maar wel van geleerden, onder anderen door Conrad Gessner (1515-1565), J. 

Sylvius (1478-1555), G. Horstius (1578-1636), E. H Wedelius (1671-1709) en F. Hoffmann (1660-

1742). Plemp noemt hij in dat verband niet. Fuerstenau begint zijn boek met een zorgvuldige analyse 

van de ziekten die zijn doelgroep aankleven. De Duitse professor is, een halve eeuw na Plemp, bij de 

behandeling van het thema veel vooruitstrevender dan zijn Leuvense collega. Hij leunt veel minder 

dan Plemp op antieke auteurs en verwijst in plaats daarvan naar contemporaine wetenschappers. 

Bovendien begint hij zijn boek met een analyse van de voor juristen specifieke ziekten en hun 

oorzaken.  

Ook de Rotterdamse arts Lambert Bicker die het beroemde werk van S.A. Tissot in 1775 aanvulde en 

in het Nederlands vertaalde wijst maar een keer naar Plemp. Meer woorden besteedt ook hij aan de 

brief van ‘Xilander’.85 Hieruit blijkt eens te meer dat Plemp niet tot degenen behoort die het nieuwe 

werkterrein van de arbeidsgeneeskunde doelbewust in de steigers hebben gezet. Plemp zet eigenlijk 

een stap in de verkeerde richting en vertaalt de opdracht van Xylander als het ware terug naar een 

klassiek thema dat sinds de Oudheid al vaker was behandeld: de moeilijke kunst van lang, 

aangenaam en gezond te leven. De doelgroep, de togati, ziet Plemp daarbij in de eerste plaats als 

mensen die gezien hun maatschappelijke functie noodzakelijkerwijs al wat ouder zijn. Om die reden 

put hij uit het arsenaal van adviezen dat sinds de Oudheid werd gegeven in het kader van de 

prolongatio vitae. Samenvattend lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de magistraat Xylander aan 

Plemp vroeg om een boekje over de ziekten der geleerden te schrijven en dat laatstgenoemde de 

suggestie van Xylander maar half overnam. Hij buigt deze om in de richting van het thema 

prolongatio vitae, health promotion zou men vandaag de dag zeggen. Het gaat om wat Bacon de 

nauwelijks nog ontwikkelde derde tak van de geneeskunde had genoemd. Wat Plemp voor ogen 

stond, komt nog eens duidelijk naar voren uit de wijze waarop hij het laatste hoofdstuk van zijn boek 

inleidt. Hij schrijft: ‘In dit laatste hoofdstuk doe ik het volgende: [ik ga in op de vraag] hoe kan ik, als 

iets door de zes beschreven res non naturales tot schade aan het lichaam geleid heeft, of als men 

vreest dat het gaat gebeuren, de fout herstellen of het gevaar alsnog afwenden?’ Met even veel 

woorden zegt Plemp hier dat hij zich in de eerste negen hoofdstukken van zijn boek nog niet met 

echte preventie, in de zin van voorkómen van ziekten heeft bezig gehouden. Hij richtte zich op de 

verlenging en verbetering van het gezonde leven. Daarmee sloot hij aan in de langzaam groeiende rij 

van medici die voorlichtende geschriften publiceerden voor een publiek dat lezen kon. Ergens 

helemaal vooraan in die rij stond en staat nog steeds de bekende Dordtse arts en dichter Johan van 

Beverwijck (1594-1647). Deze publiceerde in 1636 in het Nederlands zijn Schat der gesontheyt, een 

boek dat zeer populair zou worden en voor het jaar 1672 reeds twintig  keer herdrukt was.86 Op dit 

boek zal aan het eind van dit hoofdstuk nog terug worden gekomen. 

  

                                                           
85 Zie Raadgevingen betrekkelyk de gezondheid en ziektens der geleerden en van alle zwakke, ziekelyke, veelzittende en 

veeldenkende lieden, door den Heer Tissot … Naar den laatsten Franschen druk vermeerderd en verbeeterd en met eenige 

aantekeningen en geneeskonstige voorschriften verrykt door L. Bicker. Utrecht, 1775, Volume 1, p 88 en p 114. 

https://books.google.nl/books?id=_gZpAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on

epage&q=xilander&f=false 
86 http://worldcat.org/identities/lccn-n86853507/ 
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Overzicht  van de inhoud van het boek 

Plemp  behandelde zijn stof op basis van de zes res non naturales. Zoals verderop nog ter sprake zal 

komen, waren dat de zes aandachtsvelden waarop de mens zelf invloed kon uitoefenen als hij zijn 

gezondheid wilde beschermen of verbeteren. Plemp bespreekt de velden een voor een en laat 

vervolgens telkens een aantal adviezen en tips volgen die nuttig zijn als men de res non naturales zo 

wil aansturen dat lichaam en geest er wel bij varen. Wie door het 17 (inleiding) plus 338 (tekst) plus 

26 bladzijden (index) tellende boek bladert, ziet onmiddellijk dat de aandacht over de verschillende 

hoofdstukken c.q. res non naturales allerminst gelijkelijk is verdeeld. Plemp begint in Hoofdstuk I (p 

1-28) met een algemene inleiding waarin onder meer de maximaal haalbare lengte van het leven aan 

een beschouwing wordt onderworpen. Verder spant de katholieke Plemp zich in dit inleidende caput 

in om de lezer ervan te doordringen dat het geoorloofd is om te proberen gezond door het leven te 

gaan en dat men daartoe ook de hulp van de dokter mag inroepen. De in sommige protestantse 

kringen levende gedachte dat de lengte van het leven bij voorbaat door God is vastgelegd, en dat de 

mens dus gelaten moet afwachten hoe oud hij wordt, werpt Plemp verre van zich af. In Hoofdstuk 2 

(p 29-64) wordt de factor weer en wind besproken. Het hoofdstuk telt 35 pagina’s. De daarop 

volgende hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen de hoofdmoot van het boek. Hoofdstuk 3 (p 65-125) gaat 

over voeding en voedsel in het algemeen. Hoofdstuk 4 (p 126-232) gaat over vrijwel elke denkbare 

soort van (vaste) voedingsmiddelen. Plemp lijkt hier in zijn element en beschrijft met kennelijk 

plezier een schier eindeloze reeks van eetbare planten en dieren. Niet onvermeld mag blijven dat 

Plemp het eten van vis nadrukkelijk propageert - kennelijk was vis in de Zuidelijke Nederlanden niet 

zo tel - al zeker niet in de betere kringen. Hoofdstuk 5 (p 233-264) behandelt, andermaal in detail, 

dranken als melk, water, wijn en bier. De drie hoofdstukken tellen achtereenvolgens 61, 106 en 31 

bladzijden, samen 198 pagina’s. Hoofdstuk 6 (p 265-282) telt 17 bladzijden en behandelt het slapen 

en waken. In hoofdstuk 7 (p 283-297) worden rust en beweging behandeld. In dat kader besteedt 

Plemp de nodige aandacht aan sport. Het hoofdstuk is met 14 pagina’s niet bijzonder lang, maar dat 

neemt niet weg dat Plemp er geen misverstand over laat bestaan dat bewegen van het grootste 

belang is voor mensen met een zittend leven. Het kortste is hoofdstuk 8 (p 298-305). Hierin komen 

de uitscheidingen van het lichaam aan de orde. Dit onderwerp levert weinig stof op, hetgeen vreemd 

lijkt als we aan al die pis kijkende dokters uit vroeger eeuwen denken. Plemp houdt zich echter 

uitsluitend bezig met de dingen die de gezonde mens in dit kader moet weten en dat is natuurlijk niet 

zo veel. Dat laatste geldt wellicht niet voor [het beheer van] het sperma. Hier zou, aldus de auteur 

heel wat meer over te zeggen zijn. Hij beperkt zich echter tot de middelen om zinnelijke lusten te 

onderdrukken. Het hoofdstuk is overigens vooral bedoeld voor geestelijken. Hoofdstuk 9 (p 306-320) 

tenslotte behandelt de aandoeningen van het gemoed. Ook dit hoofdstuk mag met 14 pagina’s 

betrekkelijk kort worden genoemd, zeker als men bedenkt dat het thema melancholie en depressie 

in de zestiende en zeventiende eeuw een zekere belangstelling genoot.87  

Het tiende hoofdstuk (p 321-338) geeft een naar het lijkt in der haast bij elkaar geschreven 

verzamelingen van adviezen over wat te doen als een concrete ziekte lichaam of geest bedreigt. Het 

gaat om 17 pagina’s. Daarop laat Plemp een zeer uitvoerige index volgen die ook de moderne lezer 

nog tot nut kan zijn.  

In procenten uitgedrukt maken de hoofdstukken 3, 4 en 5 samen het leeuwendeel ofwel 60 procent 

van het geheel uit als men hoofdstuk 1 en de samenvatting ook tot de tekst rekent. Zie tabel 2.  
                                                           
87 Zie bijv. M. J. van Lieburg, De ziekte der geleerden. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de melancholie en 

hypochondrie. Rotterdam: Pharmad Publishing, 1989. 



 

40 

Onderwerp Percentage 

1 inleiding  8,5 

2 lucht  10,5 

3 voedsel 18,5 

4 vaste spijs 32,5 

5 drank 10 

6 slapen en waken 5 

7 rust en beweging 4 

8 uitscheidingen 2 

9 emoties  4 

10 samenvatting  5 

Totaal  100 

Tabel 2 Omvang van de hoofdstukken in procenten.  

Plemps bronnen  

Plemp kiest de antieke idee van de res non naturales als theoretisch raamwerk en werkt op basis 

daarvan een zestal domeinen uit waarin de mens kan proberen zijn gezondheid gunstig te 

beïnvloeden. In dit verband is het interessant om te weten welke bronnen Plempius raadpleegde. Erg 

nauwkeurig kan het antwoord op die vraag niet zijn, want vastgesteld moet worden dat Plemp bij het 

citeren niet erg zorgvuldig is. Soms geeft hij niet duidelijk aan of hij iemand citeert en soms vermeldt 

hij niet wie het is. Zo schrijft hij op p 24 over een eiland waarop een bron zou zijn die de eeuwige 

jeugd geeft. Plemp lijkt zich hier op G.J. Vossius te baseren. Deze geleerde gebruikt in zijn in 1641 

verschenen De theologia gentili et physiologia christiana88 Deel I p 683 vrijwel dezelfde 

bewoordingen, maar meldt daarbij dat het om het citaat van een passage gaat die voorkomt ‘apud 

Petrum Martyrem ab Angleria Mediolanensem de rebus Oceani. & novo Orbe, decadis 11, libro x. 

Daar leest men:  Inter terras ad latus Hispaniolae septentrionale repertas, ad leucas ab Hispaniola 

quinque ac viginti supra ter centum, unam esse insulam fabulantur, qui eum explorarunt ad intima, 

nomine Bojuca, alias Agnaneo, fonte perenni adeo nobilem, ut ejus fontis aqua epota senes 

rejuvenescant. (= Ze verzinnen dat er tussen de landen die gevonden worden aan de westelijke zijde 

van Hispaniola, vanaf Hispaniola ongeveer vijf en twintig mijl [naar het westen] en [naar] boven 

driehonderd zeemijlen, een eiland is. Zij die het tot in zijn binnenste delen onderzocht hebben, 

noemen het Bujoca, of anders wordt het Agnaneo genoemd. Het zou dank zij een eeuwige bron zo 

edel zijn, dat oude mensen die van het water drinken weer jong worden.) Vossius geeft nauwkeurig 

aan van wie het citaat afkomstig is en vermeldt in de marge zelfs de druk van het boek en de pagina: 

p 202 edit Colon. an. 1574. In het vervolg van zijn betoog haalt Vossius ook Gaudentius Merula en 

Cardanus aan en verwijst andermaal secuur naar zijn vindplaatsen. Plemp neemt de passages ook 

over, maar hij verwijst niet naar Vossius. Wel noemt hij Martyr, Merula en Cardanus, maar zonder 

exact de vindplaatsen te noemen. Verder wordt hier en daar de schrijfwijze bijgesteld. Hij schrijft 

bijvoorbeeld ter centum i.p.v. tercentum en alias ipv aliter.89 

Deze tekortkoming neemt niet weg dat de telling van de wel naar behoren aangehaalde auteurs een 

indrukwekkend resultaat oplevert. Tabel 3 geeft een overzicht. Het totale aantal auteurs bedraagt 

167. Van hen stammen er 100 uit de Oudheid. Het aantal verwijzingen is in totaal 682. Naar 134 

                                                           
88 Gerardi Ioannis Vossii De theologia gentili, et physiologia christiana; sive De origine ac progressu idololatriae; deque 

naturae mirandis, quibus homo adducitur ad deum, libri IX. Amstelod. 1668. 
89 Zie p 683 van Gerardi Joannis Vossii De theologia gentili et physiologia christiana, Volume 1 Amsterdam: 1641. 

https://books.google.nl/books?id=3bcPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on

epage&q&f=false 
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auteurs wordt maar 1 of 2 maal verwezen. Slechts 16 auteurs worden tien of meer keren aangehaald. 

Het gaat om de volgende schrijvers:90 

Auteur  

Galenus 62 

Plinius 59 

Horatius 25 

Hippocrates 25 

Aristoteles 24 

Plutarchus 21 

Varro 19 

Athenaeus 17 

Plautus 17 

Celsus 16 

Martialis 16 

Schola salernit. 16 

Cicero 15 

Ovidius 11 

Vergilius 11 

Seneca 11 

Tabel 3 Tien of meer keren aangehaalde antieke auteurs. 

Bij een beschouwing van deze lijst valt onmiddellijk op dat de ‘topscoorders’, op het Regimen 

sanitatis uit Salerno na misschien, alle zestien uit de Oudheid stammen. De vijftien antieke auteurs 

zijn samen goed voor 349 van de 682 aanhalingen, dat is ruim de helft van het geheel. Een volgend 

opmerkelijk punt is dat het aantal medici onder de topscoorders verbazingwekkend klein is: alleen 

Galenus en Hippocrates komen ruim aan het woord. Gesteld kan dus worden dat Plemp in zijn 

voorlichtingsgeschrift voor verreweg het grootste deel teruggrijpt op ’medische leken’: dichters, 

denkers en geschiedschrijvers. Hij put, zo zou men kunnen concluderen, niet zozeer uit de medische 

technè van de Ouden, als wel uit hun sofia. Hierbij moet worden aangetekend dat Plemp uit deze 

bronnen naast enige kennis natuurlijk ook anekdotes, gevleugelde woorden en bon mots haalt. Deze 

moesten de tekst tot aangename lectuur maken. Dat brengt ons op de vraag: hoe dacht Plemp zijn 

lezers te moeten aanpakken? 

Hoe benadert Plemp zijn lezers? 

In het voorgaande hebben we gezien dat Plemp niet of in elk geval niet nadrukkelijk van de 

bedreigingen en gevaren uitgaat die met werken zijn verbonden - in dit geval van togati. In plaats 

daarvan probeert hij de vraag te beantwoorden hoe oudere heren van stand gezond - en toch 

aangenaam kunnen leven. Plemp houdt zich dus bezig met wat thans voorlichting in het kader van 

een positieve gezondheidszorg heet. Nu leert de moderne voorlichtingspraktijk dat het niet zo 

moeilijk is om de daarvoor benodigde kennis over te dragen, maar dat het des te lastiger is om 

ervoor te zorgen dat mensen die kennis inbouwen in hun gedrag. Het zou dus interessant zijn om te 

weten of Plemp dit probleem al kende en zo ja hoe hij het aanpakte. Helaas gaat Plemp nergens met 

even zo veel woorden in op deze kwestie. Uit zijn aanpak blijkt echter dat hij zijn lezers vrijwel 

nergens nadrukkelijk probeerde te over te halen om hun gedrag bij te stellen. Zijn toon is zelden 

ernstig vermanend of overredend, laat staan belerend of dreigend. De auteur neemt in het algemeen 

een neutrale houding aan en lijkt vooral zijn best te doen om onderhoudend te zijn. Wat hij te 

melden heeft, wordt gelardeerd met interessante weetjes en feitjes. De ampele beschrijvingen die 

                                                           
90 Aan het slot van dit hoofdstuk volgt een volledig overzicht van de aangehaalde auteurs.  
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Plemp wijdt aan de vraag wat de Romeinen aten, hoe de Grieken sliepen, wat ze aan sport deden en 

welke kleding ze op welk moment van de dag droegen, kunnen gezien worden als relevant voor een 

gezond gedrag. Maar wat de moderne lezer verwondert, is dat Plemp uitvoerig ingaat op de vraag 

wat de juiste Latijnse woorden zijn voor servet en tafellaken en hoe de verschillende hoeden en 

petten der Romeinen allemaal heetten. Hij doet dat met kennelijk plezier en meent, zo schrijft hij 

ergens, dat zijn lezers dit soort dingen ook appreciëren. Bij de beschrijving van de pileus, de galerus 

en de petasus, Romeinse hoofddeksels, zegt Plemp bijvoorbeeld: ‘Ook als het niets bijdraagt aan het 

onderhoud van de gezondheid, zal het de heren in toga en de geleerden voor wie dit geschrift is 

bedoeld, niet onwelgevallig zijn om de Oudheid en haar zeden en gebruiken nader te [leren] kennen.’ 

Hoezeer Plemp hiervan overtuigd was, kan ook blijken uit de aandacht die hij aan dit thema besteedt 

in het register dat hij aan zijn boek toevoegde. Hierin worden ook de antieke ‘weetjes’ zorgvuldig 

gerubriceerd.  

Een eigen strategie?  

We mogen aannemen dat Plemps lezers de hier gedane veronderstelling bevestigd zullen hebben. 

Veel geletterde zeventiende-eeuwers waren humanisten die een warme belangstelling voor de 

Oudheid, haar talen en haar cultuur hadden. Toch blijft de prominente aanwezigheid van 

beschrijvingen van aspecten van het dagelijkse leven van Grieken en Romeinen en van taalkundige 

uitstapjes verwondering wekken. De vraag rijst of ze nog een ander doel gehad kunnen hebben dan 

het opfleuren van de tekst. Pasten zij wellicht toch in een bepaalde voorlichtingsstrategie die Plemp 

meer of minder doelbewust uitkiende en op zijn doelgroep toepaste? Een mogelijk antwoord op de 

hier gestelde vraag ontstaat, wanneer wij bedenken dat zowel Plempius als zijn humanistische lezers 

de oude Grieken en Romeinen als hun grote voorbeeld zagen en probeerden te leven zoals hun 

voorgangers of zelfs voorvaderen dat hadden gedaan. Het ideaal van de Renaissance was de nieuwe 

mens met zijn Florentijnse virtù die als persoon en als burger ‘deugde’ en een waardig en waardevol 

onderdeel van de samenleving vormde. Deze idee ging terug op Aristoteles die - deels op basis van 

oudere geschriften - een duidelijke verbinding had gelegd tussen de aloude vraag wat het goede 

leven is ofwel wat een mens met zijn leven aan moet en hoe men lang en gezond kan leven. Tal van 

humanistisch georiënteerde mensen voelden zich in de Renaissance, die in 1670 in Noord - Europa 

nog lang niet was afgelopen, nauw verbonden met de Romeinse wereld. Velen, zeker in de ‘betere’ 

kringen van hoger opgeleide mensen, zagen de oude Romeinen als hun lichtende voorbeelden. Dat 

betekende dat men in menig opzicht als een Caesar, Cicero of Seneca moest proberen te leven. Daar 

hoorde bij dat men in matigheid lang en gezond moest proberen te leven. We kunnen de redenering 

met nog een stap uitbreiden: wie tot de betere kringen wilde behoren of wilde blijven behoren, 

moest op de wijze der Ouden proberen te leven. Daarmee, zo stellen we ons voor, had Plemp een 

krachtig middel in handen om zijn lezers ongemerkt te stimuleren zich aan zijn adviezen te houden. 

Navolging leverde niet alleen gezondheid, maar ook een manier om bij de maatschappelijke laag van 

de togati te horen. Zie hier wat de basis van Plemps voorlichtingsstrategie zou kunnen zijn geweest. 

Ze stoelt in wezen op de veronderstelling dat de doelgroep bestond uit mensen die graag wilden 

(blijven) behoren tot een bepaalde groepering of zo men wil: stand. Indien Plemp deze redenering 

doelbewust gebruikt heeft om zijn boodschappen over gezond gedrag effectief aan te man te 

brengen, zou dat betekenen dat hij voor een methode koos waarmee hij zijn tijd ver vooruit was. De 

sociaal-psychologische aspecten van het overdragen van kennis en het beïnvloeden van gedrag zijn 

pas na de Tweede wereldoorlog een serieus onderdeel van de voorlichtingskunde geworden. Om een 

voorbeeld uit de huidige tijd te geven: veel mensen in Amerika en later ook in Nederland hielden pas 
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op met roken toen dat behalve als ongezond ook als asociaal werd bestempeld, d.w.z. als niet 

behorend bij ‘nette mensen’ of liever nog ‘ons soort mensen’.  

Plemp en Van Beverwijck 

Zoals uit het voorgaande duidelijk moge zijn geworden, volgde Plemp met zijn boek niet de 

uitnodiging van Xylander, maar schreef hij een meer algemeen voorlichtend geschrift, zij het dan dat 

het bedoeld was voor een bepaalde groepering: oudere, goed gesitueerde heren die een zittend 

leven leiden. Daarmee schaarde hij zich in een reeks auteurs van wie de arts Jan van Beverwijck wel 

de bekendste protagonist mag worden genoemd, zeker in het Nederlandse taalgebied. Tot slot van 

het tweede deel van deze inleiding volgt daarom een korte vergelijking tussen het werk van Plemp en 

dat van de Dordtse collega, die Plemp overigens persoonlijk kende en die hij zijn vriend noemt, ‘toen 

hij nog leefde’.91 Legt men de twee boeken naast elkaar, dan valt bij een eerste beschouwing op dat 

het werk van Van Beverwijck  er aantrekkelijker uitziet: de tekst wordt opgesierd door fraaie 

afbeeldingen en het is ruim gelardeerd met gedichten van die andere bekende Dordtenaar, Jacob 

Cats (1577-1660). Bovendien is het ampel voorzien van titels en ondertitels die het boek veel 

toegankelijker maken. Niet in de laatste plaats is het in het Nederlands geschreven, een teken dat 

het voor een breder publiek was bedoeld. 

De indeling van de stof baseert Van Beverwijck op dezelfde uitgangspunten als Plempius. Ook hij gaat 

uit van de zes res non naturales, welke hij overigens glashelder definieert:  

Er zijn nog zes zaken die zorgen voor de hygiëne - dat is volgens de Grieken de kunst om 

gezond te leven - en die het lichaam kunnen beschermen tegen ongezondheid en ziekte. De 

eerste is afkomstig van de ziel: het betreft hier de gevoelens of bewegingen van het gemoed. 

De vijf andere factoren zijn het klimaat, eten en drinken, werkzaamheden en rust, slapen en 

waken en ten slotte de stoelgang. Deze zes zaken worden wel de niet-natuurlijke 

levensvoorwaarden genoemd omdat ze van buiten af komen en ons niet aangeboren zijn. 

Toch zijn ze niet tégennatuurlijk want ze beschadigen ons niet. Ze houden de mens gezond 

als hij ze op de juiste manier benut; ze zijn kwaadaardig en schadelijk voor wie er verkeerd 

mee omgaat.92 

Van Beverwijck werkt de stof die onder de zes res valt, iets gedetailleerder uit dan Plemp: hij deelt 

zijn boek in twee delen. In het eerste wordt de aard en de inhoud van de res non naturales uitgelegd 

en in het tweede wordt besproken hoe de verschillende factoren in de praktijk gebruikt moeten 

worden. Ook krijgt men de indruk dat Van Beverwijck zijn aandacht anders over de verschillende 

factoren verdeelt. Zo noemt hij de aandoeningen van het gemoed de belangrijkste determinanten en 

behandelt deze anders dan Plemp niet op de laatste, maar de eerste plaats. Bovendien besteedt hij 

meer aandacht aan meer verschillende gemoedsaandoeningen waartoe hij ook verliefdheid en 

hebzucht rekent. Daarentegen geeft Van Beverwijck wat minder aandacht dan Plemp aan slapen en 

waken (dromen behandelt hij helemaal niet) en aan het thema rust en beweging. Duidelijk in het oog 

springt verder dat Van Beverwijck niet louter voor oudere heren schreef maar - zo zou men kunnen 

zeggen - voor het hele gezin. Het verwekken van kinderen, de zwangerschap en de voeding van 

                                                           
91 Plemp schreef in de jaren voorafgaande aan 1670 en Van Beverwijck overleed al in 1647. 
92 Geciteerd uit de zesde druk (1643). p 63. http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qafx-2RxGJZ-

2fY4ulWAuf_WqHy4lmwQD8SJW5TyLbE2TyUcWlYVK2aZjBZKHusD1lYgeCxKJAiBurekKQbjepKupDeVAJZomjv7P

Azx2b4qspqUPrZLze1YsvfzFRgsusUZBzCJnkXx8ApjqCUK4sWjC5wgzGD652L1-

R2eNyLKIkEzEhm6pFwFzdV2IZZiVr5XkTRvQtuM0PlA_jqUJwemF0A_22TEZzPLTiqvq7xReA8nuKuNj3nV7SLgzllKW

7rpV_xLRP_1yLkfnau_4GX9xinLKg 
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kinderen krijgen met honderd pagina’s ruim aandacht. Daarbij worden allerlei zaken waar Plemp in 

bedekte termen naar verwijst, zonder schroom bij de naam genoemd.  

Het zal niet verbazen dat het thema eten en drinken ook bij Van Beverwijck ruim aan bod komen. De 

accenten liggen echter anders. Vis krijgt bij Van Beverwijck merkwaardigerwijs relatief weinig 

aandacht, groente en fruit daarentegen veel meer. Ook de nieuwe producten die de reizen op Oost- 

en West- Indië brachten, worden veel uitvoeriger voorgesteld: kruiden als saffraan, nootmuskaat, 

peper, foelie en kaneel krijgen het volle pond. Hetzelfde geldt voor de tabak die net als bij Plemp als 

iets nieuws wordt voorgesteld.  

Aldus kan er een aantal verschillen tussen de beide boeken woorden aangewezen die geen van alle 

erg groot, laat fundamenteel zijn. Indien we afzien van de taal (Latijn versus Nederlands ) en de 

doelgroep (mannen in toga versus een breder publiek van mensen die lezen kunnen), dan betreffen 

de verschillen vooral de vlotheid van het betoog en de stijl van presenteren. Plemp schrijft in het 

Nederlands, maar onthoudt zich niet van citaten in het Latijn die hij onvertaald laat. Evenmin doet hij 

dat overigens met Franse, Italiaanse, Spaanse en - bij Plemp niet voorkomende - Engelse citaten. De 

vele verwijzingen naar het dagelijkse leven in Rome en de soms absurde etymologische afleidingen 

ontbreken bij Van Beverwijck vrijwel volledig. In plaats daarvan is Van Beverwijck royaal met 

anekdotes die de vormelijke of zelfs preutse Plemp zonder twijfel al te smeuïg zou hebben gevonden. 

Verhalen als dat over de onbedwingbare seksuele lust van een man die ‘haneklooten’ had gegeten, 

zijn bij Plemp verre te zoeken.  

Natuurlijk doet de vraag naar overeenkomsten en verschillen tussen beide boeken ook de vraag 

opkomen of Plemp veel van zijn voorganger Van Beverwijck heeft overgenomen. Hoewel Plemp een 

keer uitdrukkelijk in positieve zin naar zijn collega verwijst, lijkt dat nauwelijks het geval te zijn 

geweest. Plemp hanteert dezelfde opbouw als Van Beverwijck, maar dat zegt weinig, want de res 

non naturales werden sinds jaar en dag door iedereen als basis gebruikt. De feitelijke inhoud van de 

adviezen is bij de twee auteurs ongeveer gelijk, maar dat zegt evenmin veel. Een sterk pleidooi tegen 

kopiëren door Plemp steekt in het gegeven dat hij ook van de vele treffende en niet-ondeugende 

anekdotes van Van Beverwijck niets overneemt. De voorlopige conclusie lijkt derhalve te mogen zijn 

dat Plemp het boek Van Beverwijck wel gekend heeft, maat dat hij het niet als voorbeeld voor eigen 

boek heeft gebruikt en al zeker niet zwaar op de inhoud leunt.  

3 Plemp en de Oudheid  

3.1 Antieke dieetleer  
Uit De togatorum blijkt overduidelijk dat Plempius een humanist was, een rasechte 

vertegenwoordiger van het type mens dat in de Renaissance op het toneel verscheen en in de late 

zeventiende eeuw nog volop leefde. Het mag dan ook geen wonder heten dat hij vrijwel al de 

adviezen die hij aan zijn lezers gaf, putte uit een antieke discipline (techne), die de Grieken diaita 

noemden en de Romeinen regimen. We kunnen het woord vertalen met diëtetiek of dieetleer, maar 

dan met dien verstande dat de antieke dieetleer veel meer omvatte dan de hedendaagse; daarin 

gaat het immers in hoofdzaak  om [regels omtrent] de voeding. De in de antieke dieetleer vervatte 

gezondheidsregels betroffen een veel breder scala van het menselijk doen – en laten – en waren  
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Onder humanisme wordt hier de intellectuele stroming verstaan die in de Renaissance ontstond. De term is 

ontleend aan het concept van "menselijkheid" of "humaniteit" (L: humanitas) dat door Cicero werd gemunt. Op 

zijn kortst samengevat, hield het in dat de wereld niet primair van de goden is, maar van de mensen. De mens, 

zo schrijft Cicero in navolging van Prothagoras (490- 420 v. Chr.), is zelf de maat der dingen. Om deze nieuwe 

levenshouding te realiseren, grepen de humanisten terug naar de antieke Oudheid en haar beschaving. De 

oude wereld die zo jammerlijk ineen was gestort toen het Romeinse Rijk ten onder ging, moest opnieuw 

worden opgebouwd. Het antieke denken en doen moest daarbij als leidraad dienen bij de hervorming van alle 

levenssferen. Vandaar dat de humanisten een grote belangstelling voor de geschreven antieke bronnen aan de 

dag legden. Die werden ook een belangrijke basis voor het onderwijs dat men wilde hervormen om de nieuwe 

mens te kunnen vormen. Goed, humanistisch onderwijs zou de mens in staat stellen om zijn ware bestemming 

te ontdekken en door navolging van de klassieke voorbeelden een ideale mensheid te verwezenlijken. Taal 

speelde daarbij een belangrijke rol. Ze kreeg in het humanistische onderwijsprogramma dan ook een zeer veel 

aandacht. Een waardevolle, waarheidsgetrouwe inhoud en een vervolmaakte taalvorm gingen voor 

humanisten hand in hand. Om de grote aandacht voor de taal te begrijpen, moet men bedenken dat met name 

Cicero had benadrukt dat de mens zich juist door taal van de dieren onderscheidt. Het bezigen van taal behoort 

tot de meest fundamentele en nobelste menselijke activiteiten.
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 Dit betekent, dat hij in het leren en 

onderhouden van talige communicatie zijn menselijkheid, zijn humanitas beleeft, en het specifiek menselijke 

naar voren doet treden. Bijzondere aandacht werd in dit kader besteed aan het opsporen en eventueel 

opnieuw formuleren van (taalkundige) termen en begrippen. Daarbij past de aandacht voor etymologische 

kwesties. Bovendien werd naarstig gezocht naar zuivere antieke bronnen. Ad fontes werd een bekende leus. 

‘Voor alles moet men zich haasten naar de bronnen zelf, d.w.z. naar de Grieken en Antieken, schreef Erasmus 

in zijn De ratione studii ac legendi interpretandique auctores (1511).
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aldus nauwer verbonden met al die andere regels die richting geven aan het menselijke handelen, 

die het onderlinge verkeer tussen mensen bewegwijzeren en die meer in het algemeen vorm geven 

aan de sociale wereld. Voor de Ouden betrof de diëtetiek eigenlijk alles wat te maken had met de 

kunst om lang, gezond en zelfs gelukkig te leven.95
 Zoals de Franse filosoof Foucault in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw nog eens uit de doeken heeft gedaan, was de ‘kleine’ kunst van het lang 

en gezond leven in de Oudheid nauw verstrengeld met de ‘grote’ kunst om een goed leven te 

leiden.96 Zo een leven hield meer in dan een louter lichamelijk en geestelijk gezond blijven. Mensen 

probeerden daarenboven, om Aristoteles te parafraseren, wat van hun leven te maken. 

Gezondheid  

Tegen die achtergrond kan gezondheid worden gezien als een doel op zichzelf, of zo men wil: als een 

onderdeel van het gelukkig zijn, maar ook als een manier of middel om het hogere doel, namelijk het 

goede leven in ruimere zin te bewerkstelligen. Dat de meervoudige betekenis van gezondheid reeds 

in de Oudheid werd gezien, komt duidelijk naar voren uit de definities die men aan het begrip gaf.97
 

Galenus, een van Plempius’ belangrijkste bronnen, schrijft in zijn verhandeling De sanitate tuenda 

(Over het behouden van een goede gezondheid): ‘Mensen zeggen dat ze gezond zijn wanneer ze in 

geen enkel deel van hun lichaam pijn hebben...’ Daarmee geeft de antieke medicus een voorbeeld 

                                                           
93 Mario Todte e.a., Art. Renaissance-Humanismus, Wikipedia.org (2004-2009). 
94 Zie Algemeen letterkundig lexicon (2012-)–G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse, G.J. Vis 

[http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02423.php [[ 
95 Zie voor een nadere uitleg van de betekenis van het begrip diëtetiek Jacques Jouanna, Greek Medicine from Hippocrates to 

Galen: Selected Papers. Leiden, 2012, p 139 sqq.  
96 Zie o.a. Het gebruik van de lust en De zorg voor zichzelf (De geschiedenis van de seksualiteit, deel II en III), Sun (1984, 

resp. 1985; beide oorspronkelijk uit 1984). 
97 L. van Hoof, Fitnessen en diëten met Grieken en Romeinen: Antieke geneeskunde en moderne sociale zekerheid’. In L. 

Van Hoof and P. Van Nuffelen (eds.) Oud maar niet Out: Denken en doen met de Oudheid vandaag. Leuven, 2012, p 57-73. 
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van een smalle definitie - vergelijkbaar met het tegenwoordig nog veel gehoorde ‘gezondheid 

betekent vrij zijn van ziekten’. Vervolgens verdiept Galenus de definitie in oorzakelijke zin. Hij zegt: 

‘De gezondheid van de zogenaamde homeomeren (= gelijksoortige weefsels als bot en spieren) is 

gelegen in een bepaalde verhouding van koud en warm en van droog en vochtig (scl van de 

elementen waaruit de spieren,  de botten, het bloed  enz. bestaan). Vervolgens breidt hij de definitie 

in functionele zin uit. Hij definieert gezondheid dan als: ‘een toestand, waarin we geen pijn hebben 

en waarin we niet belemmerd worden in de activiteiten van ons leven, noemen we gezondheid .... 

Want onbelemmerd functioneren is de beste definitie van gezondheid’. Gezond zijn, is dus op zijn 

minst een lichamelijk en geestelijk goed functioneren. Galenus volgt hier (net als in vele andere 

gevallen) Aristoteles die het lichaam zag als een organisme dat zich ontvouwt en ontplooit. 

Bovendien functioneert het: elk deel draagt door zijn goede werking bij aan het welvaren van het 

grotere geheel waarvan het deel uitmaakt. Galenus expliciteert ook wat hij verstaat onder 

functioneren: het omvat voor de individuele mens niet enkel [te kunnen] eten en drinken, maar ook 

baden en sporten, zeker ook werken en - misschien het allerbelangrijkste – deelnemen aan het 

sociale en politieke leven. Deze opvatting werd niet alleen door Galenus en Aristoteles verkondigd. 

Plutarchus van Chaeronea - ook hij wordt door Plempius vaak aangehaald - schreef al goed honderd 

jaar vóór Galenus een traktaat Over het behoud van een goede gezondheid. Daarin belooft hij zijn 

lezers adviezen te geven om gezond te blijven, zodat ze hun beroepsmatige en sociale verplichtingen 

na kunnen komen en actief deelnemen aan het sociale leven. Terzijde zij opgemerkt dat het 

waarschijnlijk deze antieke opvatting is geweest die in 1946 model stond voor de definitie van de 

Wereldgezondheidsorganisatie: ‘Gezondheid is niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere 

lichamelijke gebreken, maar een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 

welzijn’. 

Grote en kleine levenskunst 

De vraag hoe de mens een gezond en goed leven kan leiden, werd in de Oudheid ampel bestudeerd 

en besproken. Een eerste, bekende aanzet is afkomstig van de Pythagorëers. Zij ontwikkelden de 

gedachte dat het goede iets te maken heeft met harmonie en evenwichtigheid en dat men deze kan 

bereiken door maat te houden en een koers te varen die door het midden gaat: te veel en te weinig 

zijn allebei fout. Het adagium zou als een rode draad door de Griekse cultuur gaan lopen. Met grote 

letters stond aan een kant op de tempel van Delphi geschreven: Μηδεν αγαν (meden agan): In niets 

te veel. Socrates (469-399 v Chr.) hamerde in zijn gesprekken herhaaldelijk op dit adagium. In zijn 

afbakening van het goede leven ging hij er bovendien van uit dat een mens om goed te kunnen leven 

zich zelf moet kennen. Ken U zelve (γνῶθι σεαυτόν, gnoothi seauton) stond op de andere zijde van de 

tempel van Delphi. Wie zich zelf kent, kan uit zijn innerlijk kennis over het goede putten en daar 

vervolgens naar handelen - Socrates ging ervan uit dat niemand willens en wetens kwaad doet; 

slechte handelingen komen voort uit onwetendheid. Plato (427-347 v. Chr.) heeft deze ideeën 

uitgewerkt. Zijn stelregel luidde: ’De mens moet zijn ogen gericht houden op het Goede en in zijn 

leven de god navolgen.’98 Ook hij ging ervan uit dat de mens het goede alleen kan leren kennen in 

een proces van abstracte beschouwing, verinnerlijking en intuïtie.99 Aldus werd de kunst van het 

goed te leven bij Plato een proces van vergeestelijking en van onthechting van het lichamelijke; het 

ging immers om een proces van zelfinkeer. Levenskunst betekende: zich ontdoen van brandende 

verlangens, heftige emoties en verdorven lusten. De mens moest proberen los te komen van zijn 

                                                           
98 Naar L.J. Elders, De ethiek van Thomas van Aquino. Oegstgeest, 2000, p8.  
99 J. Dohmen, Tegen de onverschilligheid: pleidooi voor een moderne levenskunst. Amsterdam: Ambo, 2007, p 53 sqq.   
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lichaam, met zijn voortdurende verstorende prikkels: hartstochten, honger en dorst. ‘Het lijf’, aldus 

de filosoof, ‘is de kerker voor de ziel’, en ‘Het goede leven is een geestelijk leven’. Aristoteles (384-

322 v. Chr.) was veel pragmatischer ingesteld dan zijn leermeester. Hij ging uit van een wereld in 

wording, een wereld die voortdurend onderweg is naar een doel dat reeds bij voorbaat is 

ingeschapen. Dat geldt voor de wereld als geheel en ook voor alle onderdelen waaruit ze bestaat. 

Zoals de eikel het ‘in potentie’ in zich heeft om ‘actueel’ een mooie, grote eik te worden, zo kunnen 

ook kinderen tot de geslaagde mensen worden, die ze in potentie al zijn. Om dat doel te bereiken, 

moeten ze bepaalde deugden ontwikkelen. Aristoteles ontwikkelt in dat kader een deugdenethiek. 

Die stoelt op de idee dat het karakter van de mensen te vormen is door opvoeding en onderwijs. 

Belangrijke karaktereigenschappen, c.q. deugden zijn betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid, 

verantwoordelijkheid, solidariteit, moed, humor, rechtvaardigheid. De belangrijkste vier zijn: 

wijsheid, sterkte, matigheid en rechtvaardigheid.100 Door gebruik te maken van hun deugden moeten 

kinderen uitgroeien tot mensen die geestelijk en lichamelijk goed functioneren en die als betrokken 

burgers door hun medemensen worden gewaardeerd. Zo een geslaagd leven is het hoogste geluk dat 

een mens bereiken kan. Aristoteles spreekt in dit verband van ’ευδαιμονια (eudaimonia). In 

hedendaagse termen betekent het woord zo iets als ‘het goed maken’, of beter nog: ‘er iets van 

maken’. In antieke termen ging het erom dat de mens καλὸς κἀi aγαθός (kalos kai agathos) werd. Dat 

betekent mooi of knap, respectievelijk goed in de zin van dapper, succesvol en deugdzaam. Het 

begrip was zo belangrijk dat het zelfs tot één woord is samengetrokken: καλοκαγαθία (kalokagathia). 

De grote negentiende-eeuwse classicus Werner Jaeger vat het samen als het ridderlijke ideaal van de 

volkomen menselijke persoonlijkheid, harmonieus naar lichaam en geest, dapper in de strijd en goed 

in spreken, zingen en handelen.101 Kalokagathia werd het ideaal van de Atheense, en later de 

Romeinse aristocraat. Wat het verder inhield, bespreekt Aristoteles uitvoerig in zijn Eudemische 

ethiek. Hij betoogt daar uitvoerig dat de mens een goed leven slechts kan bereiken door zichzelf als 

mens te verwerkelijken, d.w.z. door het doel te verwezenlijken waar hij als mens voor gemaakt is. Dit 

streven naar verwerkelijking betekent een streven naar voltooid zijn, naar ‘af’ zijn. Een gelukkig mens 

is een gelukt mens, volgens Aristoteles. En een gelukt mens is een deugdzaam mens, iemand die zijn 

karakter heeft ontwikkeld, emoties en gemoedsbewegingen spelen daarbij een belangrijke rol. 

Anders dan zijn leermeester Plato dacht Aristoteles dat emoties goed zijn mits de mens ze met 

behulp van de rede bestuurt en zorgt dat hij daarbij het midden houdt. Zelfs een emotie als 

kwaadheid kan goed zijn wanneer zij op juiste moment tegen juiste persoon is gericht. Bovendien 

kan ze de lafhartige flink maken.  

Epicuristen en Stoïcijnen 

Het beeld van de geslaagde mens als ‘kalokagathos’ is door vele antieke auteurs overgenomen. Zeer 

bekend is bijvoorbeeld de uitwerking van Xenophon in zijn Gesprekken met Socrates,102 en in zijn 

Oeconomicus.103 Voorts vormden Aristoteles’ opvattingen belangrijke bouwstenen voor de filosofen 

die zich in de hellenistische tijd richtten op de ‘grote’ levenskunst. De belangrijkste zijn de epicuristen 

                                                           
100 Bron http://mens-en-samenleving.infonu.nl/filosofie/74968-wat-is-deugdenethiek.html 
101 Werner Jaeger (trans. Gilbert Highet). Paideia, The Ideals of Greek Culture. New York: Oxford University Press, 1945. 

vol I p 62. De Engelse vertaler schrijft: ‘the chivalrous ideal of the complete human personality, harmonious in mind and 

body, foursquare in battle and speech, song and action’. 
102 de Memorabilia of Herinneringen aan Socrates.  
103 Plutarchus prees zijn boek over gezondheidsvoorlichting aan met de mededeling dat het de lezer niet alleen helpt om 

gezondheid te blijven, maar dat het hem ook helpt om geestelijk   helder te blijven en deel te nemen aan het sociale leven. Zie 

Van Hoof, op. cit.  
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en de aanhangers van het stoïcisme. De wijsgeer Epicurus (341–271 v. Chr.) dacht ook dat een goed 

leven een gelukkig leven was, maar voor het overige verschilden zijn uitgangspunten nogal van die 

van Aristoteles. Epicurus leerde dat de mens in de grond een angstig wezen is dat bang is voor de 

dood en voor de ellende die de goden hem kunnen aandoen. Hij wordt daarom primair gedreven 

door het verlangen om pijn te vermijden en genot na te streven. Wie daarin slaagt, is gelukkig. Dat 

laatste houdt in dat de mens zich in een toestand van voortdurende gemoedsrust bevindt, en die 

bereikt hij door onverschillig te leren zijn voor alle tegenslagen en de emoties die daar uit 

voortvloeien. Ataraxia, onverstoorbaarheid, is het hoogste wat de mens kan bereiken. Dat doel lijkt 

aanzienlijk bescheidener dan dat van Aristoteles die de vorming van de mens tot een goed sociaal 

functionerende wezen nastreefde. Maar dat betekent niet dat Epicurus’ ideaal gemakkelijk te 

bereiken was. Daarvoor moet de mens zorgvuldig laveren. Daarbij moet hij volgens Epicurus 

onderscheid maken tussen verschillende soorten verlangens. Allereerst zijn er natuurlijke en 

noodzakelijke verlangens, zoals elementaire levensbehoeften als eten en drinken. Dan zijn er de wel 

natuurlijke, maar niet noodzakelijke verlangens, zoals seksuele begeerten, die buitensporige 

hartstochten met zich meebrengen. Tenslotte zijn er niet natuurlijke, en ook niet noodzakelijke 

verlangens. Deze treden bijvoorbeeld bij een verslaving op. Eer en roem horen ook in deze categorie. 

De mens mag best genieten, maar hij moet verstandig genieten. Hij moet de verkeerde verlangens 

zien uit te zuiveren. Dat draait er dan op uit dat hij ascetisch moet leven.  

Duidelijk afwijkend van de opvatting van Aristoteles is het epicuristische advies om niet actief mee te 

doen aan het sociale en het politieke leven. Epicurus’ lijfspreuk was: leef in het verborgene [lathe 

biosas]. Het heeft geen zin om intensief mee te doen aan het openbare leven, laat staan aan de 

politiek. Dat leidt slechts tot hartstochten, emoties en onzuivere verlangens. Misschien heeft de naar 

binnen gekeerde houding ook te maken gehad met de fatalistische instelling van veel epicuristen. 

Met fatalisme wordt hier de overtuiging bedoeld dat de loop der dingen niet vooraf bepaald is, maar 

open ligt en - belangrijker nog - niet van de mens en zijn streven afhankelijk is, maar van het toeval.  

Net als het epicurisme is het stoïcisme een filosofie die zich vooral richt op de vraag hoe een goed 

leven kan en moet worden gevoerd. De beweging die haar leerstellingen en idealen uitdroeg, werd 

ook in de vierde eeuw voor Christus gesticht. De bekendste namen zijn die van de Griekse wijsgeren 

Zeno (333-262) en Chrysippus (280-205) Vooral de latere Stoa genoot veel belangstelling. Haar 

belangrijkste vertegenwoordigers in Rome zijn de denkers Seneca (1-61), Epictetus (55-125), Cicero 

(106-43) en keizer-filosoof Marcus Aurelius (121-180). Zij allen komen bij Plempius aan het woord. De 

grondgedachte van de Stoïcijnen was niet dat de mens bang is, maar dat hij veeleer ongelukkig is. Dat 

komt doordat hij zijn invloed op alle gebeuren in de wereld overschat. Hij verlangt daarom vaak het 

onmogelijke en wordt dan onvermijdelijk teleurgesteld. De mens vermag bijna niets, omdat alles wat 

in de wereld gebeurt, in wezen al vast ligt. Deze stelling stoelt op de rede, die centraal in de leer van 

de stoïci stond. Het is de beroemde logos die later in gemodificeerde vorm door de Christenen zou 

worden overgenomen. Deze logos is het immateriële begin van alle materiële dingen en daarmee het 

begin van de hele wereld. De rede stuurt alles aan en koerst daarbij af op een noodzakelijk doel dat 

bij voorbaat al in de logos besloten ligt. Daardoor vormt de wereld een organisch samenhangend 

geheel dat zich volgens een vaststaand patroon ontwikkelt. De kosmos en de hele natuur zijn 

doortrokken van een onverbiddelijke noodzaak en ook de loop van het menselijke leven ligt daarom 

goeddeels vast. Het leven is - in hedendaagse termen- nauwelijks maakbaar. Geluk en ongeluk, en zo 

ook ziekte en gebrek ontstaan onafhankelijk van de wil van de mens die het overkomt. De mens kan 

er niet aan ontsnappen. Zijn enige geluk is dat hij net als de rest van de natuur begiftigd is met logos, 
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en dus beschikt over een redelijk verstand. Dat verstand kan hem helpen om de middelen te vinden 

die het mogelijk maken om de onaangename zaken die onvermijdelijk over hem heen komen, beter 

te verdragen. De belangrijkste regel van de stoïci luidde: gebruik het verstand om in 

overeenstemming met de natuur te leven. De motor van de natuur is immers de logos, de rede, en 

wie haar doorziet, kan daar op vele manieren zijn voordeel mee doen. Ducunt volentem fata, 

nolentem trahunt is een beroemde uitspraak van Seneca: het lot leidt de gewillige die meewerkt, en 

het sleept de onwillige. De mens moet zijn vrijheid, volgens een ander adagium, zien te vinden in 

noodzakelijkheid. Levenskunst is dan: het leven nemen zoals het komt. Dat moet met verstand 

gebeuren. Emoties zijn daarom uit den boze. De Stoa zag emoties als een soort ziekte. Verliefdheid, 

woede en angst maken de mens onvrij, ze bedreigen de onafhankelijkheid en de gezondheid. 

Emoties moeten dus worden vermeden. Ze vormen een aanslag op rede en redelijkheid. De mens 

moet leren om ze in bedwang te houden. Verder moet hij onverschillig proberen te worden voor 

hetgeen hij niet kan beïnvloeden. Het hoogste wat de mens met dat alles bereiken kan, is apathia, 

een ongevoeligheid voor de slagen van het lot.  

Idealiter is de stoïcijn iemand die zich nooit laat meeslepen door emoties, die altijd zijn verstand 

gebruikt, zich redelijk opstelt en voor het overige beschikt over deugden als moed, eerlijkheid en 

rechtvaardigheid. Bovendien is hij sociaal bewogen: iedereen moet zijn juiste plaats in de 

gemeenschap innemen en actief bijdragen aan het welvaren van de gemeenschap.104  

Hoe moet de mens zich tot een waarachtige stoïcijn ontwikkelen? Niet door in het verborgene te 

gaan leven, zoals de epicuristen adviseerden. De stoïci waren niet a-politiek en zeker niet a-sociaal. 

Evenmin waren ze a-religieus - de logos had iets goddelijks. Wat moest de mens dan wel doen? Zijn 

voornaamste wapen was de rede, c.q. zijn verstand. De stoïci hamerden er daarom op dat het 

verstand getraind moest worden. Ze geloofden net als Plato en Aristoteles sterk in het belang van 

een zorgvuldige opvoeding: men kan en moet jonge mensen leren hoe het goede leven te leiden. Tal 

van stoïci hebben leerprogramma’s ontworpen waaraan de jeugd zich moest onderwerpen. De 

invloed van de Stoa is zeer groot geweest. Tegenover het determinisme waartegen velen kritiek 

hebben geuit, stond het krachtige pleidooi voor rationaliteit, zelfredzaamheid en affectloosheid in de 

omgang met het noodlot dat velen aansprak. Veel van het stoïcijnse gedachtegoed is in de 

Renaissance weer tot bloei gekomen. Bovendien heeft het Christendom er veel van overgenomen.  

Plemp en de levenskunst 

Wat vinden we bij Plemp terug van deze zienswijzen? De lezer zal zien dat hij grote bewondering 

koesterde voor het Griekse ideaal van het kalos kai agathos of kortweg de kalokagathia, het 

aristocratische concept van de ‘gentleman’ Maar dat betekent nog niet dat hij het onderwerp ver 

uitwerkt. Plemp gaat überhaupt nergens ver in op levensbeschouwelijke standpunten en zienswijzen. 

De een, zo schrijft hij ergens, ‘ziet gezond leven als een morele plicht, de ander wil ‘gewoon’ gezond 

zijn en de derde doet het uit liefde voor de letteren, omdat hij bij een goede gezondheid beter kan 

werken. In deze drie opvattingen kunnen gemakkelijk antieke ethische opvattingen worden herkend, 

maar Plemp werkt ze nergens uit. Ook de denkbeelden van vroegere en latere Christenen – men 

denke aan Paulus, Augustinus en Thomas Aquinas worden nergens aangehaald, al zeker niet 

expliciet. Uit frequente verwijzingen naar uitspraken van Cicero en Seneca zou kunnen worden 

opgemaakt dat Plemps opvattingen minstens voor een deel stoelden op stoïcijns gedachtegoed. 
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‘Voorzeker’, zo schrijft hij Cicero citerend ergens, ‘is er niets, wat de ziekte zo veel lichter maakt, als 

dat men zich er voortdurend rekenschap van geeft, een heel leven lang, dat er niets is wat niet kan 

gebeuren, Niets is zo nuttig als het denken over de conditio humana, over de wet van het leven en 

het nadenken over de vraag hoe te luisteren naar die wetten’.105  Hier en daar vinden we ook 

epicuristische trekjes in zijn boek. Dat is wel interessant: het epicurisme dat door de Christenen in de 

Middeleeuwen streng was afgewezen, kreeg in de Renaissance weer wat meer aanhangers. Dat 

Plemp daar tot op zekere hoogte ook bij hoorde, kan men afleiden uit het kennelijke plezier 

waarmee hij eetbare planten en dieren en detail behandelt. Veelzeggend is ook het verhaal waarin 

Plemp verteld dat hij een boer ooit vroeg om een paar koekoeken te vangen. Hij zou dan zelf kunnen 

vaststellen of ze echt zo lekker smaakten als wel werd gezegd. Plemp doet enthousiast verslag van dit 

auto-experiment. Daarbij lezen we overigens niets over het verbod uit Leviticus waarin het eten van 

koekoeken verboden wordt.  

Alles bijeen nemend, kan worden gesteld dat Plemp in grote lijnen Aristoteles volgt, maar niet 

nadrukkelijk ingaat op levensbeschouwelijke of ethische aangelegenheden. Hij moet ervan uit zijn 

gegaan dat de verschillende posities bij zijn geletterde lezers bekend waren en wellicht ook dat ze 

van een geneesheer geen uitspraken op dat gebied verwachtten. Misschien verbindt Plemp zijn 

adviezen daarom ook niet al te nadrukkelijk met etiquettevoorschriften. Tussen de regels door houdt 

hij wel hier en daar duidelijk rekening met de vraag ‘hoe hoort het’ - dit uiteraard in de hogere 

kringen van de togati. Soms krijgt zijn betoog daardoor iets van een stil beschavingsoffensief. Die 

gedachte komt op als men leest dat Plemp het nodig vindt om zijn lezers te melden dat ‘de heer 

Fienus, onze ambtsvoorganger, gewend was om nooit te spugen, niet omdat het hem ontbrak aan 

materiaal, maar omdat het niet hoort’. Een zelfde overweging zou Plemp ertoe gebracht kunnen 

hebben om te verhalen dat een Romeinse keizer een wet uitvaardigde die het mensen mogelijk 

maakte om tijdens een deftig diner vrijelijk winden te laten alsook om de tafel - of ligbank - te 

verlaten om te plassen. Uit dit geval mag men overigens ook weer niet afleiden dat Plemp vond dat 

zijn lezers stijve etiquetteregels maar moesten afschudden. Dat dacht hij niet, zoals blijkt uit een 

passage waarin hij hoepelen aanprijst als een buitengewoon gezonde vorm van lichaamsbeweging. 

Dat geldt voor jong en oud, maar hoe, zo vraagt de schrijver zich af, te regelen dat een senator kan 

hoepelen? In het openbaar kan het niet, dus zou hij op eigen terrein al een hoepelbaan moeten laten 

aanleggen. Niettemin blijft het vreemd dat Plemp de hem zeker welbekende verhalen van 

slemppartijen bij Petronius nergens gebruikt om uit te legen dat sommige vormen van gedrag zeer 

schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Wilde hij zijn lezers niet beledigen door te suggereren dat 

zij zich zelf aan zulk gedrag overgaven? Of tilde hij toch niet zo zwaar aan de gevolgen van 

genotzuchtige uitspattingen? 

3.2 Een medisch-theoretische basis  

Humoraal-pathologie 

Bij de uitwerking van het   thema gezond en lang leven  greep Plemp, het werd reeds gemeld, net als 

Van Beverwijck terug op kennis en denkbeelden uit de Oudheid. Plempius’ boek is medisch-
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 Cicero schreef in zijn Gesprekken in Tusculum XVI. Principio male reprehendunt praemeditationem rerum futurarum. 

Nihil est enim quod tam obtundat elevetque aegritudinrm quam perpetua in omni vita cogitatio nihil esse, quod non accidere 

possit, quam meditatio condicionis humane, quam vitae lex commentatioque parendi, quae non hoc adfert, ut semper 

maereamus, sed ut numquam. Zie Cicero, Tusculan disputations, LCL 141: 266-267. 
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theoretisch gebouwd op het concept van de sex res non naturales. Dat zijn zes verzamelingen van 

factoren, ‘determinanten’, zou men vandaag zeggen, die de gezondheid positief en negatief kunnen 

beïnvloeden. De zes determinanten zijn door Galenus bijeengezet op basis van geschriften uit het 

Corpus Hippocraticum. Om de zes goed te begrijpen, moet men bedenken dat de arts-filosoof ze, als 

zoveel van zijn theorieën, formuleerde op basis van twee pijlers: aan de ene kant de algemene 

wetenschappelijke inzichten van Aristoteles en aan de andere het daarop voortbouwende medisch-

theoretische model van de humoraal-pathologie. Het lijkt dus zinvol om dit laatste model (dat niet 

het enige, maar wel het meest invloedrijke model was) hier kort te presenteren. Geneeskundigen 

hebben zich er van Hippocratische tijden tot in de negentiende eeuw van bediend. De eerste 

contouren van het model tekenden zich af in de zevende eeuw v. Chr. Griekse natuurfilosofen bogen 

zich over de vraag wat de oerstof ofwel de archè was waaruit de wereld is opgebouwd. Zij die de 

wereld vooral zagen als een materieel iets, dachten dat de archè een enkele oerstof was: water, 

aarde of lucht.106 Mensen die abstracter dachten, kwamen op minder concrete beginselen uit: 

Anaximander van Milete (ca. 610-546 v. Chr.) stelde dat ‘to apeiron’ (het onbepaalde) het beginsel is, 

van waaruit alles wordt. Nog een stap verder ging Heraclitus van Efeze (535-480 v. Chr.). Volgens 

hem was het vuur de echte oerstof waaruit de wereld is opgebouwd. Misschien beschouwde hij vuur 

als een soort stof, waarschijnlijker is echter dat hij er een dynamisch principe in zag: alles is 

voortdurend in beweging en verandert. Het wezen van de dingen ligt in hun ontstaan, hun 

voortdurende veranderen en weer verdwijnen. Aristoteles zou deze belangrijke idee later 

overnemen. Pythagoras van Samos (580-489 v. Chr.) voegde aan deze denkbeelden het getal toe en 

vroeg aandacht voor zijn symbolische waarde. In zijn denken werden harmonie en evenwicht 

centrale begrippen. Empedokles van Agrigentum (504-433 v. Chr.) smeedde de verschillende 

opvattingen tot een geheel. Volgens hem zijn er in de wereld vier oerelementen: aarde, water, vuur 

en lucht. De elementen ontstaan door de combinatie van de fundamentele eigenschappen hitte, 

koude, vocht en droogte. Alle concrete stoffen in de wereld, ook de aarde, de lucht, het vuur en het 

water, zoals mensen die waarnemen, bestaan uit samenstellingen van de oerstoffen. Aristoteles 

vulde dit model in wording op tal van punten aan. Daarbij ging hij uit van de ontologische 

opvattingen die hij had neergelegd in zijn categoriënleer en in het hylemorfisme. Dat sloot aan bij de 

al bestaande denkbeelden over de oerstof waaruit de wereld moest zijn opgebouwd.  

Aristoteles nam de vier elementen van Empedokles over en postuleerde daarnaast een vijfde 

element (de quinta essentia). Uit deze stof waren de hemellichamen gemaakt. Wat de verschillende 

oerelementen onderscheidde, waren hun zogeheten kwaliteiten. Zij spelen in zijn leer der elementen 

een rol die veel belangrijker is dan die van de kwantitatieve aspecten. De kwaliteiten hebben drie 

kenmerken: 1. ze moeten haptisch zijn, d.w.z. de tastzin aandoen; 2. ze moeten actief zijn, d.w.z. in 

staat om kwalitatieve veranderingen te bewerkstelligen en passief, d.w.z. bepaalde handelingen 

kunnen ondergaan, en 3. ze moeten paarsgewijze tegenstellingen vormen.107Aan de eerste en de 

derde eis voldoen de volgende paren van kwaliteiten: warm - koud, vochtig - droog, zwaar - licht, 

dicht - ijl, ruw - glad, hard - week en taai - bros. Aan de tweede eis voldoen alleen de paren: warm - 

koud en vochtig - droog. Warm en koud zijn daarbij de actieve helften. Ze kunnen actief overgaan van 

het ene element op het andere. Daarbij ontstaan veranderingen. Als de natte en warme lucht koud 

                                                           
106 Thales van Milete (625-545 v.Chr.) meende dat de oerstof water was. Anaximenes, ook uit Milete, (610-545 v.Chr.) hield 

het op lucht en weer een andere geleerde, Xenophanes, zag aarde als de oerstof. 
107 E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld. 1975(5e dr.) 25 e.v.  
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wordt, gaat ze over in water. De andere twee kwaliteiten, dus vochtig en droog, zijn passief d.w.z. dat 

ze alleen overgebracht kunnen worden.  

De elementen worden op grond van deze indeling gekenmerkt door vier combinaties van telkens 

twee fundamentele kwaliteiten. Deze vier worden de primaire kwaliteiten genoemd (primae 

qualitates). Meer in concreto zag de indeling er als volgt uit: 

 vuur 

warm droog 

 

aarde 

droog koud 

 lucht 

vochtig warm 

 water 

koud vochtig 

 

Schema 1. De vier elementen en hun kwaliteiten (naar Dijksterhuis, 1975: 24). 

Alle stoffen in de natuur, ook zij die de namen der elementen dragen, zijn combinaties van de 

elementen. In zuivere vorm komen de elementen volgens Aristoteles niet in de natuur voor, ook niet 

in de lucht, aarde, water of het vuur dat mensen kunnen waarnemen. Meestal heeft één element de 

overhand. In zware stoffen is dat bijvoorbeeld aarde, in metaal is het water (metaal smelt namelijk) 

en in rook is het vuur.  

Aristoteles ging dus uit van een concrete materiële wereld die is opgebouwd uit vier of als men het 

hemelrijk meetelt, vijf oerelementen. Veranderingen ontstaan doordat een of twee van de 

grondkwaliteiten van een element in hun tegendeel verkeren. De kwaliteitenleer hield verder in dat 

er geen materie, maar eigenschappen worden overgedragen: een steen kan warmte op een andere 

steen overdragen zonder dat zijn volume of gewicht afneemt. Ook een magneet die bij een stuk ijzer 

wordt gehouden, draagt iets over, terwijl hij zelf niets verliest en ook niet anders wordt. Het 

gemakkelijkste verloopt het veranderingsproces overigens als twee elementen één grondkwaliteit 

gemeen hebben. Dus: aarde wordt relatief snel water als de droogte vochtigheid wordt. 

Aristoteles onderscheidde zich met dit model radicaal van de atomisten van wie de bekendste 

Empedokles van Agrigentum (495-435 v. Chr.) is. Deze geleerden dachten dat de oerstof waaruit de 

wereld is opgebouwd, uiteindelijk bestaat uit kleine deeltjes die op een bepaalde manier 

gerangschikt zijn. Bij sommige atomisten kwam de specifieke aard van grotere gehelen voort uit de 

aard en de vorm van de kleinste deeltjes, bij anderen volgden verschillen uit de wijze waarop de op 

zich zelf gelijke deeltjes gerangschikt zijn.108 Bij atomisten ontstaan kwalitatieve veranderingen op 

macro-niveau door kwantitatieve wijzigingen op micro-niveau. De laatste constituerende elementen 

zijn daarbij onveranderbaar.  

Een volgende, voor de medische wetenschap eminent belangrijke stap in het denken over de natuur 

en over de verhouding tussen mens en natuur, hield in dat de macrokosmos, de wereld om ons heen, 

zich weerspiegelt in de mens die zo dus een kleine microkosmos vormt. Aan Empedokles wordt de 

gedachte toegeschreven dat de vier elementen uit de grote wereld, de macrokosmos, in het 
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menselijke lichaam, de microkosmos dus, terugkomen als vier lichaamssappen, namelijk bloed, slijm, 

gele gal en zwarte gal. Dat zijn dus de pendanten van de elementen in de macrokosmos, 

respectievelijk vuur, water, lucht en aarde. De vier sappen hebben hun hoofdzetel in respectievelijk 

hart, hersenen, lever en milt. Dit model bood goede mogelijkheden voor een wat concretere 

voorstelling van de werking van het menselijke organisme: De grondidee werd: de sappen die door 

het lichaam stromen, beïnvloeden elkaar, veranderen zelfs in elkaar (doordat hun kwaliteiten 

veranderen) en ze worden verbruikt of uitgescheiden. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld bij een 

overschot en bij afvalproducten. Het sluitstuk van deze theorie werd vervolgens de stelling dat 

gezondheid een toestand is waarin er een harmonisch evenwicht bestaat tussen de verschillende 

sappen en hun kwaliteiten. Gezondheid houdt in dat de sappen evenwichtig zijn gemengd (eukrasie). 

Bij ziekte is er sprake van een verkeerde menging, een dysharmonie ofwel dyskrasie. De kwalitatief 

en kwantitatief verstoorde sappen verkeren dan in een toestand van apepsis, (letterlijk: van niet 

gekookt worden). Harmonie was overigens de ‘default - instelling’ van de wereld, c.q. van de natuur. 

Het Griekse woord phusis, natura in het Latijn, staat voor ons ‘natuur’, maar ook voor orde, 

regelmatigheid, harmonie. Volgens de natuur verlopende dingen zijn dus evenwichtig en 

harmonieus, ofwel kata phusin, naar de natuur. Wanneer nu het menselijke lichaam niet 

functioneert zoals het van nature behoort , is het dus zaak om het evenwicht te herstellen. Dat 

betekent dat het harmonische evenwicht tussen de sappen in kwalitatieve en kwantitatieve zin moet 

worden hersteld. Dat was voor de meeste, met name Hippocratische artsen in de eerste plaats een 

zaak van de natuur zelf: zij is de eerste genezer. Een bekende uitspraak van Hippocrates is in 

gelatiniseerde vorm: vis medicatrix naturae (het is de kracht van de natuur die als genezeres 

optreedt). Zij probeert het evenwicht te herstellen via pepsis of coctio. Deze koking eindigt meestal 

op een kritische dag. De ziektestof wordt dan als het eindproduct van de coctio afgescheiden. Men 

denke in dit verband aan de uitscheiding van bepaalde vochten. In tweede instantie kan de arts 

ingrijpen. Hij kan kwade sappen laten afvloeien door de zieke een stevig zweetmiddel te geven of 

hem een klisteer- of braakmiddel toe te dienen. Ook kan hij het lichaam met koude of warme stoffen 

proberen te beïnvloeden. Bij het behandelen is het van het grootste belang om rekening te houden 

met het temperament. Volgens de sappenleer kan een van de vier sappen die zich in het lichaam 

bevinden een beetje overheersen. Zo ontstaan dan mensen die sanguinisch, warmbloedig, 

cholerisch, geelgallig, melancholisch, zwartgallig of slijmerig, ofwel flegmatisch zijn. Dat uit zich in 

hun aard en optreden, maar ook in hun vatbaarheid voor ziekten. Het spreekt vanzelf dat het van het 

grootste belang was om bij de medische behandeling zorgvuldig rekening te houden met de 

geaardheid ofwel het temperament. Deze beleidslijn die een van de hoofdregels uit het Corpus 

Hippocraticum vormt, wordt ook door Plemp nog vaak aangehaald. Bij de behandeling van een 

sanguinicus moet men oppassen met hete en droge stoffen enz.  

Wie niet ziek was en het ook niet wilde worden, of misschien wel een hoger niveau van gezondheid 

probeerde te bereiken, moest in beginsel dezelfde weg bewandelen. Bovendien moest hij bedenken 

dat de verhoudingen tussen micro- en macrokosmos van het grootste belang waren. De mens moest 

proberen om de verhoudingen binnen zijn lichaam in evenwicht te houden en dat betekende dat hij 

de verhoudingen tussen micro- en macrokosmos scherp in de gaten moest houden. In dat kader 

speelde Galenus’ concept van de sex res non naturales een belangrijke rol. Alvorens daarop in te 

gaan eerst iets over de meer concrete medische opvattingen van Galenus. 
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Galenus  

De hier kort omschreven humoraal-pathologische denkbeelden werden in de Griekse Gouden eeuw 

te boek gesteld door de artsen die de boeken schreven die later samen het Corpus Hippocraticum 

zouden vormen. In de hellenistische tijd werkten geleerden in Alexandrië ze verder uit en tot slot 

zouden ze in het oude Rome nog eens worden verfijnd. Aan het eindpunt van deze ontwikkeling staat 

in zekere zin de in zijn tijd al zeer beroemde arts en filosoof Galenus, een geniale Griek die rond 200 

na Christus als arts en onderzoeker in Rome werkte. Zijn naam wordt vaak in een adem genoemd 

met die van Hippocrates en dat doet soms vergeten dat Galenus meer dan een half millennium na 

Hippocrates leefde. Deze in Klein-Azië geboren medicus en filosoof was bij uitstek een syntheticus 

die uit de bruikbare delen van alle mogelijke theorieën een sluitend geheel probeerde te maken. Hij 

verrichte zelf empirisch onderzoek (dierproeven), maar studeerde ook intensief op de werken van 

Aristoteles en Hippocrates. Galenus schreef enorm veel en schiep een groot en uitgebreid corpus van 

medische kennis dat tot in de zeventiende eeuw nog de basis vormde van het medische denken en 

handelen – zij het dat delen van Galenus’ anatomie en fysiologie toen meer en meer ter discussie 

kwamen te staan. Enige kennis van zijn opvattingen is bij het lezen van Plemps De Togatorum 

sanitate tuenda dus wel van nut.  

Zoals eerder aangegeven, zou Galenus in hedendaagse termen een functionalist genoemd kunnen 

worden: hij zag het lichaam als een dynamisch geheel dat bestond uit delen, namelijk de organen, die 

elk een eigen functie hebben, d.w.z. een bijdrage leveren aan het geheel dat ze samen vormen. Ze 

kunnen dat dankzij de specifieke faculteit, capaciteit of geschiktheid (facultas (L) of dunamis (Gr) 

waarover ze ieder voor zich beschikken. Deze faculteiten stellen hen in staat om te doen wat ze ten 

behoeve van het grotere geheel moeten doen. De idee van het geheel en de delen paste volkomen in 

de Aristotelische (natuur)filosofie en dat zelfde gold voor de nauw ermee verbonden teleologische 

these: alles heeft een ingebouwd doel. Zoals de eikel in zich heeft dat hij uitgroeit tot een nieuwe eik 

en de welp tot een leeuw, het werd hiervoor reeds opgemerkt, zo dragen ook de organen van het 

menselijke lichaam hun ‘telos’, hun doel, in zich. In dit kader kan niet onvermeld blijven dat Galenus 

in één God geloofde die een doel in de dingen had gelegd. Bovendien was alles wat Hij gemaakt had 

volmaakt. In dat kader past de beroemde stelregel (die Galenus van Aristoteles had overgenomen): 

‘natura nihil frustra [facit]’ (de natuur doet niets voor niets). Deze benadering viel zeer in de smaak 

bij Christenen en droeg niet weinig bij aan de populariteit van de arts-filosoof in het Christelijke 

westen.  

Galenus zag het lichaam als een geheel dat is opgebouwd uit de organen, de delen van het geheel. 

De organen vormen een aantal circuits. Water en voedingsstoffen komen het lichaam binnen door de 

mond. Via de poriën in de huid en de luchtpijp komt daar nog lucht bij. Deze stoffen worden in het 

lichaam vervolgens verwerkt. Het voedsel gaat, nadat het gekauwd is naar de maag en de darm waar 

het voor-verteerd wordt. Vanuit de darm gaan de aardachtige bestanddelen naar de milt waar ze 

worden omgezet in zwarte gal. De chylus die van de aardachtige stoffen ontdaan is, wordt vervolgens 

via de poortader en de venen in het mesenterium (darmscheil) naar de lever gevoerd. Daar vindt een 

tweede digestie plaats. Chylus wordt nu omgezet in bloed, dat begiftigd wordt met een spiritus 

naturalis of wel natuurgeest. Er treedt hierbij een bijmenging op van gele gal en slijm. Teveel aan 

gele gal [= te veel warmte] wordt door de galblaas opgezogen en vervolgens via de darm 

uitgescheiden. Te veel aan vocht of slijm wordt via de nieren afgevoerd. Het nieuw gevormde bloed 

zelf gaat verschillende wegen. 1 Een gedeelte gaat via aderen  rechtstreeks van de lever naar de 

organen in het lichaam en ondergaat daar een derde digestie. Afvalstoffen verlaten het lichaam via 
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de huid als zweet. 2 Een ander, klein deel van het bloed siepelt door de longen en komt langs die weg 

in het linkerdeel van het hart terecht. Een derde, eveneens klein deel gaat door kleine gaatjes 

(poriën) in het septum ventriculare (het schot tussen de kamers) naar de linker helft van het hart. 

Daar gloeit een inwendig vuur, de ingeboren warmte (calor innatus). Dat vuur voorziet het bloed van 

een levensgeest (spiritus vitalis). Het opbruisen van het gevitaliseerde bloed leidt tot de diastole van 

het hart en tijdens deze diastole verplaatst de spiritus vitalis zich door de aorta en haar takken naar 

de organen. De levensgeest verplaatst zich daarbij als warmte door een koperen draad: volgens 

Galenus wordt tijdens de diastole maar weinig bloed door de arteriën verplaatst. 3 Een derde 

hoeveelheid van het in de lever gevormde bloed gaat door de vena cava inferior (onderste holle 

ader) naar het rechter deel van het hart en vandaar naar de longen. Die moeten gevoed worden en 

bovendien moeten ze het roet uitscheiden dat bij de kokings-, c.q. stofwisselings-processen vrij komt. 

Tevens brengt het bloed lucht uit de longen naar het hart - men zag de stofwisseling als een soort 

vuur zonder vlam. Volgens Galenus had het hart vooral een functie in het kader van de ademhaling: 

het hart haalt de warmte uit de ingeademde lucht en straalt die warmte via het bloed door de 

arteriën naar de andere organen van het lichaam. Galenus zag het hart dus niet als een pomp, maar 

eerder als een fornuis dat warmte genereert.109 De longen dienen om de buitenlucht naar binnen te 

halen en verder koelen ze zo nodig het hart. De organen, ‘delen van het lichaam’ zegt Galenus, 

worden dus gevoed door bloed uit de lever en bloed uit het hart. In de organen wordt dit voedsel 

goeddeels verbruikt tijdens de derde digestie, dus het derde verteringsproces. Wat overblijft, wordt 

als zichtbaar en onzichtbaar zweet (perspiratio (in)sensibilis) via de huid uitgescheiden.  

Naast de hier genoemde ‘circuits’ onderscheidt Galenus nog een stelsel dat steunt op een derde 

‘geest’, namelijk de spiritus animalis: een deel van het veneuze bloed bereikt de hersenen. Daar 

wordt het met deze spiritus animalis verrijkt. Vanuit het hoofd wordt deze levensgeest vervolgens via 

het ruggenmerg en de zenuwen naar de rest van het lichaam gevoerd. De spiritus animalis dient als 

drager van de mogelijkheid of faculteit om de bewegingen uit te voeren die de mens, of beter zijn ziel 

het lichaam wil laten maken en om signalen vanuit de sensorische delen van het lichaam naar de 

hersenen te brengen. Galenus zag de hersenen en de zenuwen daarbij als instrumenten van de ziel 

(Siegel, 1968: 185). Afvalstoffen die bij de productie van de animale spiritus ontstaan, worden als 

slijm afgevoerd door de neus, dit nadat ze door het zeefbeen (os ethmoides) gefilterd zijn.  

Samenvattend, zijn de drie spiritussen (Gr. pneumata) waarvan in het voorgaande sprake was, de 

dragers van faculteiten, d.w.z. capaciteiten, zo men wil vaardigheden die de organen hebben. 

Galenus’ idee van drie spiritussen of levensgeesten herinnert aan Plato die een ziel in borst, buik en 

hersenen lokaliseert en ook aan Aristoteles’ opvatting van de ziel. Dat is bij laatstgenoemde een 

soort levensbeginsel: iets wat bezield is, wat leeft. Bij Galenus gaat het om drie vitale beginselen: het 

pneuma physicon (spiritus naturalis) is de motor van de vegetatieve functies. Het pneuma zooticon 

(spiritus vitalis) zorgt voor de autonomie van het lichaam als een zich zelf bewegend organisme. Het 

pneuma psychicon (spiritus animalis) is het levensbeginsel van het cerebrale systeem met zijn 

motoriek en sensoriek. Verstoringen in de sappen en hun kwaliteiten kunnen de pneumata hinderen 

in hun werking en omgekeerd kunnen niet goed werkende spiritussen de sappen in de war brengen. 

De productie en de verspreiding van de drie levensgeesten spelen een kardinale rol in het model van 
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Galenus. Overigens denkt de medico-historicus Jetter dat de Platonistische opvatting bewust is 

toegevoegd om het model meer autoriteit te geven.110 

Na Galenus hebben nog velen aan het model geschuurd en geschaafd. Zo postuleerden Arabische 

geleerden, deels op basis van Aristoteles, naast de vier primaire sappen (humores) nog een aantal 

secundaire sappen die ze ter onderscheiding van de eerste ‘vochtigheden’ (humiditates) noemden en 

die ze gebruikten ter verklaring van allerlei levensprocessen en zo ook van het verschijnsel koorts. 

Volgens Avicenna, de belangrijkste zegsman, wordt het voedsel in de maag gereinigd en vervolgens 

in de lever omgezet in veneus bloed. Dat bloed gaat door de aderen naar de organen. Daar wordt het 

dikker en taaier en assimileert met het weefsel der organen. Een deel van het bewerkte voedsel 

wordt tenslotte omgezet in een primordiaal of radicaal vochtige substantie (het humidum radicale), 

een stof die de calor innatus helpt bij zijn werk. Men stelde zich het levensproces voor als een 

olielamp met een pit. Het humidum radicale is het vocht dat de pit bijeen houdt en zorgt dat er olie 

door wordt aangevoerd als voedsel voor de vlam. Verliest de pit zijn radicale vochtigheid (o.a. door 

inwerking van de calor innatus) dan kan de pit geen brandstof meer aanvoeren en gaat de vlam uit. 

Daarmee verdwijnt ook de calor innatus. In de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw werd 

het model van het humidum radicale nog gebruikt door Paracelsus en J. Fernel. In het midden van de 

zeventiende eeuw verdween het snel. P. Gassendi, Fr. Bacon en W. Harvey keerden zich er sterk 

tegen. Plemp verwijst er in Boek IV één keer naar.  

De zes  res non naturales.  

De hier geschetste inzichten werden gebruikt aan het ziekbed, maar ook bij het voorkomen van 

ziekten en bij het verlengen van het leven. Ze vormden de theoretische basis onder wat de Grieken 

diaita noemden en de Romeinen regimen. Het gaat om de leefregel, ofwel de kunst om goed en 

gezond te leven. Alvorens daar nader op in te gaan, is het nuttig iets te zeggen over de wijze waarop 

Galenus het medisch bedrijf ordende. Allereerst maakte hij onderscheid tussen de geneeskundige 

praktijk en de medische wetenschap. Het eerstgenoemde werkgebied bestond uit drie onderdelen: 

geneesmiddelenleer, heelkunde en diëtetiek. Het tweede onderdeel bestond ook uit drie delen: de 

fysiologie, de pathologie en de hygiëne. De tweede drieslag sloot aan bij Galenus’ definitie van de 

geneeskunde. In zijn boek Ars medica (Kuhn, I, p 307) zegt hij: Medicina est disciplina sanorum, 

languentium et neutrorum. Vrij vertaalt, betekent dat: de geneeskunde en de medische wetenschap 

verzamelen kennis over dingen die gezond maken, die ziekten verwekken en die geen van beide 

doen. Galenus was dol op sluitende schema’s en misschien is het daarom dat hij de drie onderdelen 

van de medische wetenschap verbond met drie toestanden van het lichaam: dat kan ziek en gezond 

zijn, maar ook geen van beide. De kernbegrippen die hij in dat kader gebruikt, zijn sanitas, aegritudo, 

en neutralitas. Deze opvatting moet wel begrepen worden vanuit de humoraal-pathologische 

gedachte dat het evenwicht in het lichaam meer of minder verstoord kan zijn en dat er dus geen 

scherpe grenzen tussen wel en niet ziek bestaan.111 

Het eerste onderdeel van de medische wetenschap was dus de fysiologie, de leer van de natuurlijke 

levensprocessen. Het woord is afgeleid van physis, in het Latijn natura. Het begrip physis was voor de 

                                                           
110 D.Jetter, Geschiedenis der geneeskunde. Utrecht, 1994, p 134. 
111 Als pendanten van deze drieslag zijn er volgens de alles schematiserende Galenus  ook drie soorten praktische 

handelingen mogelijk: 1. men kan zich richten op de gezonde mens en zorgen dat die niet ziek wordt, 2. men kan proberen de 

zieke weer beter te laten worden en 3. men kan zich ook richten op de ‘tussenpersoon’ d.w.z. de persoon die niet echt ziek, 

maar ook niet gezond is. Respectievelijk gaat het om praeservatio, curatio en conservatio sanitatis.  
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Grieken niet alleen verbonden met de natuur, maar ook met [een toestand van ] evenwicht, balans 

of meer in het algemeen orde.  Als iemand gezond is, verlopen alle processen ordelijk, ofwel kata 

phusin, dat is: naar de natuur. De natuur tracht die harmonische toestand in stand te houden en bij 

verstoring probeert ze de orde te herstellen. De fysiologie was dus het vak dat de normale gang van 

zaken bestudeerde. Wat daarbij aan de orde kwam, waren de res naturales, de natuurlijke zaken of 

beter vertaald wellicht als de zaken die met het gezonde leven te maken hebben. Deze werden 

ingedeeld in zeven hoofdgroepen:  

1. de elementa, de oerstoffen waaruit de wereld uiteindelijk is opgebouwd: vuur water aarde 

lucht met hun (primaire) kwaliteiten warm, koud, vochtig en droog.  

2. commixtiones of complexiones: de verschillende mengverhoudingen tussen de elementen en 

kwaliteiten.  

3. de compositiones. (= humores): de vier lichaamssappen bloed, slijm, gele en zwarte gal. In 

hun complexe samenspel.  

4. membra (= partes): de organen van het lichaam en de ondersteunende structuren als 

zenuwen en bloedvaten. 

5. virtutes (= facultates): de drie in het lichaam werkende krachten. Dat zijn de virtus animalis, 

de virtus spiritualis en de virtus naturalis.  

6. operationes (= actiones): de fysiologische processen die door de virtutes “bewerkstelligd” 

worden, zoals de vertering van voedsel en de uitscheiding van afvalstoffen. Ook de 

ademhaling, het denken en het bewegen van het lichaam horen hierbij.  

7. spiritus: de ijle substanties die als drager van krachten en functies geldt. Men onderscheidde 

de spiritus animalis, naturalis  en vitalis.  

Aan de zeven res naturales voegde men later vaak nog vier velden of factoren toe die de menselijke 

natuur onder typologische gezichtspunten differentiëren.  

a. a aetates: de (vier) levensfasen  

b. b colores: kleur van huid, haar, ogen 

c. c figura: de uitwendige gestalte, de lichaamsbouw 

d. d distantia inter (genus) masculum et feminum: de verschillen tussen de seksen.  

Zoals uit deze opsomming blijkt, werden onder res naturales dus de vele onderling sterk 

verschillende ‘zaken’ bedoeld die aan de orde komen wanneer men het ordelijke functioneren van 

het lichaam bestudeert. De tweede tak van de medische wetenschap, was de pathologia. Deze hield 

zich bezig met de aegritudines, de ziekten. Dat zijn levensprocessen die niet ordelijk en harmonisch 

verlopen ofwel para physin. In dit kader moest gestudeerd worden op een aantal zaken die Galenus 

de res praeternaturales of ook wel res contra naturam, d.w.z. tegennatuurlijke dingen noemde. Het 

gaat hier niet alleen om ziekmakende factoren. Onderwerpen die in dat kader bestudeerd moesten 

worden, waren a) ziekten (morbi of aegritudines), b) ziekteoorzaken (causae morbi) en c) accidentia 

morbum sequentia. Dat laatste waren de signa of significationes, dus de symptomen van de ziekten.  

De derde tak van de wetenschap is degene waar het boek van Plempius onder valt. Deze richt zich op 

de hygiëne. Galenus zou geen goede geneesheer zijn geweest als hij deze hygiëne niet hoog in het 

vaandel had gedragen - hij hechtte groot belang aan de naleving van gezonde leefregels en was 

bijvoorbeeld een fervent voorstander van sportbeoefening en gymnastiek. In zijn steeds aanwezige 

drang om sluitende schema’s te maken, koppelde Galenus de derde tak van de medische wetenschap 
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aan de neutralitas. Strikt genomen is die toedeling aanvechtbaar; gezond gedrag schaadt zieken 

immers ook niet. Bovendien voorkomt het ziekten. De thema’s, zo men wil aspecten die in het kader 

van de neutralitas aan de orde moesten komen, waren nu de zes res non naturales. Met recht schrijft 

de Spaanse historicus Peset dat Galenus hier definieert door te stipuleren wat iets niet is. Bovendien 

gaat het nu louter om zaken die een oorzakelijk karakter hebben. Het gaat niet om de ‘zaken ‘ of 

factoren die er voor zorgen dat de levensprocessen ordelijk verlopen, laat staan dat ze uit zich zelf 

ordenend of helend werken. Het gaat ook niet om de factoren die tegen de orde, c.q. de gezondheid 

in werken.112 De positieve dan wel negatieve invloed van deze factoren op de gezondheid is 

afhankelijk van de wijze waarop de mens ze toepast. Bij een verstandig toepassen kunnen ze de 

gezondheid versterken, bij een onverstandig gebruik kunnen ze die verzwakken. Dat verstandig 

omgaan met de res non naturales is de kern van de hygiëne en de dieetleer. Die houdt zich in 

ruimere zin bezig met de vraag welke mensen welke dingen moeten doen en laten, wanneer ze dat 

moeten doen, waar ze dat moeten doen, onder welke omstandigheden enzovoorts.113   

Dat de werking van de zes res non naturales niet los van de handelende mens kan worden gezien, 

blijkt uit Galenus’ bespreking van de eerste factor. Dat is aer, lucht. Haar kwaliteiten in termen van 

temperatuur, vochtigheid, geur en (on)reinheid kunnen de gezondheid sterk beïnvloeden - zowel in 

gunstige als in ongunstige zin. Hetzelfde geldt voor klimaatveranderingen die het gevolg zijn van de 

wisseling der seizoenen en veranderde configuraties van sterren. Ze horen bij de res non naturales 

omdat de mens zelf kan beslissen of hij in een gezond klimaat gaat wonen of niet. Toch kan de lucht, 

zo overweegt Galenus, niet volledig bij de res non naturales worden gerekend, want het is lang niet 

altijd mogelijk om met haar gesteldheid rekening te houden. Galenus zegt: we kunnen alles 

ontwijken, behalve de lucht. Nulla tamen res est quam vitare non possimus praeter aerem nos 

ambientam: is enim immoderatius calefactus aut refrigeratus aut humidior aut siccior redditus 

nostram immutat naturam et symmetriam corporum, quae sanitas est, corrumpat. Ruwweg vertaald: 

er is niets wat we niet kunnen ontwijken, behalve de ons omgevende lucht. Als ze te warm, koud enz. 

is, kan ze de goede loop van de natuur verstoren). 114 Naast de aer onderscheidde Galenus nog vijf 

andere sets van factoren die hij, net als de eerste allemaal uit het Corpus Hippocraticum destilleerde. 

Het waren  

2. cibus et potus. Eten en drinken. De algemene voedingsleer bestudeert of voedsel goed of 

slecht en zwaar of licht verteerbaar is. De bijzondere voedingsleer behandelt alle 

voedingsmiddelen een voor een.  

3. motus et quies. Beweging en rust. Wat is het effect van veel en weinig beweging, van 

specifieke bewegingen van specifieke delen, van actieve en passieve, van werken en sporten, 

rust is het complementaire begrip. Alles wordt beschreven naar kwaliteit en snelheid.  

4. somnus et vigilia. Slapen en waken. de duur van de slaap en de fasen van waken zijn 

belangrijke punten om rekening te houden als men optimaal gezond wil zijn.  

5. repletio et evacuatio van secreta et excreta. De mens moet rekening houden met alle uit- en 

afscheidingen. Daartoe behoren behalve faeces en urine ook sputum, neusslijm, 

                                                           
112 J. L. Peset, On the history of medical causality, In: C. Delkeskamp-Hayes e.a. (red), Science, Technology, and the art of 

medicine. European –American dialogues. Dordrecht 1993 p 57-74. 
113  F. J. Agerholm, The Sex Res Non Naturales and the Regimen of Health. On the Contemporary Relevance of the History 

of Ideas of Dietetics. 2013. (Work in progress).  

http://pure.au.dk/portal/files/53611039/The_Sex_Res_Non_Naturales_and_the_Regimen_of_Health_On_the_Contemporary_

Relevance_of_the_History_of_Ideas_of_Dietetics.pdf 
114 Cl. Galeni Opera omnia, Cap III Bd 16 p 357 Ed. Kuehn. 
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menstruatiebloed en natuurlijk ook het semen: overmatige dienst aan Venus is bijvoorbeeld 

niet gezond.  

6. accidentia sive affectus animi, de bewegingen van het gemoed. Hartstochten. Het gaat vooral 

om de zes affecten ira (toorn), gaudium (vreugde), laetitia (blijheid), angustia (angst), timor 

(vrees), tristitia. Het behoeft amper betoog dat de mens er goed aan doet om deze 

hartstochten binnen bepaalde grenzen te houden.  

Samenvattend gaat het bij de res non naturales dus om de aangrijpingspunten die de mens heeft als 

hij probeert de levensprocessen gunstig te beïnvloeden. Wat de genoemde factoren doen, hangt af 

van de wijze waarop de mens er mee omgaat. Plemp gebruikt de zes res,  net als veel eerdere 

schrijvers over gezond gedrag, als raamwerk voor zijn betoog. Vele schrijvers zouden hem daarin ook 

later nog volgen. Anders dan veel andere denkbeelden en modellen van Galenus hebben zij de tand 

des tijds opmerkelijk goed doorstaan. In andere woorden vindt men ze in de hedendaagse discussies 

over ‘positive health’ , health promotion’ en ‘lifestyle’ geheel en al terug.115 

4 Samenvatting en beschouwing 
Tot slot van dit hoofdstuk worden enkele relevante punten nog eens puntsgewijs naar voren 

gebracht.  

1 In de Renaissance worden veel nieuwe ontdekkingen gedaan die grote verwachtingen wekken. In 

dat kader krijgt ook de toekomst van de geneeskunde aandacht. Visionaire schrijvers pleiten voor 

een uitbouw van de tak die zich niet met preventie of curatie bezig houdt, maar met bevordering van 

een nog betere gezondheid: hoe kan de mens langer, gezonder en aangenamer leven. In dat kader 

pleiten anderen voor een geneeskunde die zich bezig houdt met de ziekten die het gevolg kunnen 

zijn van de arbeid die de mens moet verrichten. Gelet op de herkomst van de voorvechters kan het 

niet verbazen dat het niet om lichamelijke, maar om geestelijke of intellectuele arbeid gaat.  

2 Petrus Xylander, een druk bezet man met zware functies en een kwakkelende gezondheid vraagt 

Plempius om zich vanuit zijn medische kennis met het probleem van ziekten door arbeid en beroep 

bezig te houden. Misschien was de man mede op het idee gekomen na lezing van Ficino’s boek De 

vita sana. 

3 Plemp schuift de uitnodiging vrij lange tijd voor zich uit en gaat vervolgens maar half op het verzoek 

van de magistraat in. Hij buigt het daarbij om in de richting van wat thans ‘health promotion’ heet en 

richt zich op de aloude vraag hoe de veelal reeds oudere mensen met een toga, mensen uit de 

maatschappelijke bovenlaag, langer en aangenamer kunnen leven. Het thema dat Xylander hem 

aanreikt, de arbeidsgeneeskunde, pakt Plemp niet op. Voelde hij zich te oud om aan iets nieuws te 

beginnen? Of zag hij het belang van het thema niet in?  

4 Of Plemp doelbewust van plan is geweest om die derde tak van de geneeskunde, de health 

promotion, beter op de kaart te zetten, blijft onzeker. Plemp zoekt, in het jaar van zijn dood, niet 

meer zo hard naar nieuwe wegen of mogelijkheden. Zijn pretenties zijn bescheiden. Hij stelt zich voor 

een leuk boekje vol wetenswaardigheden te schrijven. ‘Het is’, zo schrijft hij ergens in zijn inleiding, 

                                                           
115 Zie  Helen King, Health in Antiquity. Routledge, 2004 - How healthy were people in ancient Greece and Rome, and how 

did they think about maintaining and restoring their health? 
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‘namelijk niet de bedoeling hier de weg van de scholastieke acribologie116 te gaan, en het 

gedetailleerd uitschrijven van feiten toe te passen. [Ik kies voor] een aangenamere, lossere en vrijere 

soort van schrijven, waarvan ik denk dat ze uw smaakpapillen beter zal bevallen.’  

5 Als basis voor zijn boekje gebruikt Plemp net als al zijn voorgangers Galenus’ model van de zes res 

non naturales. Bij de uitwerking lijkt hij niet gedacht te hebben aan de nieuwe mogelijkheden die de 

opbloeiende medische wetenschap bood. Leverden die nog geen nieuwe praktisch bruikbare kennis 

op? Een vaak gegeven advies is het overbekende: ‘houd maat’, of zoals de Grieken zeiden: ‘in niets te 

veel’. De enige nuancering die Plemp zijn lezers op gezette tijden voorhoudt, is dat ze bij het bepalen 

van de maat rekening houden met hun leeftijd en meer nog met het type mens dat ze zijn: sanguinici 

moeten een andere leefregel volgen dan phlegmatici of cholerici en die moeten zich weer anders 

opstellen dan melancholici.  

6 Het hoofdbestanddeel van de informatie dat Plemp zijn lezers aanbiedt, betreft het vaste en 

vloeibare voedsel dat mensen tot zich zouden kunnen of moeten nemen. Men krijgt de indruk dat hij 

de desbetreffende hoofdstukken met plezier heeft geschreven, hetzij omdat het onderwerp hem zelf 

erg interesseerde, hetzij omdat hij wist dat zo iets voor zijn lezers gold. Tekenend zijn de uitvoerige 

beschrijvingen van vogels en vissen. Dat paste overigens bij de groeiende belangstelling voor flora en 

fauna die in de Renaissance ontstond. 

7 Bij de presentatie van de gegevens over de voeding bezondigde Plemp zich aan een oude, volgens 

Francis Bacon vaak gemaakte fout: hij besteedt veel aandacht aan wat mensen kunnen eten en 

weinig aan de vraag hoeveel. ‘Multi de eo scripserunt, cum in aliis rebus satis imperite, tum nimium 

(ut arbitramur) delectui ciborum, minus quam par est quantitate eorum, tribuentes. (velen hebben 

daarover, net als bij andere zaken, nogal ondeskundig geschreven, en bovendien met te veel 

aandacht (naar wij menen) voor de keuze van het soort spijs en te weinig voor de [te grote of te 

kleine] hoeveelheden.117  

8 Plemp kiest niet voor een strenge, belerende of betuttelende, maar voor een opgewekte en wat 

vrijblijvender toon. Dreigen doet hij niet, al zeker niet met hel en verdoemenis. Dat hadden de lezers 

zonder twijfel als al te middeleeuws afgewezen. Of deed het hen te veel denken aan de preken en 

geschriften van strenge protestantse predikanten als Gisbertus Voetius? 

9 Bij zijn aanpak past ook dat Plemp zich met moeilijke levensbeschouwelijke vragen nauwelijks bezig 

houdt. Ook kerkelijke kwesties laat hij buiten beschouwing. Hij laat zijn lezers alle ruimte en zal ook 

wel niet gedacht hebben dat ze op ethisch of religieus gebied veel advies van een dokter nodig 

hadden of verwachtten.  

10 De relatie tussen etiquetteregels en gezondheid was Plemp alleszins duidelijk. Toch gaat hij op 

etiquette-kwesties relatief zelden in. Ook over excessen en uitspattingen hoort men hem nauwelijks. 

                                                           
116 Van Dale kent het woord acribologie niet. De Petite Encyclopédie du Style et de la Linguistique Française (2008) zegt: 

L'acribologie est l'art de trouver le mot exact. Cet art s'appuie en partie sur des théories qui affirment qu'il n'existe pas deux 

vrais synonymes, qu'il est impossible que deux mots veuillent signifier exactement la même chose... L'acribologie sert à 

mettre en valeur certains aspects des textes, faire ressortir les sentiments principaux pour rendre l'effet voulu. Mais ce n'est 

pas forcément simple à expliquer, alors je vais commencer par quelques exemples relativement simples. 
117 Bacon, De Augmentis Scientiarum, IV, 2: multi de eo scripserunt, cum in aliis rebus satis imperite, tum nimium (ut 

arbitramur) delectui ciborum, minus quam par est quantitati eorum, tribuentes […] Verum cum haec pars, de valetudinis 

conservatione, secundum totum tractata sit, defectus minores persequi non est nostri instituti. 
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Het lijkt erop dat Plemp negatief gekleurde verhalen en boodschappen coûte que coûte uit zijn boek 

wilde houden.  

5 Slot  
Deze samenvatting brengt ons tenslotte bij de vraag of Plemp gerekend mag worden tot de 

belangrijke wetenschapsbeoefenaren die de zeventiende eeuw heeft voortgebracht. Lange tijd werd 

geoordeeld dat dit niet het geval is. De Friese medico-historicus Jelle Banga (1786-1877) was die 

mening toegedaan. Zijn bekende Duitse collega August Hirsch (1817-1894) is ook zuinig met 

complimenten. Aan het einde van de negentiende eeuw schrijft hij:118  

‘P. war kein großer Gelehrter, aber ein tüchtiger Lehrer, der auf seine Zeitgenossen einen 

nicht zu unterschätzenden günstigen Einfluß ausgeübt hat, in der Wissenschaft war er ein 

ehrlicher Mann, der niemals Anstand genommen hat, begangene Irrthümer offen 

einzugestehen.  

Het oordeel van Hirsch is onlangs bijgesteld door Vanagt die Plemps Ophthalmographia aan een 

nadere analyse heeft onderworpen. Haar onderzoek laat zien dat Plempius zeker in zijn jonge jaren 

een briljant onderzoeker was, een goed anatoom en een knap experimentator. Genoemde 

onderzoekster laat Plemp zien als voorvechter en uitdrager van nieuwe inzichten.119 Het boek De 

togatorum ondersteunt een dergelijk oordeel niet. Daarvoor heeft het werk teveel weg van een   

losse verzameling wijsheden en wetenswaardigheden, uit antieke bronnen bijeengesprokkeld. Er is 

geen sprake van een originele aanpak, van nieuwe kennis of inzichten. Uit een nadere bestudering 

zou misschien kunnen blijken dat de zaken iets anders liggen. Nog afgezien van de mogelijkheid dat 

Plemp een aantal ‘oude’ feiten presenteerde die voor de toenmalige lezers wel degelijk nieuw waren, 

is er de mogelijkheid dat Plemp doelbewust een methode van voorlichten koos, waarmee hij zijn tijd 

ver vooruit was. Hij plaatste zijn materiaal in een kader dat de lezers motiveerde de aangeboden 

kennis in hun gedrag in te bouwen. Leven als de voorvaderen in de Oudheid hadden gedaan, dat was 

het kader waarin aan gezond gedrag betekenis werd verleend. Misschien heeft Plemp zijn thema zo  

aangepakt, omdat deze benadering hem als Aristoteliaan nu eenmaal vanzelfsprekend voorkwam. 

Maar als hij het bewust heeft gedaan om zo meer kracht aan zijn adviezen te geven, ondersteunt De 

togatorum het gunstige oordeel van Vanagt. Zij het met één verschil! Genoemde onderzoekster 

roemt het feit dat Plemp tot baanbrekend - oogheelkundig - werk kwam, ondanks dat hij bleef 

vastzitten aan oude antieke denklijnen. Het onderhavige onderzoek suggereert dat Plemp, als hij tot 

nieuwe inzichten op het gebied van gezondheidsvoorlichting kwam, dat juist deed omdat hij gebruik 

maakte van de antieke denkbeelden. Het is hier niet de plaats deze hypothese nader te onderzoeken. 

Doel van dit boek is immers om de tekst toegankelijker te maken door deze van het Latijn in het 

Nederlands te vertalen. Laten wij ons dus tot De togatorum wenden. Of zoals men in de Renaissance 

zei: redeamus ad fontes! 

  

                                                           
118 August Hirsch, "Plemp, Vopiscus Fortunatus" in: Allgemeine Deutsche Biographie 26 (1888), S. 270-271 

[Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd124460623.html?anchor=adb 
119 Vanagt, o.c. 35-6. 

http://www.deutsche-biographie.de/pnd124460623.html?anchor=adb
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Aanhangsel  
Door Plempius met name genoemde auteurs en het aantal keren dat zij worden geciteerd  

Aelianus 5  

Aemilius 1 

Aetius 1 

Albert Magnus 1 

Aldrovandus 1 

Alex van Tralles 1 

Alexandrinus 1 

Angeria 1 

Anthistenes 1 

Apuluis 3 

Aretaeus 1  

Aristoteles 24 

Aristoxenes 1 

Artemidorus 2  

Asconius 1 

Athaeneus 17 

Ausonius 4 

Averroes 4 

Avicenna 4 

 

Baronius 2 

Barvarus 1 

Baudius 1 

Beroaldus 1 

Bonaventura 2 

 

Campanella 2 

Capitolinus 2 

Cardanus 2  

Cassianus 1 

Cassiodorus 3  

Catius 1 

Cato 5 

Catullus 3 

Celsus 16 

Celtes 1 

Censorinus 4 

Chrysantius 1 

Chrysippus 4 

Cicero 15 

Colummella 12 

  

Diogenes Laertius 6 

Del Rio 1 

Democritus 3 

Dioscurides 4 

Donatus 1 

 

Ennius 3 

Ephippus 1 

Erasmus 2 

Eratostenes 1 

Erotianus  1 

 

Fernelius 1 

Festus 4 

Ficinus 3 

Florentinus 1 

Fracastoro 1 

Fromondus 1 

Fuchsius 1 

 

Galenus 62 

 

Gaza 1 

Gellius 2 

Gesnerus 2 

Goropius D 2 

Gregoras Byzant. 1 

 

Hadrianus Junius 1 

Harvey 1 

Herodotus 1 

Heurnius 1  

Hieronymus 1 

Hippocrates 25 

Homerus 9 

Horatius 25 

 

Ibn sina 2  

Isidorus 4 

 

Jovius 1  

Juvenalis 5 
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Kircher 1 

 

Linden, J. A. Van der 1 

Lessius 2  

Licetus 2 

Lipsius 1 

Livius 1 

Lucianus 2 

Lucretius 1 

 

Macrobius 3  

Manutius 2 

Marcellinus 1 

Martialis 16 

Mathiolus 1 

Menander 1 

Mercator 1 

Mercurialis 3  

Merula 1 

Mizaldus 1 

Montanus 1 

Mutianus 1 

Nannius 1 
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Nonnius 5 

Nieuwe Testam. 8 

 

Oppianus 1 

Oribasius 2 

Oude testam.  9 

Ovidius 11 

 Oviedus 1  

Paracelsus 2 

Patijn 1 

Paulus Aegin. 2 

Persius 1 

Philandrus 1 

Pierius  1 

Pisanellus 1 

Platius 1 

Plato 7 

Plautus 17 

Plinius 59 

Plotinus 1 

Plutarchus 21 

Polemachus [gramm] 1  

Pollio 2 

Praesul 1 

Pratensis 1 

Propertius 1 

 

Psellus 1  

Pythagoras 3 

 

Quintilianus 2 

 

Renodaeus 1 

Rhazes 1 

Rondelet 4 

Ruellius 1 

Rufus van E 1 

 

Simeon Sethi 8 

Sabellicus 1 

Salernit. school 16 

Salustius 1 

Sanctorius 2 

Saxoferrato 1 

Scaliger 7 

Schrieckius 2 

Sciopius 1 

Seneca 11 

Sennert 1 

Servius 4 

Severus 1 

Sleidanus 1 

Solinus 1 

Spartianus 1 

Strabo 2 

Suetonius 7 

 

Tacitus 3 

Tarantanus 1 
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Inleiding 
Plemp treedt in zijn werk onmiskenbaar in het voetspoor van de eerdere, vooral antieke auteurs. Het 

zou heel wat studie vereisen om te achterhalen welke dat allemaal waren. Plemp noemt zijn bronnen 

uit de Griekse, Romeinse en Hellenistische Oudheid namelijk niet allemaal bij naam. Bovendien 

raadpleegde hij ook Arabische manuscripten - hij kon deze laatste lezen. Natuurlijk maakte hij ook 

gebruik van de deels daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende geschriften uit de 

Middeleeuwen en de Renaissance. Reeds bij een eerste kennismaking wordt duidelijk dat reeds in de 

antieke Oudheid een eigen genre gezondheidsvoorlichting was ontstaan. Daarbij ging het om 

geschriften die voor een publiek van geletterde leken op papier werden gezet door medisch, maar 

ook anders geschoolde deskundigen. In het navolgende passeren de belangrijkste 

vertegenwoordigers en hun voortbrengselen kort de revue.  

Oudheid  
Allereerst kan gewezen worden op de pennenvruchten van medische auteurs. Hippocrates, Galenus, 

Paulus van Aegina en tal van andere medici uit Griekenland en Rome schreven de sanitate tuenda: 

over het in stand houden van een goede gezondheid. Het corpus Hippocraticum bevat verschillende 

geschriften die geheel of gedeeltelijk gewijd zijn aan de handelwijzen die de mens helpen gezond te 

blijven. De bekendste zijn De aere, aquis et locis (Over lucht, wateren en plaatsen) dat uitvoerig 

behandelt hoe mensen moeten omgaan met hun fysieke omgeving. Voorts is er het even bekende De 

sanitate tuenda, terwijl ook het boek De prisca medica (Over de oude geneeskunst) voor leken 

nuttige beschouwingen bevat. Genoemd moeten verder worden De diaeta libri III (over de leefregel), 

De insomniis (Over slapeloosheid en dromen) en De alimento (Over voedsel). Het zal niet verbazen 

dat dergelijke beschouwingen her en der verspreid ook elders in het corpus van ruim vijftig 

geschriften voorkomen.1  

Ook Galenus heeft zich met het thema gezondheidsvoorlichting bezig gehouden. Hij  schreef een 

respectabel aantal geschriften rond het in in het voorgaande hoofdstuk reeds besproken thema res 

non naturales. De in 1576 te Venetië uitgegeven Opera omnia2, 3bevatten een (tweede) deel dat 

‘Materiam sanitatis conservatricem tradit; quæ circa aërem, cibum et potum, somnum et vigiliam, 

motum et quietem, inanitionem et repletionem, animi denique affectus versatur.’4(het brengt de stof 

die over het tot stand houden van de gezondheid gaat en daarbij gaat het om lucht, spijs en drank, 

slapen en waken, beweging en rust, lediging en vulling, en aandoeningen van het gemoed) De lijst 

van boeken over het in stand houden van de gezondheid is lang. Gewezen kan worden op: Galeni 

                                                           
1 De belangrijkste Hippocratische geschriften zijn: Hippocratis jusiurandum; Hippocratis lex; De arte; De veteri medicina; 

De medico; De decenti ornatu; Praeceptiones; De natura hominis; De salubri diaeta; De genitura; De natura pueri; De 

carnibus; De septimestri partu; De octimestri partu; De superfoetatione; De exectione foetus; De dentitione; De corporum 

resectione; De corde; De glandulis; De ossium natura; De locis in homine; De aere, aquis et locis; De flatibus; De 

medicamentis purgantibus; De diaeta libri III; De insomniis; De alimento; De humidorum usu; De humoribus; De Morbo 

sacro; De morbis libri IV; De affectionibus; De internis affectionibus; De virginum morbum; De natura muliebri; De morbis 

muliebribus; De morbis muliebribus liber II; De sterilibus; De morbis popularibus libri VII; De victus ratione in morbis; De 

judicationibus; De diebus judicatoriis; Aphorismorum; Praenotionum; Praedictionum libri II, Coacae praenotiones; De 

capitis vulneribus; Chirurgiae officina; De fracturis; De articulis; De ulceribus; De fistulis; De haemorrhoidibus; De visu; 

Epistolae.   (https://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Hippocraticum) 
2 Librorum secunda classis materiam sanitatis conservatricem tradit quae crica acrem, cibum... animi denique affectus 

versatur. Venetiis: 1576.  
3 Galeni omnia quae extant opera : in latinum sermonem conversa; pro quibus illustrandis quid actum sit, tum ex praefatione, 

tum ex librorum indice deprehendes. Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-

bsb10139548-2 
4 http://oll.libertyfund.org/titles/1988 
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Hippocratis aëre, aquis, et locis libellus; De Alimentorum facultatibus libri tres; De cibis boni et mali 

succi liber; In librum de salubri diæta Commentarius; De attenuante diæta liber; De Ptisana liber; De 

parvæ pilæ exercitio liber; De cognoscendis curandisque animi morbis, quas perturbationes Latini 

appellant, liber primus; De cujusque animi peccatorum notitia atque medela, liber secundus; De 

Assuetudinibus liber; De sanitate tuenda, libri sex en Ars tuendæ sanitatis num ad medicinalem artem 

spectet, an ad exercitoriam, liber. Onnodig te zeggen dat ook in de vele andere geschriften nuttige 

zaken te lezen staan over het in stand houden van de gezondheid.  

Als derde voorbeeld van een medische auteur die over het gezonde leven schreef, kan Paulus van 

Aegina worden genoemd. Wie naar zijn werk kijkt, moet bedenken dat de Oudheid een zeer lange 

periode bestrijkt. Hippocrates leefde ongeveer 500 jaar v. Chr. - Griekenland beleefde toen zijn 

gouden eeuw. Galenus verscheen pas 200 jaar na Chr. op het toneel. Dar was de tijd waarin Rome 

zijn grootste bloei kende. Paulus van Aegina leefde nog weer enkele honderden jaren later. Hij 

werkte in de zevende eeuw in Alexandrië, toen een hoofdstad in het Byzantijnse rijk. Paulus is 

bekend geworden door het compendium in zeven delen dat hij schreef: De Re Medica Libri Septem. 

Hoewel het werk niet méér was dan een compilatie van eerdere geschriften, leverde het de schrijver 

een grote reputatie op, ook in de islamitische wereld. Het boek werd in het Arabisch vertaald door 

Hunayn ibn Ishaq. Het Griekse origineel werd in 1528 in Venetië uitgegeven en in 1538 in Basel. 

Daarna volgden diverse Latijnse vertalingen.  

Een vierde auteur die in de voorlichtende geschriften uit de zeventiende en achttiende eeuw ook 

nogal eens wordt aangehaald, is Pedanius Dioscorides (circa 40-90 na Christus). Deze Griek diende als 

arts in het Romeinse leger. Tijdens de lange reizen die hij maakte, kreeg hij de kans op zoek te gaan 

naar planten en mineralen en zo ontplooide hij zich als farmacoloog en botanicus. Hij schreef een 

vijfdelige encyclopedie over geneeskrachtige kruiden en andere stoffen (een farmacopee) in de 

Griekse taal, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, die beter bekend is onder zijn Latijnse titel De Materia Medica. Deze 

is meer dan 1500 jaar lang veel gelezen en gebruikt.  

Naast deze medische specialisten, van wie we hierboven alleen de allerbekendste hebben genoemd, 

waren er ook niet-medisch geschoolde of in elk geval niet als medicus werkzame auteurs die het 

onderwerp gezondheid ter hand namen. Daarbij ging het niet alleen om mensen die wij 

natuurwetenschappers zouden noemen, maar ook om andere geleerden en schrijvers. Als eerste 

moet hier bijna vanzelfsprekend Aristoteles genoemd worden. Deze universele geleerde schreef 

standaardwerken over metafysica en logica, maar ook over de biologie van mens en dier en niet in de 

laatste plaats over ethiek. Gewezen kan worden op de Ethica Nicomachea, de Magna Moralia (De 

grote ethiek) en de Ethica Eudemia (De Eudemische Ethiek). In de Eudemische ethiek behandelt 

Aristoteles het ideaal van de kalokagathia , het deugen van de mens in alle opzichten. Tot slot 

schreef hij De Virtutibus et Vitiis Libellus (Boek over deugden en ondeugden).  

Zeer populair was tot ver in de zeventiende eeuw ook de Romeinse schrijver en encyclopedist Aulus 

Cornelius Celsus (geboren ca. 25 v. Chr.). Deze componeerde een omvangrijk naslagwerk dat vandaag 

de dag onder de naam Artes (kunsten/wetenschappen) vaart. De oorspronkelijke titel is verloren 

gegaan. Het werk ging over vele uiteenlopende onderwerpen als landbouw, krijgskunde, retorica, 

filosofie en recht. Hoewel de man zelf geen medicus was, schreef hij ook over de geneeskunde. 

Alleen het deel dat daar over gaat, is bewaard gebleven. Het bestaat uit acht boeken (boek 6 tot 14) 

die samen De Medicina worden genoemd. De eerste vier boeken van De Medicina gaan over de vraag 
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hoe de mens zijn gezondheid in stand kan houden en hoe hij een slechte gezondheid kan verbeteren 

door de juiste voeding, voldoende rust, massages en bepaalde crèmes. Genoemde vier boeken 

worden de Diaiêtikê genoemd. Zo mogelijk nog bekender gebleven is de naam van Gaius Plinius 

Secundus maior (23 of 24 -79 na Chr), bijgenaamd maior, ofwel de Oudere (dit ter onderscheiding 

van zijn gelijknamige neef Plinius de Jongere). Plinius was een Romeins ridder die een zeer druk leven 

leidde en allerlei publieke functies bekleedde, maar toch kans zag om een groot aantal boeken te 

schrijven. Zijn devies was: Vita vigilia est (leven is wakker zijn). Plinius sliep zijn hele leven slechts 

weinig, want hij wilde geen minuut verloren laten gaan. Om zijn tijd optimaal te benutten, liet hij zich 

zelfs onder het eten en het baden voorlezen. Alle gegevens die hij verzamelde, werden gebundeld. 

Van deze verzamelingen zijn alleen de 37 delen van een werk over de natuurlijke historie bewaard 

gebleven. Dit verzamelwerk Naturalis Historia staat stampvol informatie over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. 5 Helaas bevat het veel fouten die voornamelijk het gevolg zijn van het 

overhaastige werken van de auteur. In de Renaissance was het boek zeer populair. Het bleef dat 

totdat humanisten de fouten ontdekten. Niet onvermeld kan blijven dat Plinius een moralist was. Hij 

leverde onomwonden kritiek op de overdadige luxe waarin sommige Romeinen leefde. Iets daarvan 

klinkt bij Plemp door. Een vierde beroemde schrijver over het gezonde leven was de historicus 

Plutarchus (ca. 45-120 na Chr.) Deze stelde een zeer degelijke inleiding over het onderwerp te boek. 

Plemp verwijst naar hem dan ook even vaak als naar Celsus en Plinius. L. Mestrius Plutarchus kwam 

uit Boeotië en werkte in Athene waar hij zich aansloot bij de Academie van Plato. In zijn traktaten 

zette hij zich af tegen de epicuristen, maar ook tegen de stoïcijnen. Het grootste deel van zijn werk is 

bewaard gebleven. Het bestaat uit Ἠθικὰ (Moralia) en Βίοι Παράλληλοι (Vitae parallelae). Ethica is 

een verzameling populair-filosofische essays over religieuze, pedagogische, ethische en ook 

gezondheidskundige onderwerpen. Parallelle Levens is een serie biografieën van beroemdheden uit 

de Griekse en Romeinse geschiedenis, die telkens behandeld worden in paren van personen wier 

levens enigszins gelijkend zijn (bijvoorbeeld Cicero en Demosthenes, Caesar en Alexander de Grote 

etc.). De details die Plutarchus geeft over het doen en laten van zijn hoofdpersonen zijn vaak zeer 

smeuïg en het zal mede om die reden zijn dat ze ook in Plemps boek over het goede en gezonde 

leven kwistig naar voren worden gebracht. Over het in stand houden van de gezondheid gaat Ὑγιεινὰ 

παραγγέλματα - De tuenda sanitate praecepta).   

Een belangrijke bron, ook voor Plemp, was voorts het vijftiendelige werk Δειπνοσοφισταί 

(Deipnosophistae) van Athenaeus, een Griekse taalgeleerde en filosoof die uit Naucratis in Egypte 

kwam en die rond 200 na Chr. leefde, eerst in Alexandrië, later in Rome. De eerste gedrukte uitgave 

van Deipnosophistae was die van Aldus Manutius in 1514. Daarna volgde een uitgave met Latijnse 

vertaling door Isaac Casaubon (Genève, 1597) Deipnosophistae ofwel ‘Geleerden aan tafel’ (Wiki) is 

een encyclopedisch werk waarin in dialoogvorm allerlei maatschappelijke en huiselijke kwesties 

worden behandeld. Onder andere komen aan de orde: de gastronomische literatuur, de wijn en het 

voedsel in de werken van Homerus; (Boek I), hors-d'oeuvres en brood (Boek II en III), de organisatie 

van een maaltijd (Boek IV) vis (Boek VIII), vlees en gevogelte (Boek IX), gulzigheid en wijn (Boek X). 

Het boek wordt wel het oudst bewaard gebleven kookboek genoemd. Vaak gelezen zijn ook na de 

Oudheid de opstellen en brieven van de Romeinse stoïsche filosoof Seneca. Met name de brieven 

aan zijn denkbeeldige vriend Lucillius staan vol met adviezen over de gezondheid. Plemp verwijst er 

graag naar. Ook de jurist, redenaar, filosoof, staatsman en litterator Marcus Tullius Cicero (106-43) 

                                                           
5 Onlangs verschenen als De wereld. Vertaald door Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters. Amsterdam: 

Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2004. 
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werd in de zeventiende-eeuw veel gelezen. Plemp haalt ook hem met genoegen  aan. Cicero was 

namelijk een groot taalkunstenaar en hij werd alleen al om zijn fraaie Latijn gaarne geciteerd. Zijn 

juridische en filosofische geschriften, zo bijvoorbeeld De senectute (Over de ouderdom), bevatten tal 

van overwegingen die relevant zijn voor wie lang en gezond wil leven. Behalve naar Cicero, die toch 

vooral jurist en filosoof was, verwijst Plemp ook veel naar ‘pure’ belletristen. Dichters als Ovidius en 

Vergilius waren in de zeventiende eeuw onder het geletterde publiek zeer populair. De immer 

elegante uitspraken die de dichter Ovidius, onder andere in zijn Ars amatoria deed, worden in 

Plemps boek geregeld geciteerd. Welhaast vanzelfsprekend worden ook de puntdichter Juvenalis en 

de komedieschrijver Plautus vaak aangehaald ter adstructie of onderstreping van bepaalde adviezen.  

Middeleeuwen  
Na de val van het Romeinse wereldrijk in 476 na Chr. ging veel van het antieke erfgoed in W-Europa 

verloren. Terwijl in het Westen Rome was verwoest door Hunnen en Vandalen, zwermden in het 

Oosten van het enorme imperium even later de Mohammedanen uit.6 Maar nog eenmaal, zo schrijft 

Lindeboom naar het bekende Romeinse gezegde, bewees de Griekse geest zijn kracht door, 

overwonnen, te overwinnen.7 De Arabieren waren leergierig en spanden zich zeer in om de Griekse 

of inmiddels Hellenistische kennis op te nemen in hun eigen kennisbestand. In Bagdad en Edessa 

werden tal van antieke Griekse werken vertaald in het Arabisch. Mede dank zij deze bijzondere influx 

groeide de Arabische geneeskunde voorspoedig. Niet los daarvan stond de opkomst van nieuwe 

coryfeeën. De bekendste is zonder twijfel Rhazes (omstreeks 850-920), de Arabische Galenus die een 

van Hippocatische en Galenische denkbeelden doortrokken encyclopedisch overzicht van de hele 

geneeskunde schreef en daarbij de regels voor het lange en gezonde leven niet vergat. Een tweede 

grootheid was Ibn Sina ofwel Avicenna (980-1037). Deze Perzische allesweter zou meer dan honderd 

boeken hebben geschreven. Het belangrijkste daarvan was het vijfdelige El Kanun fil tibb, dat in het 

Westen bekend is geworden als de Canon van Avicenna. Deze Canon stoelt op een mengeling van 

Arabische, Griekse en Romeinse feiten en denkbeelden. Vooral de stemmen van Aristoteles en 

Galenus klinken er duidelijk in door. De Canon heeft in zijn tijd, maar ook later in het Westen grote 

invloed gehad. Hij werd in 1593 in Rome in het Arabisch gedrukt, na in 1491 in Napels reeds in het 

Hebreeuws te zijn vertaald. Daarenboven verschenen diverse vertalingen in het Latijn. Nog in de 

tweede helft van de zeventiende eeuw werd een Latijnse vertaling gepubliceerd door niemand 

minder dan V. F. Plemp (1658).  

Een belangrijke route waarlangs de Grieks-Arabische geneeskunde en gezondheidszorg West-Europa 

bereikten, liep via Spanje dat sinds 711 voor een flink deel tot het Ottomaanse rijk behoorde en pas 

in het jaar 1085 door de Christenen werd terug veroverd. Tal van Arabisch-Griekse genees- en 

gezondheidkundige geschriften vonden door de bloeiende medische school van Toledo hun weg naar 

                                                           
6 Met de term islamitische veroveringen wordt verwezen naar alle geslaagde veldtochten onder leiding van de islamitische 

profeet Mohammed en zijn opvolgers, de kaliefen, van 622 (de hidjra) tot de afschaffing van het laatste, Ottomaanse kalifaat 

in 1924. Onder Mohammed en de eerste drie Rechtgeleide Kaliefen (622-656) werden het Arabisch Schiereiland, 

Mesopotamië, Perzië, Palestina, Syrië en Egypte veroverd, maar de Eerste Fitna (656-661) verbrak de eenheid en scheurde de 

islam in twee stromingen, soennisme en sjiisme. De soennitische Omajjaden overwonnen en vestigden een wereldrijk dat 

zich op zijn hoogtepunt uitstrekte tot Iberië in het westen en tot India in het oosten. Vanaf 750 verdween door de 

machtsovername van de Abassiden echter ook de politieke eenheid van de moslims doordat verschillende dynastieën elkaar 

bestreden en vanaf 929 stichtten de gevluchte Omajjaden in Al-Andalus een tegenkalifaat te Córdoba. 
7 Een bekend gezegde was: Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. Horatius, Brieven, II, 1. 156. Het 

[door de Romeinen] overwonnen Griekenland heeft zijn overwinnaars overwonnen en het heeft de kunsten en wetenschappen 

in het landelijke latium gebracht.  
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West- Europa. De tweede weg waarlangs antieke medische en gezondheidkundige kennis naar onze 

streken kwam, liep langs de kloosters die in de vroege Middeleeuwen werden gesticht. De 

kloosterlingen hielden zich naar Christus’ gebod bezig met de zorg voor armen en zieken. Zij 

ontwikkelden in dat kader ook enige medische kennis, deels doordat ze zelf ervaringen opdeden met 

behandelingen, geneeskrachtige kruiden etc., deels ook omdat ze oude antieke geschriften 

bestudeerden. Deze laatste werden in kloosterbibliotheken gekopieerd. Daarnaast schreef men ook 

zelf verhandelingen waarin de weg naar een gezond gedrag werd gewezen. Het wetenschappelijke 

gehalte van deze geschriften is in onze ogen in het algemeen niet erg hoog. Dat kan bijvoorbeeld 

gezegd worden van het door zekere bisschop Morbodus geschreven Lapidarium waarin de heilzame 

krachten van zestig edelstenen uit de doeken worden gedaan. Het geldt ook voor de Hortulus van 

Walafridus Strabus (804? -849) en zelfs voor de kruidkundige uiteenzettingen van Hildegard von 

Bingen (1098-1180). In de tijd dat deze abdis leefde, was West-Europa weer zover van de roof- en 

plundertochten, invallen en volksverhuizingen hersteld dat een zekere economische, 

maatschappelijke en culturele bloei mogelijk werd. In dat kader kwam er ook weer ruimte voor 

onderwijs en wetenschap. De beroemdste uiting hiervan is de school van Salerno. Docenten aan deze 

instelling, zoals Garipontus (11e eeuw) en Constantinus Africanus (1015-1089) verwierven groot 

gezag met hun bewerkingen, compilaties en vertalingen van oude antieke medische geschriften. 

Garipontus schreef, voornamelijk op basis van Galenus, het werk Passionarius dat gedurende de hele 

Middeleeuwen zeer populair was. Hetzelfde gold voor de Practica van Petronellus. Vooral 

Constantinus Africanus (c. 1010-87) heeft veel bijgedragen aan de introductie van het werk van 

Hippocrates en Galenus in Salerno. De handboeken die deze auteurs schreven, gingen natuurlijk voor 

een goed deel over ziekten en hun behandeling, maar ze bevatten ook nuttige informatie over de 

vraag hoe gezond te blijven. Hoe kort deze deelgebieden naast elkaar lagen, komt heel duidelijk naar 

voren uit de Trotula, een drieling van medische werken die worden toegeschreven aan de magistra 

Trota - in Salerno mochten ook vrouwen doceren. In de boeken worden alle mogelijke 

gynaecologische en obstetrische kwesties behandeld, maar daarnaast gaat de schrijfster in De ornatis 

mulierum ook in op het onderwerp cosmetica. Tal van adviezen uit dit deel gaan over het gezonde, 

aangename en prettige leven: voorgesteld worden gorgeldranken tegen slechte adem, middeltjes 

tegen okselgeuren, poeders, zalven en smeersels voor de huid en stofjes om het haar te kleuren dan 

wel te doen glanzen. Het boek is vele malen overgeschreven en vervolgens nog vaker gedrukt en 

herdrukt.8  

Regimina 
De ornatis mulierum is een boekje dat door een deskundige was geschreven met het doel om door 

beter opgeleide en dus maatschappelijk hoger geplaatste leken te worden gelezen. Zij konden de 

inhoud waar gewenst zelf toepassen. Dit type boeken werd zeer populair in de Middeleeuwen.9 

Regimen betekent letterlijk regeling, maar ook leefregel. Het is het Griekse diaita = dag- of 

levensordening, leefwijze. Zoals eerder gemeld, werd dit pas veel later voedingsleer. Regimina 

kwamen er in alle maten en soorten voor. Zo waren er regimina temporum, die waren toegesneden 

op een jaargetijde en Regimina motus, die handelden over bewegingsoefeningen. Verder waren er 

Regimina iter agentium en Regimina mare intrantium, dus van mensen die een reis over land dan wel 

                                                           
8 G.A. Lindeboom, Vrouwe Trotula van Salerno. In: M.P. Plate e.a. (red.), Gynaecologische en obstetrische studies. Liber 

amicorum Van Bouwdijk Bastiaanse. Haarlem: Bohn, 1957, p 167-172. 
9 Zie o.a. Max Neuburger, Geschichte der Medizin. Stuttgart, 1906, p 11. 
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over zee gingen maken. Tenslotte waren er verzamelingen van leefregels voor mensen van een 

bepaalde leeftijd en voor zwangeren. Als een regimen specifiek was toegesneden op een bepaalde 

persoon, werd het een consilium. Nemeth noemt (in het kader van een speurtocht naar regimina in 

Duitsland) de algemene kenmerken die de regimina gemeen hebben.10 Het eerste is dat het geschrift 

bestaat uit concrete antwoorden op concrete vragen en dat het een onmiddellijk praktisch nut dient. 

Ten tweede geldt in vrijwel alle gevallen dat het regimen is geschreven door medisch geschoolden en 

artsen, maar steeds in een voor leken begrijpelijke taal. Als derde kenmerk noemt hij dat de gegeven 

adviezen maar zeer ten dele op theoretische overwegingen stoelen. De basis van het advies is een 

empirisch feit dat blijft bestaan, als de theorie verandert. De stelling dat alcohol slecht voor kinderen 

is, blijft geldig, ook als de theorie over de vurige natuur van de wijn verdwijnt.  

Het bekendste voorbeeld van zo een verzameling leefregels is het beroemde Regimen Sanitatis 

Salernitanum. Ook wel Flos of lilium medicina scholae Salerni genoemd. Het werkje ontstond in de 

11e of 12e eeuw, misschien in Salerno maar misschien ook in Toledo of Montpellier - de steden die 

zich ontvouwden tot het tweede en derde grote wetenschappelijke (vertaal)centrum van medische 

litteratuur. Het bestaat uit een lange reeks adviezen hoe gezond te blijven. De regels rijmen en zijn 

gegoten in hexameters. Het leerdicht is opgebouwd naar het schema van de beroemde sex res non 

naturales. Volgens Galenus, die het begrip introduceerde, gaat het hierbij om factoren welke niet 

louter door de natuur beheerd worden, maar die de mens zelf kan beïnvloeden. Op die manier kan 

hij dan zijn gezondheid sparen of begunstigen. De factoren zijn, zoals eerder al ter sprake is 

gekomen: licht en lucht, eten en drinken, slapen en waken, rust en beweging, excreties en retenties 

en ten slotte de dromen en de gemoedsbewegingen van de ziel. Mede door de aantrekkelijke vorm 

waarin het geschreven werd, is het boek buitengewoon populair geworden. Het werd in alle talen 

van Europa vertaald en is tot ver in de zeventiende eeuw steeds weer opnieuw uitgegeven. De eerste 

uitgave in gedrukte vorm verscheen in 1480 in Pisa. In 1501 waren er al veertig verschillende edities 

bekend. Door aanvullingen en toevoegingen groeide het leerdicht dat in zijn oorspronkelijke vorm 

364 regels telde, uit naar niet minder dan ruim 3500 regels.  

Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant 

Haec tria: mens laeta, requies, moderata diaeta11  

Andere geschriften  
Het Regimen sanitatitis Salenenitanum was niet het enige in zijn soort. Uit de zelfde 

ontstaansperiode komt het Secretum (geheim) of Secretum Secretorum, (geheim der geheimen) een 

gezondheidsboek dat werd toegeschreven aan Aristoteles. Men noemt de auteur wel Pseudo-

Aristoteles. Oorspronkelijk zou het een brief zijn geweest van Aristoteles aan zijn leerling Alexander 

de Grote. Modern onderzoek doet vermoeden dat het boek de vertaling is van een Arabisch werk uit 

de tiende eeuw. Ook dit werk is uit het Latijn in diverse andere talen omgezet.12 Naast deze twee 

zeer bekende regimina zouden nog zeer veel andere genoemd kunnen worden. Het aantal regimina 

dat in het Latijn of in een of andere landstaal is verschenen in de Middeleeuwen, de Renaissance en 

                                                           
10 Ferenc Nemethy, Zum regimen sanitatis in Deutscher Sprache. Comm. Hist. Artis Med. 107-108 (1984) 11-24.  
11 Als de dokters je in de steek laten, heb je nog drie genezers over: een opgewekte geest, rust en een gematigde leefwijze.  
12 Zie Regula Forster, Das Geheimnis der Geheimnisse: die arabischen und deutschen Fassungen des pseudo-aristotelischen 

Sirr al-asrar / Secretum Secretorum, Wiesbaden: Reichert, 2006. 
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de vroege Nieuwe tijd is schier ontelbaar.13 Plaatsgebrek verbiedt ons om hier nader op in te gaan. 

Bovendien kan worden gemeld dat Plemp er niet met veel woorden naar verwijst.  

Nieuwe tijd  
In de Middeleeuwen was het gezonde en sobere leven nauw verbonden geweest met het alles 

beheersende streven om na het aardse leven in de hemel te komen. Daarbij hebben, zo had 

Quintillianus al verkondigd, leefregels weinig zin: wij leven volgens het lot, wij lijden en we gaan 

dood. Wat levert de geneeskunde op? ‘Het besluit van God kan door de geneeskunde niet worden 

veranderd. Waarom dus leefregels en remedies? Waartoe dienen ze als de besluiten van de 

Allerhoogste onveranderbaar zijn?’ (naar Plemp, p 7). In de Renaissance trad hierin een verandering 

op.14 Zoals men in alles terug greep op de Oudheid, zo haalde men ook het antieke verlangen naar 

een lang leven weer naar voren. In plaats van regimena schreef men nu libri de longa vita (boeken 

over een lang leven). Dat neemt niet weg dat het regimen bleef bestaan. Vooral het Regimen 

sanitatis Salernitanum werd vele malen opnieuw uitgegeven, in het Latijn of in een van de Europese 

landstalen. Zo bijvoorbeeld nog in 1624 in Antwerpen als Medicina Salernitana.15 Het gaat om een 

editie die in de Middeleeuwen al was bewerkt door Arnaldus van Villanova.16 Ongeveer tegelijkertijd 

werd een editie van het Regimen verzorgd door Joannes de Medilano. Deze werd uitgegeven in 

Rotterdam (1657, 1667) en in Den Haag (1683). Het boek is in gebruik gebleven tot in de negentiende 

eeuw. Menig geneesheer kende de tekst uit zijn hoofd.17 Een ander werkje voor leken dat grote 

bekendheid genoot, althans in de kringen der lezende leken, was de middeleeuwse Tresoor van de 

armen. Deze werd in 1603 en in 1619 in Amsterdam uitgegeven als Het Schat der armen. Oft een 

medecyn boecksken, inhoudende hoe men zijn ghesontheyt onderhouden sal.... 18 

Naast middeleeuwse geschriften als het Regimen werden ook antieke teksten uitgegeven. Was de 

antieke cultuur in de Middeleeuwen wat in vergetelheid geraakt, in de Renaissance die in de 

Nederlanden rond 1500 begon, ging men ijverig op zoek naar teksten uit de Oudheid. Zij werden 

grondig bestudeerd en uitgegeven. De eerste grote humanistische uitgaven kwamen in Italië tot 

stand - men denke aan het werk van Petrarca. Medische en gezondheidkundige geschriften werden 

daarbij niet vergeten. Behalve het werk van Hippocrates en Galenus werden ook Paulus Aegineta’s 

Salubria de tuenda valetudine praecepta. (Norimbergae, 1525) en Celsus’ De sanitate tuenda liber 

(Antverpiae, 1539) uitgegeven. Ook Plutarchus werd voor de Nieuwe tijd klaargemaakt. Zijn werk 

werd door Byzantijnse geleerden in de 15e eeuw meegenomen naar Italië. Reeds in 1509 verschenen 

                                                           
13 Wolfram Schmitt, Medizinische Lebenskunst: Gesundheitslehre und Gesundheitsregimen im Mittelalter. Muenster/Berlin, 

2013.  
14 Zie Alphons Labisch, Homo hygienicus. Gesundheit und Medizin in der Neuzeit. Frankfurt/New York: Campus 1992; 44 

sqq. 
15 Medicina Salernitana. Id est conservandae bonae valetudinis praecepta. Cum luculenta et succincta Arn. Villanovani in 

singula capita exegesi. Per Ion. Curionem recognita et repurgata. Antv. 1624. 
16 Arnaldus de Villa Nova (Valencia, 1235 - Genua, 1311) was een 14e-eeuws alchemist, astroloog en arts. Hij studeerde 

scheikunde, geneeskunde, fysica en ook Arabische filosofie. Na aan het hof van Aragón te hebben verbleven, ging hij naar 

Parijs, waar hij grote bekendheid verwierf. Aan hem worden een aantal vertalingen van een medische teksten uit het Arabisch 

toegeschreven, waaronder werken van Ibn Sina (Avicenna), Ibn Qusta Luqa (Costa ben Luca) en Galenus. Ook veel 

alchemistische geschriften, waaronder Thesaurus Thesaurorum of Rosarius Philosophorum, Novum Lumen en Flos Florum 

zijn aan hem toegeschreven, maar daarover bestaat geen zekerheid. Verzamelde edities van deze teksten werden gepubliceerd 

in Lyon in 1504 en 1532 (met een biografie door Symphorianus Campegius), in Bazel in 1585, in Frankfurt in 1603, en in 

Lyon in 1686. Hij is ook de vermaarde auteur van diverse medische werken, waaronder Breviarium Practicae.  
17 Zach. Sylvius zegt in de in 1657 te Rotterdam uitgekomen vertaling dat er geen geneesheer was die de verzen niet van 

buiten kende. Zie E.D. Baumann,  Geschiedenis der geneeskunde. Amsterdam, 918 p 138.  
18 Naar Jeroen Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar. Zutphen: 

Walburgpers, 2011, 126. 



 

78 

zijn Ἠθικὰ (Moralia) in het Grieks in Venetië. Ook in de Nederlanden werd hard gewerkt aan de 

wedergeboorte van het Grieks-Romeinse cultuurgoed. Zo gaf Erasmus diverse antieke werken uit, 

terwijl Justus Lipsius een uitgave van de brieven van Seneca verzorgde. 

In de derde plaats ontstond er langzaam maar zeker ook een stroom van eigen, meer oorspronkelijke 

voorlichtende geschriften die in het bijzonder gericht waren op het lange leven dat de moderne 

mens zelf in de hand heeft en dat de moeite waard is om zo lang mogelijk geleefd te worden. Een 

eerste voorbeeld vormt het boek dat Marsilius Ficinus (1433-1499) schreef. Ficino was een van de 

belangrijkste humanistische denkers uit de vroege Renaissance. Deze neo-platonist hield zich ook 

actief bezig met het thema gezond gedrag. In 1482 publiceerde hij een boek De vita sana sive de cura 

valetudinis eorum, qui incumbunt studio litterarum. Het is het eerste boek waarin, zoals de titel al 

zegt, nadrukkelijk wordt gewezen op de gevaren voor de gezondheid van mensen die geestelijke 

arbeid verrichten. Het heeft waarschijnlijk in de kringen der geletterden, waartoe ook  Petrus 

Xylander behoorde, veel los gemaakt. Het boek vormde overigens het eerste deel van de in 1489 

verschijnende De vita libri tres. (1489). Het tweede deel gaat over de kunst om lang te leven en bevat 

uitvoerige medische en astrologische adviezen in verband met de gezondheid. Grote bekendheid 

verkreeg ook een boek van Luigi de Cornaro (1467, 1484 en 1566). Ludovicus Cornarius was een 

Venetiaan die aan het eind van zijn leven een traktaat schreef over de voordelen van een matig 

leven: Discorsi della vita sobria (1550). De succesvolle zakenman had op zijn veertigste van een 

dokter te horen gekregen dat zijn zeer losse leefwijze ervoor had gezorgd dat zijn einde naderde. 

Daarop besloot hij zijn leefstijl radicaal te wijzigen, hetgeen hem alsnog een lang en naar hij schreef 

zeer gelukkig leven opleverde. Het boek werd vele malen herdrukt en in verschillende talen vertaald. 

Ook in de Noordelijke delen van Europa leefde het thema gezond gedrag. Ludovicus Nonnius, Luis 

Nuňez (1553-1645) was een Zuid-Nederlandse arts van Portugese afkomst die beschouwd wordt als 

de grondlegger van de medische diëtetiek. Deze humanist schreef naast geneeskundige ook 

aardrijkskundige en historische werken, en zelfs boeken over Griekse en Romeinse munten. Zijn 

meest invloedrijke publicatie werd echter het vierdelige Diaeteticon uit 1627, dat door sommigen als 

de eerste systematische studie van voedingsmiddelen vanuit medisch-hygiënische invalshoek wordt 

beschouwd. De Duitse arts Furstenau verwijst verder naar Marchio Malvechius die wat Aloysius 

Corna vroeger bij de Venetianen [propageerde] in België naar voren bracht.19   

Een alleraardigst voorbeeld van een voorlichtend geschrift uit de Duitse landen vormt Joannes 

Katzschius, De gubernanda sanitate. (Francoforti, 1557).20  

 De bekendste voorbeelden van voorlichtende geschriften uit eigen land zijn de Schat der Gesontheyt 

(1636) en De schat der ongesontheyt (1642) van de vooraanstaande Dordtse geneesheer Johan van 

Beverwijck (1594-1647). Hij schreef deze boeken voor een breder publiek en dus in de landstaal. 

Deze twee boeken werden overigens ook weer als bron gebruikt voor een nieuwe Nederlandse 

uitgave van het Regimen. Niet minder bekend gebleven is Steven Blankaards De burgerlyke tafel, en 

den sorghvuldigen huys-vader, die aen-wijst: wat best en gesondts gegeten diendt te werden om 

langh sonder sieckte gesondt te leven. neffens Een beknopte manier van de spijsen voor te snijden, en 

een onderrechting der schickelijke wijsen, die men aan de tafel moet houden. En wat voort tot koken 

                                                           
19 Jo. Herm. Fürstenau... De morbis jureconsultorum epistola, ad virum illustrem Zachariam Conradum ab Uffenbach...apud 

Wolffg. Christoph. Multz, Frankf. am Main, 1721. 

https://books.google.nl/books?id=9E5LjU2_kW0C&dq=Malvechius&hl=nl&source=gbs_navlinks_s 
20 Joannes Katzschius, De Gubernanda Sanitate Secundum Sex Res Non Naturales, Ex Hippocrates & Galeni Libris Placita 

Quadam Desumpta. Francoforti, 1557. 
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braden en stoven in een burger keuken waer genomen moet werden (Amsterdam, 1690). Dit boek 

verscheen overigens pas twee decennia na Plemps De togatorum. Een vluchtige blik in de Bibliotheca 

Medica Neerlandica (Amsterdam, 1930) leert overigens dat er in de Lage landen nog veel meer 

voorlichtende geschriften zijn verschenen. Sommige waren nog in het Latijn, zoals Jas. Pratensis’ 

[Van der weide] De tuenda sanitate libri VI (Antverpiae 1538). Andere waren in de landstaal zoals 

Magninus van Melaanens’ Tregement der ghesontheyt, nu ghetranslateert wten Latijne in Duytsche. 

Antwerpen. 1554.21 

Sportgeneeskunde 
In de Nieuwe tijd kreeg ook sporten de nodige belangstelling. In 1553 publiceerde de Spaanse arts 

Cristobal Mendez (1500-1562) El Libro del Ejercicio Corporal y Sus Provechos. Kort daarop 

publiceerde de Franse arts Hiérosme de Monteux de Méribel (1495-1560) een Commentaire de la 

conservation de la santé et de la prolongation de la vie. (1559). In dezelfde tijd schreef de Duitse arts 

Georg Pictorius (1500-1569) het Hantbüchlein von den sieben Dingen, so die Arzt natürlich Ding 

benennet. (1560). In 1569 publiceerde de Italiaanse arts Hieronymus Mercurialis (1530-1606) zijn 

Libri de arte gymnastica, een boek dat vele malen herdrukt werd. Volgens de beroemde arts is 

[lichaamsoefening ‘een bewuste en geplande beweging van het menselijk lichaam, die gepaard gaat 

met kortademigheid en gedaan wordt omwille van de gezondheid of de conditie...’22 

Almanakken  
Tot slot enkele opmerkingen over een interessante, in zijn uitwerking waarschijnlijk niet te 

onderschatten bron van kennis omtrent gezond gedrag: almanakken. Hun betekenis is uitvoerig 

onderzocht door Salman.23 De almanakken bevatten vaak astrologische gegevens waaruit bleek of 

het goede moment voor aderlaten, scheren, klisteren, nagels knippen en het spenen van kinderen 

was aangebroken. Verder stonden de boekjes vaak vol uitvoerige gezondheidsregels. Een flink deel 

kwam weer uit het in 1658 in het Nederlands uitgegeven ‘Schoola [sic] Salernitata’. De inhoud 

daarvan zien we ook weer terugkomen in de Nederlandse, populair medische werken over ziekte en 

gezondheid van Jan van Beverwijck en Steven Blankaart.  

Samenvattend 
In de Oudheid kwam een stroom van geschriften op gang waarin het in stand houden van de goede 

gezondheid het hoofdonderwerp vormt of minstens een belangrijk neventhema is. Het ‘medische’ 

basismateriaal komt vooral uit het Corpus Hippocraticum en de geschriften van andere bekende 

antieke geneeskundige auteurs. Ook ontwikkelde leken schreven echter uitvoerig over het 

onderwerp. Nader onderzoek zou waarschijnlijk uitwijzen dat zij niet zozeer baseerden op de 

medisch-wetenschappelijke technè als wel op wijsgerig georiënteerde sofia.  

Na de ondergang van het West-Romeinse Rijk leeft het genre in West-Europa pas in de Renaissance 

weer op. Deels ging het om de antieke erfenissen uit oude kloosters, deels om kennis die, doordrenkt 

van Arabische invloeden, uit het Morgenland kwam. In 17e eeuw maakte men nog steeds vertalingen, 

                                                           
21 Zie Salman, p 125.  
22 bron: http://www.webimed.net/SG_1551.html 
23 Zie Salman, p 108 sqq. 
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compilaties en uittreksels. Daarnaast verschenen echter meer en meer eigentijdse geschriften. De 

basis onder al deze geschriften, ook de nieuwere, bleef evenwel nog lange tijd  het idee van de zes 

res non naturales. Het zou nog tot ver in de achttiende eeuw duren voordat ook maatschappelijke 

factoren als mede-oorzaken van ziekte en gezondheid werden herkend.  
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Titelpagina van ‘Isaac Casaubonus’ editie van Athenaios’ Deipnosophistae uit 1657.  

Griekse tekst en vertaling in het Latijn.   

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Casaubon
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athenaeus_Deipnosophists_edited_by_Isaac_Casaubon.jpg
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3 VERTALING 
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Titelpagina van De togatorum valetudine tuenda. Het afgebeelde exemplaar is afkomstig 
uit het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten in Gent (Conventus Gandensis 
Carmelitarum discalceatorum). Bron: Google books. 
https://books.google.nl/books/about/De_togatorum_valetudine_tuenda_commentat.html
?id=NnBEAAAAcAAJ&redir_esc=y 
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Vopiscus Fortunatus Plempius uit Amsterdam, 

Geneeskundige en primarius aan de universiteit van Leuven 

Verhandeling over het in stand houden van de gezondheid door mensen die een toga dragen. 

Opgedragen aan een zeer beroemd man, de heer Petrus Xylander.1 

Voorheen voor de katholieke [=Spaanse] koning [lid van] de Hoge Raad van Brabant, 

thans lid van de nog verhevener [Geheime] Raad, 

sinds kort aangewezen om de Rijksdag2 te Regensburg bij te wonen als woordvoerder van de 

Bourgondische kreits3 en bovendien zegelbewaarder van de heilige grafrelicten die in Vilvoorde 

bewaard worden. 

En hoogste rechter bij de krijgsraad.4 Enzovoorts. 

 

 

BRUSSEL 

Gedrukt bij Franciscus Foppens, onder het teken van de Heilige geest, 1670. 

 

 

 

  

                                                 
1 Pieter Stockmans. Volgens het Nationaal Biografisch Woordenboek was Petrus Stockmans (1608-1671) een in Leuven 

afgestudeerde jurist die in 1643 werd benoemd tot raadslid van de Souvereine Raad van Brabant. In 1664 ging hij van de 

Raad van Brabant naar de Geheime Raad. Rond 1663 werd hij als Spaanse afgevaardigde (namens de katholieke Spaanse 

Koning Filips IV) afgevaardigd naar de Rijksdag te Regensburg om aldaar van Duitse kant steun te verwerven tegen de 

steeds dreigender Franse expansie van Lodewijk XIV. In Regenburg kwam hij met drie geschriften om de inmiddels oude 

en onmachtige, al lang niet meer functionerende Bourgondische Kreits nieuw leven te laten inblazen. Stockmans was een 

verdediger van het Jansenisme in de Zuidelijke Nederlanden. (L. Ceyssens ofm, Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 

IV, kolommen 789-795 (Brussel, 1966). 
2 De Rijksdag was in het Heilige Roomse Rijk een vergadering waaraan de honderden vorsten, vorst-bisschoppen en vorst-

abten of abdissen deelnamen. Oorspronkelijk werd de Rijksdag door de keizer in één der rijkssteden bijeengeroepen. Die 

van 1663 kwam bijeen in Regensburg. Hij is daar gebleven tot de opheffing van het Heilige Roomse Rijk. 
3 De Bourgondische Kreits (ook wel Bourgondische Kring) was één van de tien kreitsen binnen het Heilige Roomse Rijk. 

Deze bevatte vanaf 1512 de gewesten van de Habsburgse Nederlanden en de Franche-Comté. (Wiki). 
4 In 1667 verscheen te Amsterdam bij Jacob Venckel: P. Stockmans, Verhandeling van ’t Versterfrecht. De auteur heet 

hierin:’ Onlangs in den Hoogen, nu in den Geheimen raed van Braband, Koninklijk Raedsheer, en Meester der Requesten. 

Bewaerder der Oude Geheug-schriften van Braband, Opperste Richter van ’t Krijgsrecht en Afgezant op den Keiserlijken 

Rijksdach van wegen den Bourgondischen Kreits’.  
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[Tweede pagina] 

 

Programma Plempianum 

 

Leven is gezond zijn5 

Plutarchus [:] 

De geneeskunde schenkt aan degenen die haar bestuderen als beloning ongeschondenheid van het 

lichaam en gezondheid, terwijl ze voor geen van de vrije kunsten wijkt in glans, rijkdom, en 

aantrekkelijkheid.6 

  

                                                 
5 Valere vita est: Plemp refereert hier aan het bekende epigram van Martialis Ad Martianum, no 70: regels 13-15: Longam 

qui putat esse, Martiane,/Multum decipiturque falliturque./Non est vivere, sed valere, vita. De vertaling levert nog steeds 

discussie op. ‘It is certainly latin’, schrijft een Amerikaan op internet, ‘I studied the language for 6 years. Semi-literally, it 

means “life is not to live but to live vigorously.” The exact literal translation would have sounded odd. also, valere has a 

few different translations, all meaning pretty much the same. It could also be read as strong or able. What it means is that 

theres more to life than existance, you need to do something or make something of yourself to make it worthwhile.” Een 

andere vertaler schrijft: ‘Non est vivere, sed valere vita est è un epigramma di Marziale …La traduzione letterale è: “La 

vita non è vivere, ma stare bene”, che si può interpretare come “Senza la salute, la vita non è degna di essere vissuta”’. 

Een Franse vertaler schrijft: “vivre est plus que simplement exister” Een negentiende eeuwse bezorger van de gedichten 

van Martialis tekent bij de betreffende passage aan: Decipitur. Nam qui diu vivunt, ut Priamus et Nestor, qui gravi animi et 

corporis dolore cruciati sunt, non fruuntur vita longa, sed qui semper sani sunt, et vitam hilarem agunt. Decipere, attraper, 

duper; at fallere, induire en erreur: Virg, Aen.IV, 17 amor deceptam morte fefellit. Ad 15 Non est vivere etc. Immo, valere 

est philosophari, inquit Seneca: sine hoc aeger est animus. Epist 15. Zie Bibliotheca classica latina; sive Collectio 

auctorum classicorum latinorium cum notis et indicibus, colligebat N. E. Lemaire [with an appendix ed. by P.A. Lemaire 

containing notices of the life of N.E. Lemaire and several pieces by him in Latin and French.], Volume 40, 1825, p 173.  
6 De tekst ‘Medicina etc.‘is afkomstig uit Plutarchus’ Moralia. 122 E. De Griekse tekst werd in de Renaissance en daarna 

vele malen in het Latijn vertaald.  
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P[ETRUS] XYLANDER AAN VOPISCUS FORTUNATUS 

PLEMPIUS, zeer beroemd doctor medicinae en professor primarius aan de Leuvense 

academie, Heil! 

Omdat ge het zo wilt, zal ik U ter wille zijn: graag leg ik aan U de aanvallen op onze gezondheid 

voor, aanvallen waarvan we zien dat ze het drukke leven dat wij in de toga leiden, sterk in gevaar 

brengen. [Ik doe het], opdat gij De tuenda valetudine togatorum, het resultaat van uw nachtelijke 

zwoegen, voor publikatie klaarmaakt en wij ons daardoor met beter afgestemde hulpmiddelen 

(αλεξικακα) kunnen beschermen. 

Het leven in de [kleine] stad en op het land is niet alleen aangenamer en rustiger, maar ook 

gezonder en gelukkiger dan het leven hier in de [grote] stad. Een leven dat wordt doorgebracht in 

openbare ambten en dat specifieke ziekten naar zich toetrekt, zoals Caecias de [regen]wolken.7 Het 

gaat om zwakte van de maag, kolieken, [einde pag a] gewrichtspijnen, nieraandoeningen en talloze 

andere kwalen die zich hiermee verbinden - het zijn de typische kwalen van stadse mensen met een 

zittend leven.8 Als ge deze aandoeningen met het werk dat gij hier op U genomen hebt, van onze 

schouders kunt afnemen, zult ge grote dank oogsten uit al onze gelederen. De Lerna9 van onze 

kwaden behoeft immers niet ver gezocht te worden. Dat voortdurende en ellendige zitten dat 

onlosmakelijk met onze functie is verbonden, schaadt ons zeer. Hele dagen zitten we als kreupele 

schoenmakers thuis of in de rechtszaal. Terwijl de minste man zijn lichaam oefent of zijn geest tot 

rust laat komen, moeten wij maar neerzitten bij [de afhandeling van] vervelende processen. En 

ofschoon de situatie van alle mensen die moeten werken ongelukkig is, de ongunstigste [positie] 

nemen toch die mensen in die zelfs niet vrij zijn om hun verplichtingen eens even te onderbreken. 

Hoe groot de ellende van het voortdurend aanhoren van het gekissebis op het forum is, beschrijft 

keizer Claudius heel geschikt in een spel van Seneca: hij richt het woord tot Hercules en zegt: je 

weet hoeveel ellende ik te verduren heb, wanneer ik de advocaten moet aanhoren. Als je daarin 

verzeild raakt, zou je, al ben je nog zo flink, nog liever de stallen van Augias schoon maken [einde 

pag b] Waarom? Omdat niet slechts in het ambtsgebouw, maar reeds op straat zelfs gezeten moet 

worden. Door een zeer slecht aanwensel hebben we ons eraan over gegeven voortdurend in een 

rijtuig te stappen [i.p.v. te lopen]. Wanneer er net als vroeger een [klein] stukje weg te voet 

afgelegd zou worden, en dat vier maal per dag werd herhaald, dan kon die vermoeidheid die door 

het zitten ontstaat door dit actieve lopen worden doorbroken. Maar wat is het geval? Dagelijks 

                                                 
7 Mala ad se trahens ut Caecias nubes was in de Oudheid een gezegde. Caecias was de wind die uit het Noord-Oosten 

waaide en veel regen bracht.  
8 Dit waren klachten waaronder Xylander ofwel Stockmans, blijkens brieven aan zijn vriend Roose zelf te lijden had. In een 

brief dd 28 juli 1651(p 55) leest men dat hij op doktersadvies zijn werk tijdelijk heeft neergelegd om ergnes op het 

platteland tot rust te komen en dat hij met het drinken van spa-water probeert van zijn niersteenaanvallen af te komen: 

Scripsi ante dies octo via Antverpiensi. Abfui deinde urbe, jussus a medico secedere paulisper et omittere lites. Itaque 

Furae fui, sed solus et siccus, nisi quod aquis spadanis etiam ingurgitare me coepi ad pellendos renum dolores, qui me non 

ita pridem sat acriter lancinare incoeperunt; cui malo censent Aesculapii filii e vestibulo occurendum, ne figat radices. 

Intempestivis subinde synposiis, inter medias lites, aliquid libamus de valetudine nostra, quod deinde exercitatione 

corrigere non datur; quare ad hoc remedium jubeor decurrere. Bron: Vingt - quatre lettres inédites de Pierre Stockmans. 

Prédedées d’une introduction historique par Ad Borgnet. Bruxelles: 1858. 

https://ia600201.us.archive.org/17/items/vingtquatrelett00borggoog/vingtquatrelett00borggoog.pdf 
9 In de Griekse mythologie is de Hydra van Lerna een veelkoppig slang- of draakachtig monster dat huist in het meer van 

Lerna op het schiereiland Argolis.  
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wordt er een dusdanige veelheid van wagens over het wegdek van onze straten uitgegoten dat we, 

als we niet door de voeten van de paarden vermorzeld willen worden, of door de modder van de 

straten bevuild, we zelf ook gedwongen worden tot het reizen per wagen. Het lijkt al zover 

gekomen dat we het gebruik van onze voeten hebben afgeschaft. Zonder twijfel zult gij [met mij] 

van oordeel zijn dat een herstel van het eerdere gebruik om wat vaker te lopen, goed is voor de 

gezondheid. Martialis dacht dat het aan dwaasheid moest worden toegeschreven als een jong en 

gezond mens door de stad ging met behulp van vreemde voeten. Zekere Philippus zette hij te 

kakken met het volgende epigram: 

De gezonde Philippus wordt gedragen in een door acht mannen vastgehouden draagstoel, 

die bedoeld is voor oude opa’s (avitus). Als je denkt dat dat gezond is, ouwe opa, ben je niet 

helemaal goed.10 [einde pag c] 

Ontferm U ook over de andere ongemakken, die ons omgeven. Onze drempel wordt dagelijks bezet 

door een massa [warrige] mensen en zo ook onze deur. 

Als het grote huis des morgens door zijn hoge poorten een golf uitbraakt van mensen die uit 

alle ruimten een groet komen brengen.11 

De aller-lastigsten van allen zijn de praatjesmakers en ruziezoekers die hun ouwe prak hardnekkig 

steeds weer opnieuw voor ons opkoken, en hun razende woordenwisselingen steeds weer door de 

rechtzaal naar buiten brengen. Ongelukkig, zegt Seneca, is degene die door velen wordt 

aangeklampt. Hij is als een meer dat de hulpvragers verstoren en [vervolgens] leeg scheppen. Het 

meest ontijdig is de toeloop die al meteen na de lunch onze rust verstoort. Dan namelijk moeten de 

juridische woordspelletjes worden aangehoord van de woordkramers [advocaten], die hun naam 

met recht van de woorden [scl ad - vocare] hebben gekregen en 

Uit de woorden rolt zo’n groot misbaar, dat men zou geloven dat er tegelijkertijd met heel 

veel bekkens en heel veel belletjes wordt gerammeld.12 

Uw Hippocrates latinus13 verbiedt aan mensen met een zwakke maag elke geestelijke inspanning na 

het eten. [einde pag d] Hiertoe rekent hij alle [activiteiten] die gebonden zijn aan een openbare 

                                                 
10 Martialis, Epigrammen, VI, 84. 
11 Vergilius, Georgica, Lib. II, 461-4: Si non ingentem foribus domus alta superbis mane salutantum totis vomit aedibus 

undam, nec varios inhiant pulchra testudine postis inlusasque auro vestes Ephyreiaque aera, alba neque Assyrio fucatur lana 

veneno nec casia liquidi corrumpitur usus olivi. Juvenalis, 3. 244, gebruikt deze passage om het beeld te schetsen van een 

menigte die de straat op gaat en de daar lopende mensen de pas afsnijdt. Zie G. Williams, Change and decline. Roman 

litterature in the early empire. Berkely: 1978, p 229. 

https://books.google.nl/books?id=7vwqzv0CbB8C&pg=PA229&lpg=PA229&dq=si+non+ingentem+foribus+domus+alta+

superbis+mane+salutantum&source=bl&ots=S_oCOIuXM8&sig=w4cA8jD78fl4isBCpKA3vpMcZhM&hl=nl&sa=X&ved

=0ahUKEwjNquD45NvKAhXF2hoKHa9CC7wQ6AEILzAC#v=onepage&q=si%20non%20ingentem%20foribus%20dom

us%20alta%20superbis%20mane%20salutantum&f=false 
12 Juvenalis, Satiren, VI, 339-443 spot, als een vrouw aan tafel Vergilius bespreekt: … cedunt grammatici, vincuntur 

rhetores, omnis/turba tacet, nec causidicus nec praeco loquetur,/altera nec mulier. verborum tanta cadit vis,/ tot pariter 

pelves ac tintinnabula dicas/pulsari. iam nemo tubas, nemo aera fatiget:/una laboranti poterit succurrere Lunae. (De 

schoolmeesters geven het op, de leraren in de retoriek zijn geslagen, de hele menigte zwijgt en er wordt niets meer gezegd 

door een advocaat of veilingmeester, zelfs geen andere vrouw zegt nog wat. Er komt zo een geweld van woorden los dat je 

zou denken dat er tegelijk op bekkens wordt geslagen en aan belkoorden wordt getrokken. Niemand hoeft nog op een 

trompet te blazen of op een gong te slaan. Zij kan in haar eentje de maan helpen die het moeilijk heeft.).  
13 Bedoeld worden de in het Latijn gestelde geschriften van Hippocrates uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 
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functie. Wat zult gij gaan zeggen over deze turbulente inspanningen? En ik heb het dan nog niet 

eens over de voortdurend gespannen aandacht waarmee geleefd moet worden - en dat niet alleen 

in de raadszaal waar van alle kanten de opdrachten op een mens afkomen. 

Door het hoofd en erlangs suizen ze.14 

En [dat] in bijna elke vergadering. Zelden is het toegestaan zorgeloos en eenvoudig te leven. Altijd 

moet men als van achter een masker zijn rol te spelen. Het wezen van de functie die wij vervullen, 

roept ons [steeds weer] op tot aanhoudende oplettendheid en ijver. Het is niet aangenaam, zegt 

wederom Seneca, [steeds] achter een masker te leven, een rol te spelen en [afstand te doen van] 

die serene en op zich zelf onopgesmukte eenvoud die niets van het eigen karakter verborgen laat.15 

Niemand zal verder ontkennen dat verdriet tegen het leven en tegen de gezondheid inwerkt. En als 

men zich afvraagt wat de juiste manier van leven is, [loopt men vast]; niets is hier in een van beide 

richtingen [scl van te somber en te vrolijk] eenduidig.  

Een licht dieet was misschien gepast bij het leven dat wij voeren. Het was niet voor ons, denk ik 

namelijk, dat Celsus geschreven heeft dat bij voorkeur steeds zo veel mogelijk eten naar binnen 

gewerkt moet worden. [einde pag e] Hij voegt immers een waarschuwing toe, namelijk zolang je 

[goed] verteert. En deze kan niet van toepassing zijn op hen die voortdurend de calor van de maag 

wegroepen naar de werkplaatsen van de geest. Niemand, dat ik weet, eet hier echter heel precies 

[met zijn oog gericht op] de weegschaal, zoals Aloysius Corna vroeger bij de Venetianen 

[propageerde] en markies Malvechius16 onlangs in België deed.17 

Vervolgens houden de geneugten van het gastmaal ons [in de tang]. Daar wordt niet altijd precies 

langs de meetlat van de soberheid geleefd, terwijl de wijsheid soms door de wijn wordt 

overschaduwd. In hoeverre deze [uitspattingen] vermeden, maar soms ook toegestaan moeten 

worden, zal, zo dunkt me, tussen de voorschriften te vinden zijn die gij [ons] gaat geven. Ik weet [nu 

al] dat ge ons [van het zittende leven] weg zult commanderen in de richting van oefeningen van het 

lichaam, wandelingen en zwerftochten, opdat aldus [de scheefgroei] door dingen die overbodig 

ingenomen of minder goed verteerd zijn, [alsnog] recht getrokken wordt. Vrolijkheid en 

                                                 
14 Plemp citeert hier Horatius, Sermones II 2.6: at simul atras ventum est Esquilias, aliena negotia centum per caput et circa 

saliunt latus. (Niet zodra ge bij de grens van de stad bent gekomen, suizen honderd vreemde opdrachten U om het hoofd.) 

Zie: Horace, Satires LCL 194: 212-213. 
15 Plemp put uit Seneca, De Tranquillitate Animi: nam et multa incidunt, quae invitos denudent, et, ut bene cedat tanta sui 

diligentia, non tamen iucunda vita aut secura est semper sub persona viventium. At illa quantum habet voluptatis sincera et 

per se inornata simplicitas, nihil obtendens moribus suis! Subit tamen et haec vita contemptus periculum, si omnia 

omnibus patent; sunt enim qui fastidiant quicquid propius adierunt. (Te leven achter een masker is niet aangenaam. 

Hoeveel meer vreugde ligt er niet in een eenvoudig onopgesmukt leven dat het ware karakter niet verbergt.) Zie: Seneca the 

younger, De Tranquillitate Animi. LCL 254: 278-279. 
16 Wellicht doelt Plemp op de Italiaanse markies Virgilio Malvezzi (1595-1653) een historicus, soldaat, diplomaat in 

Spaanse dienst en moralist die diverse boeken schreef. http://worldcat.org/identities/lccn-n84212946/ 
17 Plemp werd in later tijden nog wel gelezen: De door Xylander geschreven passage vanaf ‘Niemand’ tot ‘deed’ wordt 

letterlijk geciteerd bij Jo. Herm. Fürstenau, De morbis jureconsultorum epistola, ad virum illustrem Zachariam Conradum 

ab Uffenbach...apud Wolffg. Christoph. Multz, Frankf. am Main 1721 

https://books.google.nl/books?id=9E5LjU2_kW0C&dq=Malvechius&hl=nl&source=gbs_navlinks_s. Ook Ramazzini haalt 

hem ook diverse keren aan oa op p 235, 243, 245 en 249 waar hij spreekt over het ‘opus laudatissimum Dee Togatorum 

etc’. 

https://books.google.nl/books?id=4GYOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=ramazzini+and+de+morbis&hl=nl&sa=X

&ved=0ahUKEwjRjuWtiZjOAhVJthoKHZlHB3QQ6wEIOjAE#v=snippet&q=aloysius&f=false  

https://books.google.nl/books?id=9E5LjU2_kW0C&dq=Malvechius&hl=nl&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.nl/books?id=4GYOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=ramazzini+and+de+morbis&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuWtiZjOAhVJthoKHZlHB3QQ6wEIOjAE#v=snippet&q=aloysius&f=false
https://books.google.nl/books?id=4GYOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=ramazzini+and+de+morbis&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuWtiZjOAhVJthoKHZlHB3QQ6wEIOjAE#v=snippet&q=aloysius&f=false
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ontspanning van de geest zult ge aanbevelen, opdat de tegenzin die we ontwikkelen, verdreven 

wordt. Dat is iets waartoe ook Seneca ons maant: 

Men moet de geest niet overvragen, en hem soms de rust gunnen, die hem tot voedsel en 

kracht is. En soms moet men in ongedwongen wandelingen [einde pag f] wat rond zwerven, 

opdat de geest zich versterkt en onder de vrije hemel en door veel frisse lucht weer op 

kracht komt.18 

Soms geven een tocht of reis en een andere omgeving kracht. Soms ook moeten feestdagen 

worden afgekondigd, in het openbaar, opdat de mensen als het ware tot vrolijkheid gedwongen 

worden.19 Maar hoor, hoe wij hier in een ongelijke omstandigheid verkeren. Het is namelijk 

daardoor dat we slaven zijn, nooit vrij van de tredmolen. In de publieke functie liggen voor ons de 

moeilijkste taken. We veranderen van functie, maar wij leggen de taken en verplichtingen niet af. 

Nu weer moeten de getuigenverklaringen nauwlettend beluisterd worden, dan weer moeten we 

ingaan op een actuele [aan]klacht. Als de zaak niet tijdens de werkuren op kantoor kan worden 

besloten, dan wordt onze hulp aan huis ingeroepen, op vrije dagen en buiten de orde van de dag. 

De zorg voor de cliënten rooft zelfs een deel van onze vrije tijd weg. Een ander deel daarvan nemen 

de hiervan afgeleide zaken, waarvan de frequentie wordt bepaald door de kwaliteit van het advies. 

Het is een lastig probleem dat ons opbreekt. Iemand uit onze kringen verklaart dat Euripides met 

recht gezegd heeft: [einde pag g] 

Προσατην γε του βιου 

Τον δημον εχομεν, τω τοχλω δουλευομεν20 

Grotius vertaalt dit als volgt: 

Wij zijn de slaven van het gewone volk. De massa bepaalt ons leven. 

Wij hebben zeer robuuste helden gezien, die voor χαλκεντεροι, sterker dan van koper en steenhard 

gehouden werden en die net op de grens met de oude dag onder hun taak bezweken zijn. Het is 

redelijk dat wij, nadat we geleerd hebben van hun maleur, beginnen verstandig te worden. [Het 

gaat om] de eerzame tijd van rust op de oudere leeftijd, waarvan we kunnen zeggen dat het als het 

ware de vakantie van ons leven is. Laat ons dus om te beginnen iets van de stapel van bezigheden 

afhalen, en vervolgens, zodra we dat kunnen, voor lange tijd een ver vaarwel zeggen tegen het 

forum en de rechtszaal. De eerste en de middelste fase van het leven geven we aan de publieke 

zaak, de laatste behoort aan ons zelf toe. Laat ons beginnen, zegt de wijze Romein, met op oudere 

                                                 
18 Seneca, De Tranquillitate Animi, XVII, 8 - Indulgendum est animo dandumque subinde otium, quod alimenti ac uirium 

loco sit. Et in ambulationibus apertis uagandum, ut caelo libero et multo spiritu augeat attollatque se animus; aliquando 

uectatio iterque et mutata regio uigorem dabunt, conuictusque et liberalior potio. Nonnumquam et usque ad ebrietatem 

ueniendum, non ut mergat nos, sed ut deprimat: eluit enim curas et ab imo animum mouet et, ut morbis quibusdam, ita 

tristitiae medetur, Liberque non ob licentiam linguae dictus est inuentor uini, sed quia liberat seruitio curarum animum et 

asserit uegetatque et audaciorem in omnes conatus facit. (Men moet toegeeflijk zijn voor de geest en hem vaak rust geven, 

opdat deze kan dienen als voedsel en/voor krachten. Ook moet men wandelen in het open veld, opdat de geest zich door de 

vrije hemel en de vele frisse lucht vermeerdert en verheft; soms zullen een tocht per wagen en een reis en de vernadering). 

Bron: http://devr.nl/latijn/vertaalhulp/inline/seneca/4/70/de-boog-kan-niet-altijd-gespannen-zijn.html 
19 Soms ook geven een tocht of reis en een andere omgeving kracht. Soms mag het tot dronkenschap komen etc. schrijft 

Seneca in De Tranquillitate Animi, 17. Die passage neemt Xylander echter niet mee.  
20 Euripidis Iphigenia in Aulide, et in Tauris... cum notis J. Marklandi integris, et aliorum selectis. Oxonii, 1810, p 35 Vss. 

449-450. 
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leeftijd onze spullen te pakken; we hebben geleefd op zee, laat ons in de haven sterven. De wetten 

zelf brengen ons daarheen. Ze geven aan een senator de ruststand op de leeftijd van 65 jaar [einde 

pag h] en maken hem verder vrij van de raadszaal. Maar ik houd op met filosoferen: het is bekend 

dat deze dingen gemakkelijker gezegd dan gedaan worden. Keizer Augustus beleefde nergens meer 

plezier aan dan aan een gesprek waarin hij zich voor zijn oude dag een leven in rust beloofde. En 

met de hoop daarop troostte hij zich in al zijn zorgen. Maar zijn wens is bij die woorden gebleven. 

Anderen hebben we het steeds weer tegen hun vrienden horen zeggen. Maar vervolgens streefden 

ze nog op zeer hoge leeftijd nieuwe ambten na. En we hebben gezien hoe zij, zodra ze de 

naderende dood voelden komen, begonnen te klagen dat ze zich slechts naar het opschrift boven 

hun graf hadden toegewerkt. 

O ijdele hoop der mensen en O blinde harten21 

Hoeveel verstandiger was Spurinna, de vriend van Plinius de jongere. Nadat hij magistraat was 

geweest en provincies had bestuurd, blies hij, oud geworden, de terugtocht om nog een paar jaar in 

rust te kunnen leven te midden van zijn [geliefde] letteren. En Similis die prefect [van de 

pretoriaanse garde] onder keizer [H]adrianus was, leefde, nadat hij ontslag gevraagd en gekregen 

had, nog zeven jaren - wat het restant van zijn leven was - in alle rust op het land. Toen hij stierf, 

beval hij dat op zijn graf gebeiteld moest worden: hier ligt Similis, het is een man die vele jaren oud 

geworden is, maar slechts zeven jaren echt heeft geleefd. 

Onze tijd voegt hieraan een goed voorbeeld toe in de persoon van de president van het parlement 

van Parijs, Achilles Harlaeus.22 Deze gaf er de voorkeur aan afstand van de hoogste waardigheid te 

doen in plaats van erin te sterven. Op zijn 77e levensjaar, zocht hij, nadat hij alle taken in het rijk 

had afgelegd, de rust van het platteland op, om zich aldaar door christelijke diensten voor te 

bereiden op een beter leven. Door de welwillende Allerhoogste is hem nog een tijd van vijf jaar 

gegeven. Zo kreeg de laatste dag hem niet te pakken [doordat hij omkwam in] de werveling van 

zaken. Gramontius beschrijft de levensloop van deze man uitvoerig in zijn Historia. Ik vermei mij 

soms graag in voorbeelden en overwegingen van deze aard, en terwijl ik door duizend klussen 

wordt opgevreten, zoek ik naar deze troost. Die [steekt in de gedachte] dat ik nu reeds vooraf van 

de gewenste rust geniet. 

O platteland, wanneer zal ik je aanschouwen en wanneer zal het mij zijn toegestaan nu 

eens de boeken der Ouden [te lezen], dan weer slapend of kuierend een eenzaam leven in 

aangename vergetelheid te voeren.23 [einde pag j] 

Maar het komt mij voor dat ik nu ver genoeg ben afgeweken van het voorgestelde. Slaat gij nu op 

Uw chironische24 borst, en doe liever dit [werk] dat ge aangenomen hebt. Dat is beter dan te 

worstelen met mensen als Mohyus, Kyperus, Horstius, Primrosius en andere oplichters van dat slag. 

                                                 
21 Dit lijkt een modificatie van het ‘O miseras hominum mentes, o pectora caeca’ van Lucretius, De rerum natura, II, 14. 
22 Achille Harlay (1536-1616) was de eerste voorzitter van het Parlement van Parijs (président du Parlement de Paris) van 

1582 tot 1611.(Wiki). 
23 Horatius, Sermones, II, 6 (LCL 194, 215) Perditur haec inter misero lux, non sine votis/ o rus, quando ego te adspiciam, 

quandoque licebit /nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis/ducere sollicitae iucunda oblivia vitae? Voor een 

andere vertaling zie http://www.koxkollum.nl/horatius/sermonesII6.htm.  
24 Cheiron was in de Griekse mythologie een centaur die beroemd was om zijn kennis van de geneeskunde. 
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Zij maken ten eigen bate jacht op roem, terwijl er in deze wedstrijd niets bij komt en niets eraf gaat. 

Deze wantsen [scheldwoord] bent gij allang voorbij gestreefd. 

Hoeveel groter is de Engelse walvis25 dan de dolfijn26 

Ik spreek de wens uit dat academici die ons welwillend gezind zijn door mijn woorden begiftigd 

zullen worden met een heil dat lang zal aanhouden. 

Tot Brussel, op de dag na de Kalendae [van de eerste maand dus] van het jaar 1662. 

 

 

  

                                                 
25 Engelse: waarschijnlijk omdat ze daar vaak aanspoelden.  
26 Juvenalis, Satiren, X, 14. 
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V. F. PLEMPIUS GROET DE DOORLUCHTIGE HEER PETRUS 

XYLANDER. 

 

Vlot en elegant, zoals Uw gewoonte is, beschrijft ge de diensten die gij en met U de doorluchtige 

leden van uw stand leveren. Het hele leven is een slavenbestaan zoals elk sterfelijk mens open staat 

voor ziekten. Daarbij veroorzaakt de ene aandoening meer last en ellende dan de andere, en wordt 

de ene mens meer en de ander minder hard getroffen door vaak terugkomende of zware ziekten. 

Dat hangt af van het temperament dan wel van het soort leven dat iemand leidt. Uw manier van 

leven, welke de waardigheid U dwingt aan te houden [einde pag l] zorgt nu eens voor een niet 

geringe beschadiging van de geest, dan weer voor een ongemak van het lichaam. Tegen die ziekten 

roept gij mijn hulp in als ware ik een Averruncus of Apotropaeus.27 Maar gij schrijft zelf in de hier 

voorgehechte brief zo deskundig en vaardig over de middelen tegen de aandoeningen van elk van 

beide delen [= lichaam en geest], dat niemand het beter kan, ook al is hij in onze kunst volleerd en 

bedreven. Een waar woord, dat we hier aan deze academie vaak uitspreken is: je eruditie moet als 

zuurdesem werken, maar ze moet zelf ook doordesemd worden. 

Op welk terrein gij U ook maar begeeft, er moet daar iets groter worden.28 Gij bezit een zeer grote 

kennis van de Griekse en Latijnse letteren. Gij hebt in de filosofie en de rechtspraak de top van het 

vak en de bijbehorende onderscheiding[en] behaald. De theologen getuigen dat gij in kennis van de 

zaken die voorbij de natuur liggen en ook in bekendheid met theologische geschriften kunt 

wedijveren met de kopstukken op dat terrein. [einde pag m] Zo [diep] zijt ge in die heiligdommen 

binnengedrongen. De meest ingewikkelde kluwens van delicate kwesties weet ge te ontwarren. En 

hoe belezen bent ge in de leer van de Kerk en de geleerde heilige vaderen. Het is alsof gij alleen dit 

gedurende uw hele leven met grote liefde hebt gedaan. Zelf heb ik kunnen vaststellen hoe goed gij 

zowel het praktische als het theoretische deel van onze geneeskunde begrijpt. Immers hier in dit 

voorwoord van U aan mij behandelt gij ook het [onderwerp] zo grondig dat ik lang bij mij zelf heb 

getwijfeld, of ik nog iets aan uw [woorden] zou kunnen toevoegen, ja zelfs of dat [ueberhaupt] nog 

wel mogelijk was. Maar [ik doe het toch] omdat ge [mij] hebt gevraagd om een bijdrage te leveren 

vanuit onze kunst, en omdat ik de indruk heb dat ge dit van harte meent. Ik heb niet willen 

instemmen, om [daarmee] te voorkomen dat smeekbeden meer lijken te vermogen dan recht en 

vriendschappen [einde pag n] (die alles voor gemeenschappelijk houden), [niet meer ook] dan de 

collegialiteit van de wetenschappen, die door God schijnen te zijn toebedeeld aan geleerde 

mannen, opdat zij, wat zij gratis van Hem gekregen hebben, aan juist de besten teruggeven en dat 

niet tegen hun zin. 

                                                 
27 Voor de Romeinen waren Averruncus of Auruncus en Apotropaeus goden die onheil konden afwenden. (Wiki).  
28 De schrijver lijkt hier te verwijzen naar I. C. Scaliger, Commentarii in libros de plantis Aristoteli inscriptos, Marburg 

1598, p 46 sqq. “pauci nanque non ignorant a lignis ductam dictamque durationem. Quo merito plantis eam hic ascripserit? 

Fermenti similem aut etiam fermentatam tuam eruditionem vocare solitus sum, Ferreri. Quoquo enim te infers, turget. Vel 

hoc postremum quis hic inter plantas expectasset? Scaliger behandelt hier de eigenschapen van planten, o.a. de vraag of ze 

slaap nodig hebben. 

https://books.google.nl/books?id=sr07AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o

nepage&q&f=false 
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Enkel draden voeg ik dus toe aan uw schitterende vorstenmantel, dat wil zeggen, na wikken en 

wegen haal ik uit onze kasten te voorschijn, wat voor U van nut kan zijn en tot genoegen. Mij staat 

namelijk niet voor de geest om hier de weg van de scholastieke acribologie te gaan, en alle feiten 

gedetailleerd uit te schrijven. [Ik kies voor] een aangenamere, lossere en vrijere soort van schrijven, 

waarvan ik denk dat ze uw smaakpapillen beter zal bevallen. En ik houd U niet op met een lang 

verhaal: wat ik te zeggen heb, wordt in zijn geheel in een paar hoofdstukken bondig afgehandeld. 

[einde pag o] 
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SAMENVATTING VAN HET PRIVILEGE. 

 

Vanwege Karel II, katholieke koning van Spanje en Indië, machtige vorst der Belgen en 

Bourgondiers, wordt er middels deze verklaring op gewezen dat het niemand is toegestaan om het 

boek van Vob. Fort. Plemp over het onderhouden van de gezondheid van mensen in een toga, 

buiten de toestemming van Fransciscus Foppens de eerst komende negen jaren op enigerlei manier 

te drukken, te persen of elders op aarde gedrukt of geperst in deze delen van Germania inferior [= 

de Lage landen] te importeren, te verspreiden en te koop aan te bieden. Wie anders doet, wordt 

gestraft met een inbeslagname van de boeken en bovendien met een zware boete, zoals breder 

blijkt in de stukken die gegeven zijn te Brussel op 6 febr. 1670. 

Getek. Loyens. 

[einde pag p] 

 

Censuur 

Met recht kan gezegd worden dat het leven gezond zijn is. In deze tractatus doet onze archiater zijn 

best advies te geven over de gezondheid en zelfs het leven in het bijzonder van mensen in toga en 

zittende aan het roer van elk van beide republieken [= kerk en staat]. 

Eens te meer verdient het [stuk] publicatie omdat a) volgens de schriftelijke getuigenis van deze 

geleerde zelf er geen waardering kan zijn die boven de waardering van de gezondheid van het 

lichaam uitgaat, en b) de gezondheid van voorszegde mannen veel ten voordeel kan zijn voor het 

publieke heil. 

Zo oordeel ik te Leuven, de zesde januari 1670. 

Simon Servatius, doctor in de theologie, professor apostolicus en koninklijk censor van de boeken. 

[einde pag q] 
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HOOFDSTUK I. HET GEZONDE LEVEN29 

1 Niets gaat boven een goede gezondheid, niets is wenselijker. 
[Koning] Pyrrhus, die over het volk van Epirus regeerde, wordt door krijgsheren unaniem 

beoordeeld als de man die na de grote Macedoniër [scl Alexander], het deskundigste was op het 

terrein van de krijgskunde. Wanneer hij naar de tempel ging om te offeren, pleegde [deze koning], 

naar men zegt, aan de goden geen groter rijk te vragen, geen klaterende overwinning op de vijand 

en ook geen eer en roem of rijkdommen, dan wel iets van die andere dingen waar de meeste 

stervelingen begerig naar zijn. Hij vroeg om gezondheid. Als het daarmee goed zat, leken alle 

andere dingen voorspoediger te verlopen. Want als de wind van het fortuin de hele borst vult, 

terwijl de gezondheid niet goed is, dan vloeit daar geen voordeel [uit voort], niets wat ons 

verheugt, geen genoegen en geen welbevinden dat ons behaagt. Bovendien lezen wij dat Antiochus 

met de bijnaam Soter [Gr. Redder] toen hij een gevecht met de Galaten zou aangaan, zich in alle 

rust voorstelde dat Alexander hem bijstond. Deze maande hem om alvorens zijn soldaten in 

slagorde te brengen [einde pag 2] aan niets anders te denken dan aan hygieinein [Gr.], dat is 

gezond leven. Omdat hij die raad niet in de wind sloeg, behaalde hij een klinkende overwinning op 

de vijand en sleepte een belangrijke zege in de wacht. We weten verder dat de Imperator 

[Alexander] een boekje met richtlijnen uitgaf, waarin regel één de zorg om de gezondheid betrof. 

Pythagoras gebruikte geen andere aanhef in zijn brieven dan de aanbeveling om gezond te leven. 

Deze stelregel onderhielden weldra ook zijn volgelingen, alsof niets belangrijker was voor lichaam 

en geest, en alsof juist uit dit ene het universele goed van de mens bestond. Ook het 

herkenningsteken (symbolum) dat de volgelingen van Pythagoras onder gelijken en leeftijdgenoten 

gebruikten, werd hygieia genoemd, dat is gezondheid (sanitas). En wat werd in toespraken en 

brieven van de Romeinen vaker gebruikt dan deze formules van aanmoedigingen en aansporingen? 

[Voorbeelden hiervan zijn:] als je gezond bent, is het goed. Als gij en uw kinderen gezond zijt, is het 

goed. Zorg dat je gezond blijft; pas goed op je gezondheid; doe moeite om gezond te blijven; maak 

dat je gezond blijft; zorg ervoor dat je goed op je gezondheid let; zorg voor je gezondheid. Zeker is 

wel dat het leven zelfs een straf is als het niet vrij is van pijnen en ziekten. Immers, het leven is niet 

leven, maar gezond leven. Salomon zei op verheven wijze: er is geen grotere rijkdom dan een 

goede gezondheid. Het is beter arm en gezond te zijn dan rijk, maar ziek en zwak. 

2 Geleerden en mensen die administratief werk doen, moeten goed voor 

hun gezondheid zorgen. 
Geleerden en mensen die juridisch en bestuurlijk werk doen, moeten zeer goed op hun gezondheid 

letten. Ziekten verzwakken immers de geest en ze leiden het denken af van serieuze dingen naar de 

pijnen van het lichaam. Ofwel, zoals Democritus in een [einde pag 3] brief aan Hippocrates zegt: 

het denkvermogen neemt toe als men gezond is, en het past hen die hard nadenken dus om er 

goed voor te zorgen. Want waar het lichaam ziek wordt, heeft de geest de scherpte niet meer om 

na te denken over de vraag hoe goed te leven (virtus). Een ziekte verduistert door haar 

                                                 
29 Pp 1 - 28 origineel. 
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aanwezigheid de geest hevig, ze vertroebelt het denken en maakt het denkvermogen óók ziek, als 

ging het om een complot. De geest wordt nu onderdeel van de ziekten die bij het lichaam 

hoorden.30 

3 Plato [’s standpunt] in dezen is af te keuren. 
Ik weet niet wat Plato voor de geest had toen hij, om zich te wijden aan de filosofie een ruimte [als 

academie] koos ver van de stad [Athene], een plek die niet alleen verlaten, maar zelfs pestig was. 

[Hij deed dat] opdat de zorgen om en de aanhoudende druk van ziekten de neiging tot 

lustgevoelens zouden breken en de leerlingen voor zich zelf geen andere geneugten wilden 

proeven dan die van de studie die ze volgden. Er zijn echter maar heel weinig mensen bij wie de 

geest niet ziek wordt met het lichaam. En de pijn van een ziekte zet dan een domper op het genot 

van de studiën en onderbreekt deze. Plato toont elders meer verstand en zegt zelf dat geest en 

lichaam als twee door een juk verbonden paarden zijn. Het ene behoort niet zonder het andere te 

grazen en uit te rusten. Het gevolg daarvan zou zijn dat het ene paard als het futloos en zwak 

wordt, zijn maat niet meer kan helpen. Het gevolg is dat die maat wordt uitgeput door onevenredig 

veel werk. Het lichaam staat onder leiding van de geest, maar de geest heeft de dienst van het 

lichaam nodig. En het is [nu eenmaal] zo dat de zieke geest niet goed leidt en het aangedane 

lichaam niet goed luistert naar de bevelen van de geest. Wij moeten ons dus met al ons verstand, 

onze ijver, inspanning en vlijt inspannen om een goede gezondheid te genieten. Het is niet alleen 

om de verschillende vakken ten volle tot ons te kunnen nemen en ze bij te houden, maar ook om 

de dienst voor de staat lang te kunnen vervullen [einde pag 4] en [vervolgens][toch] zo oud 

mogelijk te worden. 

4 Er bestaan drie soorten ziekten. 
Welnu, velen ontkennen dat dit in werkelijkheid mogelijk is. Want, om dit maar alvast vooraf te 

zeggen, er zijn drie soorten dood[soorzaken]. Het zijn 1) de voortijdige (acerbus), 2) de vroegtijdige 

(immaturus) en 3) de natuurlijke (naturalis). De acerbus hoort bij kinderen, de immaturus bij jonge 

mensen en de naturalis bij oude mensen. Over kinderen zegt Virgilius, boek 6: 

[Voortdurend zijn gehoord de stemmen, en het vreselijke gekerm] en de wenende zielen van 

de kinderen. De zwarte dag haalde ze weg, terwijl de kans op een zoet leven hen werd 

                                                 
30 Deze passage lijkt rechtstreeks op een antieke tekst te stoelen. Vgl: La médecine raisonnée de Mr. Fr. Hoffmann. 

Traduite par J. J. Bruhier. Paris, 1739. Volume 2, p 112 waar men vindt: [Democritus zegt:] Augescit intelligentia praesente 

sanitate, cujus providentiam habere honestum est eos qui recte sentiunt. At ubi corporis habitus aegrotat, neque mens ipsa 

alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim praesens animum vehementer obscurat, intelligentiam ad 

affectiones in consensum trahens. V Hipp. In operis epist. Democriti, quae inscribitur de Natura humana. 

https://books.google.nl/books?id=0flaAAAAQAAJ&pg=RA1-PA12&lpg=RA1-

PA12&dq=%22augescit+intelligentia,+%22&source=bl&ots=yYmPPkw_do&sig=AawQyW7RunRldAJKie6dgk_ODWI&

hl=nl&sa=X&ei=tuKLVaGpJcL0UMCupcgN&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=%22augescit%20intelligentia%2C%

20%22&f=false  Zie ook Zie Sigism. Iacob Apinus, die naar dezelfde tekst verwijst in Controversias philosophorum de 

intellectu puro. Diss. Inaug. moderatore J. D. Koeler. Altorf 1713 p 30. 

https://books.google.nl/books?id=MclNAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=

onepage&q&f=false De promovendus voegt nog toe: Cartesius in Diss. de methodo par. VI p 38 affirmat, animum adeo a 

temperamento et organorum corporis dispositione pendere, ut pendere, ut si ratio aliqua possit inveniri, quae homines 

sapientores et ingeniores reddat, quam hactenus fuerint, credat illam in medicina, quaeri debere. (De geest hangt sterk af 

van het temperament en de dispositie van de organen. Als er een manier gevonden moet worden die de mensen slimmer en 

wijzer maakt, dan moet die vanuit de geneeskunde worden gezocht.) 

https://books.google.nl/books?id=0flaAAAAQAAJ&pg=RA1-PA12&lpg=RA1-PA12&dq=%22augescit+intelligentia,+%22&source=bl&ots=yYmPPkw_do&sig=AawQyW7RunRldAJKie6dgk_ODWI&hl=nl&sa=X&ei=tuKLVaGpJcL0UMCupcgN&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=%22augescit%20intelligentia%2C%20%22&f=false
https://books.google.nl/books?id=0flaAAAAQAAJ&pg=RA1-PA12&lpg=RA1-PA12&dq=%22augescit+intelligentia,+%22&source=bl&ots=yYmPPkw_do&sig=AawQyW7RunRldAJKie6dgk_ODWI&hl=nl&sa=X&ei=tuKLVaGpJcL0UMCupcgN&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=%22augescit%20intelligentia%2C%20%22&f=false
https://books.google.nl/books?id=0flaAAAAQAAJ&pg=RA1-PA12&lpg=RA1-PA12&dq=%22augescit+intelligentia,+%22&source=bl&ots=yYmPPkw_do&sig=AawQyW7RunRldAJKie6dgk_ODWI&hl=nl&sa=X&ei=tuKLVaGpJcL0UMCupcgN&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=%22augescit%20intelligentia%2C%20%22&f=false
https://books.google.nl/books?id=0flaAAAAQAAJ&pg=RA1-PA12&lpg=RA1-PA12&dq=%22augescit+intelligentia,+%22&source=bl&ots=yYmPPkw_do&sig=AawQyW7RunRldAJKie6dgk_ODWI&hl=nl&sa=X&ei=tuKLVaGpJcL0UMCupcgN&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=%22augescit%20intelligentia%2C%20%22&f=false
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ontnomen en ze beroofd werden van de overvloed van de voedende borst. De dood dolf hen 

in een voortijdig graf.31 

5 De vroegtijdige (immaturus) dood kan in het Latijn ook tijdig (maturus) 

genoemd worden. 
De vroegtijdige dood van jonge mensen kan in het Latijn ook maturus worden genoemd. [Dat kan 

als] onder maturus snel wordt verstaan. Zo wordt het woord niet zelden gebruikt door auteurs die 

het Latijn goed beheersen, ja door Cicero zelf: zelf komt hij snel, hij ziet geen spoor van een boot32 

en: nogal snel (maturius) aanliggen om te eten. Zo ook op tijd (temporius) en nogal snel (celerius).33 

Maar zo ook: hij eet eerder dan de gebruikelijke tijd voor het avondmaal [c.q. hoofdmaaltijd] 

(coena). Vandaar ook betekent maturare hetzelfde als accellerare [= versnellen]. Zo sterft in die zin 

ook hij mature, die sterft door een versnelde dood, een dood die sneller kwam dan zou moeten. In 

die geest noemt Tibullus de dag matura [als hij spreekt] over de verwachte dood en de dood die 

voor zijn tijd komt. 

Of de dag voor mij nu voortijdig een snelle dood brengt, 

of [dat] het leven zich lang uitstrekt.34 

Maar om het goed te doen, moet men zeggen dat de mors immatura die dood is (en dus zo 

genoemd moet worden) die optreedt vóór de normale tijd. [einde pag 5] Matura moet de dood 

genoemd worden van ouderen en mensen die er de leeftijd voor hebben om uit het leven te 

scheiden. Die mensen noemen de schrijvers van goed Latijn ook rijp [maturus] van leeftijd. Maturus 

is daar datgene wat op het juiste tijdstip gebeurt, en niet eerder of later dan past, maar in tijd 

passend bij de zaak en op het passende moment. Zo is de dood immaturus bij jonge mensen die 

voor hun tijd worden weggerukt, zoals vruchten die geplukt worden, terwijl ze nog zuur en hard 

zijn. 

6 Wat voor de tijd sterven is. 
Hetzelfde wordt gezegd van de mens die voor zijn tijd (ante diem) verdwijnt. Want dies [dag] wordt 

in het Latijn ook vaak voor tijd (tempus) gebruikt. Zoals in diem differre [= een tijd uitstellen] of: 

voor over een lange tijd [scl uitstellen]. Cicero zegt elders in diem poenas reservare. [Dat is] een 

                                                 
31 Vergil. Aeneis. VI, 426-29. Aan 426 gaat vooraf: Continuo auditae voces vagitus et ingens (voortdurend worden 

stemmen gehoord en het gekerm). 
32 Cicero, De officiis, III 14 Venit ipse mature. Scalmum nullum videt. Dit zinnetje komt uit een verhaal waarin een rijke 

Romein die op Syracuse een vakantiehuis wil kopen, tijdens een diner wordt voorgespiegeld dat het huis staat op een plaats 

waar alle vissers komen vissen omdat de plek zo visrijk is. Als de man gekocht heeft, nodigt hij zijn familie uit en terwijl 

hij op hen zit te wachten, merkt hij dat er thans helemaal geen vissers meer zijn. Hij ziet geen scalmus (= roeipen van) een 

boot …  
33 ‘Maturius discumbere’ zou kunnen verwijzen naar een passage in een Fragment van Nepos no VI: Nepos auctore certo 

comperisse se ait, C. Laelium quondam in Puteolano Kalend. Martiis, admonitum ab uxore, temperius ut discumberet, 

petisse ab ea, ne interpellatur. Bron: Bibliotheca classica latina; sive Collectio auctorum classicorum latinorium cum notis 

et indicibus, colligebat N. E. Lemaire. Volume 27 p 19 (Paris. 1820). 

https://books.google.nl/books?id=OAkaAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=

onepage&q&f=false 
34 Tibullus, III De sylpicia, Lib. IV carm. I 205-6 (LCL 6 p 222-3). De voorgaande versregel 204 luidt: quin etiam mea tunc 

tumulus cum texerit ossa.(dan zal immers een grafheuvel ook mijn gebeente bedekken). 
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bestraffing of genoegdoening uitstellen. Aldus wordt bij deze manier van zeggen, waarbij dus 

gesteld wordt dat iemand voor zijn tijd gaat, dies voor tempus genomen. [Dat gebeurt] omdat in 

het algemeen door de mensen wordt aangenomen dat er in het universum vooraf een tijd van 

leven is vastgesteld. 

7 Vergilius uitgelegd. 
In een andere zin zegt de dichter:35 voor iedereen staat zijn eigen dag vast. En Dido spreekt zich zelf 

niet tegen als ze klaagt dat ze voor haar tijd ten onder gaat en zingt dat ieder op zijn eigen dag 

[moet] sterven. Niemand sterft [voor zijn dag gekomen is, maar velen sterven vóór de voor hen 

vastgestelde tijd is aangebroken, d.w.z. die voor het menselijke leven vaststaat. Op welke tijd en op 

welke manier iemand ook uit het leven gaat, hij sterft op zijn dag. Dat is de dag natuurlijk die God 

voor hem heeft vastgesteld om te sterven en die Hij van te voren heeft bepaald. Nu is er voor het 

hele mensengeslacht een zeker tijd van leven door de natuur voorgeschreven en vastgesteld. 

Sommigen hebben deze ruimte van de passende en rechtmatige tijd gesteld op honderd jaar, 

anderen op minder en weer anderen zelfs op meer. Velen [einde pagina 6] bereiken dat hoogste 

eindpunt van leven, anderen gaan midden in de loop ervan al ten onder, weer andere eindigen 

volstrekt niet ver van het hoogste punt en sommigen al bij de eerste drempel: zij sterven in hun 

eigen kerkers gevangen [lees: in utero]. En al die termijnen zijn door God vastgesteld. Men kan er 

niet aan voorbij komen. 

8 Wanneer de eindtermen van het leven voor een ieder zijn vastgesteld en 

men daaraan niet voorbij kan gaan, heeft het dan [nog] zin om dokters in 

te schakelen? 
Job, Hoofdstuk 14, zegt: ‘de dagen van de mens zijn kort, het getal der maanden is bij U, gij hebt 

vastgesteld de duur ervan, waaraan [de mensen] niet voorbij zullen kunnen gaan’.36 Van onze 

schrijvers zegt Tertullianus in [het boek over] de ziel: voor iedereen is de tijd vastgesteld en ik geloof 

niet dat men aan de vastgestelde tijden voorbij kan gaan. De heilige Bonaventura zegt met 

betrekking tot die woorden van de Heer uit Lucas, Hoofdstuk 12: ‘Wie van U kan aan zijn gestalte 

een el toevoegen, door te denken?’ Hieraan knoopt hij vast: ‘zoals de mens zijn lichaam niet langer 

kan maken, zo kan hij evenmin de duur van zijn leven verlengen, die [is immers] door God vooraf 

vastgesteld’. Van de niet- kerkelijke auteurs is Seneca de dichter die in De razende Hercules zegt: 

Het is niemand toegestaan het bevel te ontwijken 

en niemand mag de dag uitstellen die voor hem is opgeschreven.37 

Quintilianus zegt in een [boek over] redevoeringen: wij leven volgens het lot, wij lijden en we gaan 

dood. Wat levert de geneeskunde op? Het besluit van God kan door de geneeskunde niet worden 

                                                 
35 Vergilius, Aeneis. X 467. Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus/ omnibus est vitae; sed famam extendere 

factis./ Hoc virtutis opus.(Ieders dag staat vast, de tijd van leven is voor alle mensen kort en hij kan niet terug gehaald 

worden. Maar door daden zijn roem uitbreiden, dat is mannenwerk.). 
36 Plempius lijkt hier de Vulgata te volgen en wel Job 14: 5 5: breves dies hominis sunt numerus mensuum eius apud te est 

constituisti terminos eius qui praeterire non poterunt.  
37 Hercules furens, act. I, 189-190.  



 

113 

veranderd. Waarom dus leefregels en remedies? Waartoe dienen ze als de besluiten van de 

Allerhoogste onveranderbaar zijn? Zij voeren hun eigen rechtsmacht uit, volgen een 

onherroepelijke koers en vloeien voort uit het bepaalde. Zoals het water van snelle stromen niet 

terug keert naar waar het vandaan kwam en ook niet aarzelt, terwijl het over het eerdere water 

heen buitelend zich naar voren stort, zo rolt [einde pag 7] de eeuwige aaneenschakeling der dingen 

voort naar de orde van het lot. Een orde der dingen waarvan dit de eerste wet is: onbewogen 

blijven.38 

Ik herinner mij [de volgende discussie] uit de tijd dat ik, 38 jaar geleden, de geneeskunde 

beoefende ten behoeve van burgers in Amsterdam. Een man die hoorde bij een of andere 

[denominatie] van het Calvinisme, van het soort dat men de voorbeschikten (praedestiniani) 

noemt, had mij geroepen om hem te behandelen. [In een discussie die kennelijk al ontbrand was,] 

sprak ik de volgende woorden [tot hem]: of ge wordt beter, gij, zei ik, of ge wordt het niet. Als ge 

beter wordt, zelfs al hebt ge de medicijnen niet genomen, dan zij dat zo. Als ge niet beter wordt, 

terwijl ge de middelen wel hebt genomen, dan zal het niet zo zijn.39 Hij antwoordde kortweg dat 

het juist [óók] voorbeschikt was dat hij mij ontbood en zich van mijn hulp bediende. Alsof hij wilde 

zeggen dat die stelling van mij, die sluitrede, dat syllogisme [= interrogatio in de dialectiek] van mij 

niet klopte. Ik zou namelijk voorbij zijn gegaan aan die uitzondering die midden tussen die twee 

uitersten in hangt, namelijk: je zult beter worden, maar [alleen als] je de medicamenten zult 

hebben genomen. In het goddelijk besluit is namelijk ook opgenomen dat als de geneeskunde 

wordt ingeroepen, er gezondheid zal volgen. 

[Wat de zieke tegen mij zei, is zo ongeveer hetzelfde als:] vastgelegd is dat deze man welbespraakt 

is, maar [alleen] als hij de Schrift zal hebben geleerd. In hetzelfde besluit wordt vastgelegd dat hij 

de Schrift moet leren en dus zal hij [de inhoud van] de schrift [tot zich nemen]. [Nog zo een 

voorbeeld:] Hij [hier] zal rijk zijn, maar [alleen] als hij op zee gevaren zal hebben of handel zal 

hebben gedreven. Welnu, in de orde van het besluit waarin aan hem een grote rijkdom wordt 

beloofd, is óók vastgesteld dat hij op zee gaat varen of handel drijft, dus vaart hij, of gaat de handel 

in. Hetzelfde kan over genezingen worden gezegd. Iemand ontsnapt aan de dood als hij gebruik 

maakt van medische hulp, maar dat laatste is ook in het [goddelijk] besluit opgenomen, namelijk 

dat hij er gebruik van maakt en dus maakt hij er gebruik van. Bijgevolg botsen die dingen [= het 

inroepen van hulp en het nemen van medicijnen] niet met het goddelijk decreet, maar [einde pag 

8] zijn ze opgenomen in dat besluit zelf en in de constitutie. Maar waarom, zo zou iemand kunnen 

zeggen, is de dokter mij [dan nog] tot nut? Ook als hij mij niet overhaalt om het medicijn te drinken, 

is het voor mij noodzakelijk [scl om dat te doen, want het is al besloten]. Welnu, hoewel de 

gezondheid uit een goddelijk besluit lijkt voort te komen, is [de medische hulp] toch van voordeel, 

omdat er hoe dan ook een dokter nodig is. De dokter is namelijk uitvoerder van het decreet, omdat 

                                                 
38 De passage lijkt ook te steunen op Seneca, Naturales Quaestiones. Lib II, 35: Servant cursum irrevocabilem; ingesta ex 

destinato fluunt. Quemadmodum rapidorum aqua torrentium in se non recurrit, nec moratur quidem, quia priorem 

superveniens praecipitat: sic ordinem rerum fat externa series rotat; cujus haec prima lex est, stare decreto. (LCL, 450, 158-

9) 
39 Plemp gebruikt hier de vorm van de middeleeuwse questio: een vraag in de vorm van utrum an die de basis van het 

logisch denken vormde - zie J.M.de Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte, (Assen, 1977) p 123: de kern van de scholastieke 

methode was de questie, een propositie die dubitabilis was, dat wil zeggen dat ze aangaf dat iets het geval is of niet. [utrum 

… an] Een bevestigende uitspraak en haar tegenstelling. Zie verder Mariken Goris, Boethius in het Nederlands: studie naar 

en tekstuitgave van de Gentse Boethius....Verloren 2000, p 71.  
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de weldaad van het decreet door zijn hand tot ons komt. Dit licht hebben ook de heidenen gezien, 

bijvoorbeeld Chrysippus en zo ook anderen, naar Cicero ons vertelt in zijn boek over het lot.40 Zij 

noemen sit syllogisme en de [bijbehorende] redenering zwak of lui.41 Als we er naar luisteren, is er 

helemaal niets meer wat we in het leven [nog zelf] doen. Zij [= de predestinatiedenkers] redeneren 

namelijk zo: als het je lot is om weer van deze ziekte af te komen, genees je, of je nu een medicus 

raadpleegt of niet. Als het je lot is om niet te genezen, genees je niet, of je nu een dokter inschakelt 

of niet. En een van beide is het lot. Het doet er dus niet toe of men een medicus inschakelt of niet. 

Dit soort redenering, zei ik [in mijn gesprek met de patiënt] hebben zij zelf [die eerder genoemde 

heidenen] zwak, lui en zinloos genoemd, omdat volgens deze redenering elke [bewust gewilde] 

handeling (actio) uit het leven wordt gehaald. Het is zelfs toegestaan om onbeweeglijk te blijven [= 

niets te doen], zodat je de naam van het lot er niet aan verbindt en toch aan dezelfde mening vast 

houdt [namelijk dat je ziek wordt of beter wordt]. [Je doet dat] op de volgende manier [= met de 

volgende sluitrede]: als dit te allen tijde waar is, herstel je van deze ziekte. Of je een medicus 

raadpleegt of niet, je geneest. En zo ook, als dit in alle eeuwigheid niet waar is, [d.w.z. je geneest 

niet van deze ziekte] [dan geldt:] of je een dokter inroept of niet, je geneest niet. Deze redenering 

weerleggen ze [de predestinatie-aanhangers] en ze antwoorden dat er in de dingen iets eenvoudigs 

zit, [einde pag 9] maar ook iets wat gecompliceerd is. Eenvoudig is: Socrates zal op die dag sterven. 

Voor hem is de dag van sterven vastgesteld, of hij iets zal hebben gedaan of niet. Welnu, als het lot 

zo is, wordt Oedipus geboren door [toedoen van zijn vader] Laius. Niet gezegd zal kunnen worden: 

of Laius nu samen zal zijn [geweest] met deze vrouw of niet; de zaak is namelijk gekoppeld en als 

geheel door het[zelfde] lot beschikt (confatalis). Het lot houdt namelijk zowel in, dat Laius met een 

vrouw zal slapen als dat uit haar Oedipus zal voortkomen. [Het is] alsof er gezegd werd: ‘Milo zal 

worstelen met de Olympiërs’ en iemand [daarop] zou zeggen: dus of hij een tegenstander zal 

hebben of niet, hij zal worstelen. [Wie dat zou zeggen] dwaalt, de zaak is namelijk gekoppeld: hij zal 

worstelen, omdat je zonder tegenstander niet worstelen kan. Alle bedrieglijke redeneringen van 

deze soort worden op dezelfde manier ontkracht. [De stelling:] “ofwel je gebruikt de medicus, of je 

gebruikt hem niet, maar je zult herstellen” is bedrieglijk. Het raadplegen van een medicus is 

namelijk evenzeer een zaak van het lot als het genezen. Dit zijn namelijk zaken die confatalia zijn 

[d.w.z. die samen afhangen van het lot]. Aldus de heidenen. 

Sicilische Muzen, laat ons van wat groters zingen!42 

Laat ons de zaak wat verder uitdiepen en nog eens boven water halen wat we ooit als jongelingen 

van onze leraren in de filosofie hebben opgestoken. Het is ontwijfelbaar en het moet daarom voor 

bewezen worden gehouden, dat het eindpunt van zijn leven voor ieder mens afzonderlijk door God 

wordt vastgesteld en niet door de mens zelf. Men vermengt hier echter [een aantal zaken]: 

niemand kan anders gaan dan als een mens die een slaaf is van zijn onderbuik, zijn gehemelte en 

vele andere43 zaken. Als je de natuurlijke gang van zaken bekijkt, voert de mens een leven dat 

minder langdurig is [dan het zou kunnen zijn]. Welnu het is zeker dat de schepper van de natuur [de 

zaken] anders kan laten lopen en de wet van de natuur soms zelfs daadwerkelijk kan omdraaien, 

                                                 
40 Plemp verwijst naar het deels verloren gegane De fato.  
41 Het nog wel gehoorde ‘luie argument’ houdt in: je hoeft niets te doen, want dat levert toch niks op. 
42Vergilius, Eclogae (= Bucolica), boek IV, 1. 
43Malti = multi? 
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[einde pag 10] Zo bijvoorbeeld wanneer hij de kracht van de natuur afremt en haar bewegingen 

tegenhoudt. Koning Ezechias leed aan een dodelijke ziekte, waarvan al door de profeet was 

voorzegd dat hij eraan zou sterven. Hij werd echter beter, omdat de Schepper van de natuur de 

kracht en het geweld van de ziekte tegenhield. Om die reden is er in dergelijke gevallen niet 

eenvoudigweg sprake van een natuurlijke noodzakelijkheid [en onafwendbaarheid]. Er moet ook 

rekening gehouden worden met het besluit van de almachtige God, waardoor, als iemand 

stervende is, Hij besluit toe te staan a) zowel dat de mens die dingen doet waarmee hij voor zichzelf 

op basis van de wet van de natuur een wrange en voortijdige dood ontmoet, b) alsook dat de 

natuur aan haar gewone gang van zaken vasthoudt, omdat Hij niet besluit deze af te remmen of 

tegen te werken. Omdat deze dingen zo liggen, kan met recht geconcludeerd worden dat een mens 

[die niet gezond leeft,] zeker en noodzakelijkerwijs dood zal gaan. Het is immers noodzakelijkerwijs 

zo dat, wanneer God besloten heeft iets niet tegen te houden, dit, als Hij het [dus] toestaat, zeker 

gebeurt. Hij ziet er zelfs op toe dat het gebeurt. Maar dat is een noodzakelijk iets, daar het niet 

gerelateerd wordt [aan] de menselijke wil, maar [aan] de goddelijke wil en het goddelijke besluit. 

En de noodzakelijkheid ervan is niet natuurlijk, fysisch, of intern. Ze is zeker geen gevolg van de 

consequens, maar [een] logisch of syllogistisch [gevolg] dat wil zeggen [niet van de consequens 

maar] van de consequentia. Bouw dus een syllogisme waarvan de eerste uitspraak of aanname, 

ofwel de maior, de volgende is: als de orde der dingen zo is dat Paulus kans loopt op een 

hersenbloeding door een vorstelijk luxeleven, waarbij hij overvloedig smult, doordat alle 

lichaamsoefeningen gestaakt zijn, terwijl alle medische adviezen en hulpmiddelen in de wind 

geslagen worden, en God deze gang van zaken toestaat, [einde pag 11] en [God] de natuur in het 

geheel niet verhindert om op de gewone manier haar werk te doen, dan zal hij zeker door die 

aandoening worden aangedaan en ten onder gaan.44 De tweede uitspraak ofwel propositie ofwel 

minor is de volgende: Welnu, God laat een dergelijke orde van de natuurlijke zaken toe en werpt 

geen hindernis op. De conclusie, complexio ofwel sequela, is [dan] dus: Paulus zal aan die 

aandoening ten onder gaan. Dat is de noodzakelijke consecutio = opeenvolging der dingen, het 

noodzakelijke gevolg, maar zoals het noodzakelijkerwijs niet uit de consequens volgt, maar uit de 

consequentia [dus van de hele als-dan constructie die inhoudt dat als dit [antecedens] zal 

gebeuren, dan ook dat [consequens] zal plaats vinden], zo is het goddelijk besluit niet van dien aard 

dat het de menselijk wil dwingt.[als je p doet, zal q volgen, maar niemand zegt dat je p moet doen]. 

Immers het is niet zo dat hij door die de voorwaarde [c.q. conditio] de voorzienigheid van de 

Almachtige in twijfel trekt, maar het is ook niet zo dat het absolutum [ofwel conditionatum45] het 

vrije oordeel van de mens wegneemt. [Ter verheldering voeg ik toe:] In een andere zin noemt men, 

met de scholastici, dat absolute ook conditionatum, het geconditioneerde [= dat wat het gevolg is 

van de conditio]. Zo bepaalt geen mens zijn dagen voor zich zelf, maar doet God het voor de mens. 

De natuurlijke oorzaken en de menselijke handelingen worden echter niet uitgesloten door het 

goddelijke besluit. Bijgevolg wordt het eindpunt vaak bepaald door de menselijke schuld, die dus 

vermijdbaar is. 

                                                 
44Het gaat hier om een hypothetisch syllogisme met een samengestelde antecedens. Als een mens a, b en c doet, terwijl 

God niets doet om de natuur van haar gewone loop af te brengen, dan … Hierop volgt een consequens: … dan zal hij zeker 

een apoplexie krijgen. Antecedens plus consequens vormen samen de consequentia. Het gaat hier om een aantal termini 

technici uit de scholastieke wijsbegeerte.  
45 Het conditionatum is dus de consequentie in een hypothetisch syllogisme - zie eerder.  
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De samenvatting is derhalve als volgt: de medicus wordt niet voor niets ingeschakeld. De 

Allerhoogste heeft uit aarde de geneeskunde geschapen en een verstandig mens zal zich daar niet 

verre van houden.46 Ja zelfs is de medicus noodzakelijk, omdat die zelfde goddelijke actor zegt: 

‘vanwege de noodzaak schiep hem de Heer’.47 De ziekte die door welke oorzaak ook is ontstaan, is 

het gevolg van de goddelijke wil, en met betrekking tot dit punt is er geen enkele plaats voor 

twijfel. Aangezien de zieke echter niet weet hoelang de Heer wil dat hij ziek te bed ligt, is het hem 

voluit toegestaan weerstand te bieden en wat ook maar aan geoorloofde middelen toe te passen 

[einde pag 12] om de gezondheid terug te krijgen. Als hij echter alles heeft geprobeerd, en niets 

werkt, dan kan hij zich ervan overtuigd houden dat het de goddelijke wil is, dat hij zwaarder belast 

wordt of door een langduriger ziekte wordt getroffen. Er moet dus als volgt worden geredeneerd: 

de Heer wil jou ziek maken en omdat je niet weet of hij ook wil dat je nooit meer beter wordt, is het 

je dus toegestaan om hulpmiddelen in te zetten. Als hij wil dat de ziekte [jou] zwakker maakt, zal hij 

de werkzaamheid van de geneesmiddelen wegnemen, zodat je niet geneest. 

Over deze zeer moeilijk vraag zeg ik verder niets. Het lijkt mij dat het verstand van geen enkele 

medicus voldoende ver kan doordringen in de vraag om helder uit te leggen hoe het besluit Gods 

en de vrijheid van de mens met betrekking tot een zeker einde van het leven bij elkaar komen. 

Enige tijd geleden gaf Joan. Beverovicus, arts te Dordrecht, en toen hij nog leefde een vriend van 

mij,48 een tamelijk dik boek uit, getiteld De Vitae termino, waarin hij de op schrift gestelde oordelen 

van vele geleerde mannen en zelfs vrouwen heeft gepresenteerd. Maar hij heeft de zaak eerder 

ingewikkelder dan eenvoudiger gemaakt. Er zijn zoveel [geleerde] koppen die [ook nog eens] 

verschillende religies volgen, dat het niet zal verbazen dat hij in het boek slechts verschillende en 

strijdige opvattingen naar voren brengt. 

9 Of er een bijzondere betekenis moet worden gegeven aan de 

climacterische [piek]jaren. 
Laat ons nu eens kijken naar de ladderstructuur van de opklimmende jaren [= kritische jaren of 

kritische episoden om de zeven jaar] die de Grieken climactericos noemen. Ook mannen in toga, die 

in waardigheid en rijkdom bloeien, vrezen hen namelijk. Door de Ouden is waargenomen dat het 

lichaam tijdens de opbouwfase, alsook in de statische en de neergaande leeftijd[sfase] verandert - 

dit ongeveer [eens] per zeven jaar. Censorinus bevestigt dit in zijn boekje over de verjaardag (dies 

natalis). Vrijwel na elk zevende jaar brengt de natuur enkele kritische momenten en daarin toont zij 

[steeds] iets nieuws [einde pag 13] Dat wordt ook in de elegie van Solon kenbaar gemaakt. Hij zegt 

namelijk dat bij de mens na het eerste zevental jaren de tanden wisselen, dat in het tweede 

zevental de haren in de schaamstreek verschijnen, en dat in het derde de baard begint te groeien. 

In de vierde fase komt de kracht, in het vijfde moet er voor nakomelingschap worden gezorgd, in 

                                                 
46 Plemp citeert hier letterlijk uit Ecclesiasticus 38:4-6. De Vulgata zeg: 4 Altissimus creavit de terra medicinam et vir 

prudens non abhorrebit illi 5 nonne a ligno indulcata est amara aqua 6 ad agnitionem hominum virtutis illorum et dedit 

homini scientiam Altissimus honorari in mirabilibus suis. (De Allerhoogste heeft geneesmiddelen uit aarde geschapen en 

een verstandig man wijst ze niet af. Is het bittere water niet zout geworden door kruiden, en de mens zijn kracht zou 

kennen? De Allerhoogste heeft de mens kennis gegeven om in zijn wonderen verheerlijkt te worden.).  
47 Ecclesiasticus 38:1 Honora medicum propter necessitatem: etenim illum creavit Altissimus. (Geef de geneesheer de eer 

die hem toekomt. Ook hem heeft de Allerhoogste geschapen.).  
48 Johan van Beverwijck leefde van 1594 tot 1647. 
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het zesde moeten de begeerten getemperd worden en in het zevende [zevental] moeten 

verstandigheid en taalvermogen tot perfectie gebracht worden. In het achtste blijven de dingen 

hetzelfde, maar anderen zeggen dat daarin de ogen bleek worden. In de negende fase [van zeven 

jaar nog steeds] wordt alles moeizamer en in de tiende wordt de mens rijp om te sterven. Hoewel 

de natuur ook in het tijdvak van de zeventig-jarigen nog veranderingen aanbrengt, zegt men dat de 

grootste verandering optreedt wanneer de zeven maal zeven jaren zijn voltooid. Dat is in het 

vijftigste jaar waarin ook de vruchtbaarheid van vrouwen tot stilstand komt. 

Solon zegt dat in elk zevende jaar zowel het lichaam als de geest veranderen, maar de mening van 

anderen is dat het lichaam [inderdaad] verandert in elk willekeurig zevende jaar, maar dat onze 

geest in ieder negende jaar verandert. En dat dit in de negenjaars-fasen geschiedt tot ook dit getal 

gedubbeld [eigenlijk: met zich zelf vermenigvuldigd] is. Dat wil zeggen dat nadat negen maal negen 

jaren zijn volbracht, de geest zich zelf verlaat. Dit getal 9 in het kwadraat werkt het sterkste bij hen 

bij wie de natuur meer meester is over geest dan over het lichaam. Immers Censorinus zegt: 

mensen die zo zijn, gaan niet eerder uit het leven dan nadat ze het een en tachtigste jaar bereikt 

hebben. Dat jaar werd door Plato zelfs beschouwd als het legitieme eind[punt] van het leven. Het is 

hem zelf overkomen. En daarom houden magiërs Plato voor meer dan een mens. Seneca zegt 

elders in zijn brieven hetzelfde [namelijk] dat Plato het geluk had [einde pag 14] dat hij op zijn 

verjaardag overleed en dat hij het een en tachtigste jaar volmaakte, zonder enig verlies [scl van 

gezondheid]. Daarom hebben waarzeggers die toevallig in Athene waren, offers gebracht voor de 

overledene. Ze meenden dat hij een grotere kracht had dan de normaal menselijke, omdat hij 

namelijk het meest volmaakte getal bereikt had, dat ze samenstellen uit de vermenigvuldiging van 

negen met negen. Ook zeggen ze dat in dat zelfde levensjaar Dionysius van Heracleon ervan af zag 

om nog voedsel te nemen teneinde zo uit het leven te stappen. Daarentegen is Diogenes de cynicus 

door [het eten van] rauwe dingen aan een aanval van cholera ten onder gegaan.49 Eratosthenes, die 

beroemde man die de omvang van de aarde opmat, en Xenocrates de platonist en leidende figuur 

van de oude academie bereikten dezelfde leeftijd. Omdat [de Pythagoreërs] meenden dat per 

zeven jaren het lichaam en per periode van negen de geest verandert, wijdden ze het eerste getal 

aan de Apollo die medicijnen maakt voor het lichaam en het laatste aan de Muzen die de geest 

helen. Het staat namelijk voldoende vast dat muziek mensen die in de war zijn, geneest. Plutarchus 

zegt in boek 9 van Symposium dat het negende jaar aan de Muzen en het zevende jaar aan Apollo is 

gewijd. Dit zelfde heeft Censorinus ter herinnering vastgelegd. 

De meesten hebben deze twee getallen subtiel onderscheiden, zeggende dat het negental 

bij de geest en het zevental bij het lichaam hoort. Het laatste wordt toegeschreven aan de 

geneeskunde van het lichaam en aan Apollo, het eerste aan de muzen. Want de muziek 

pleegt de ziekten van de geest die ze passiones noemen, te verlichten en zelfs te genezen. 

Wat nu als het zevende en het negende [jaar] samenvallen? Ze willen dan zowel de kracht van de 

geest als die van het lichaam veranderen [7x9 =56]. De verandering van het lichaam is dan minder 

hevig dan wanneer de zevende de septenarius is, [= uit zeven bestaand], dat is in het 

                                                 
49 Volgens Julianus at de filosoof rauwe inktvis, omdat dat met de natuur strookte. Als hij er buikpijn van kreeg, of cholera, 

was dat omdat hij nog te veel vast zat aan holle meningen (doxa kene) in plaats van de rede (logos). Zie Derek Krueger, 

Symeon the Holy Fool: Leontius's Life and the Late Antique City. Berkeley, 1996, p 100.  
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negenenveertigste jaar [7x7]. [einde pag 15] De geest wordt dan echter niet zo krachtig 

aangevallen als wanneer de negen de novenarius is, dat is in het 81e jaar. Vanzelfsprekend werkt de 

natuur harder bij kwadratische getallen - iets wat niet het geval is bij vermenigvuldiging van zeven 

maal negen of negen maal zeven, producten die voorkomen in het 63e jaar. Dit bevestigt 

Censorinus, naar wie men weer met plezier luistert: 

Men heeft wel beweerd dat het eerste jaar met een climactera het 49e is, het laatste het 81e. Het 

middelste dat ontstaat uit middeling van de uitersten is het 63e dat volgt uit zeven maal negen of 

negen maal zeven. Hoewel ze zeggen dat dit het gevaarlijkste is, omdat het zowel het lichaam als de 

geest raakt, houdt ik het toch voor zwakker dan de overige. Want elk van beide bevat een getal als 

boven genoemd, maar geen van beide een kwadraat. En aangezien het getal met beide niets te 

maken heeft, werkt het in geen van beide [climactera] krachtig. In werkelijkheid heeft deze leeftijd 

slechts weinig mensen weggenomen die de ouderdom met naam en toenaam als beroemd eert. Ik 

vind Aristoteles van Stagira, maar ze zeggen dat hij door de kracht van zijn geest de [last van] een 

natuurlijke zwakheid van de maag en frequente aanvallen op het ziekelijke lichaam zo lang heeft 

verdragen, dat het verwonderlijker is dat hij het leven 63 jaar heeft weten te rekken dan dat hij niet 

ouder geworden is. 

10 Uit het werk van Censorinus kan veel worden gehaald. In welke tijd hij 

kan hebben geschreven. 
Dit waren de woorden van een gelauwerde schrijver die, naar sommigen denken, 1430 jaar geleden 

schreef in de tijd van de [soldaten]keizers Maximinus of Balbinus en Pupienus. Door [Gasparus] 

Scioppius wordt hij gerangschikt onder de Romeinse schrijvers uit de ijzeren tijd. G. J. Vossius, de 

nauwkeurigste berekenaar van leeftijden geeft aan dat hij [Censorinus] in het eerste jaar van 

Gordianus50 (dat was het jaar 238), dat boek [De die natali] heeft uitgegeven [einde pag 16] [Dat is 

een jaartal] waar ik eerder mee instem en waar ik vertrouwen in heb. 

Gellius, een schrijver uit dezelfde kring (classis) denkt er anders over en zegt dat het 63e jaar niet 

onschuldiger is dan de overige, maar juist zeer schadelijk. Waargenomen en in de herinnering van 

veel mensen opgeslagen, ligt dat er [op die leeftijd] bij de meeste, [of zelfs] bij alle ouderen allerlei 

dingen gebeuren die met gevaar en onheil gepaard gaan: de dood, een zware ziekte van het 

lichaam of een ziekte van de geest. Deels zijn het de frivoliteiten van heidense mensen over de in 

stappen opgedeelde en in pieken voorkomende moeilijke jaren, deels zijn het dromen die, omdat 

ze op geen enkel fundament steunen, kunnen worden begrepen uit de wisselvalligheid en de 

lichtvoetigheid van hun uitspraken. Censorinus, zoals we hebben gezien, oordeelt dat het 

drieënzestigste jaar er een van zwakte is. Maar dat is werkelijk geen sterke redenering, omdat dat 

jaar beide getallen bevat, [7 en 9] maar geen kwadraat. Alsof het kwadraat van een getal of welke 

andere vorm ook, enige macht heeft over lichaam of geest. Welke kracht of werkzaamheid, zo zou 

ik wel eens willen weten, kan er in getallen zitten? Keizer Maximiliaan II antwoordde eens heel 

mannelijk en heel christelijk, toen iemand hem feliciteerde met het feit dat hij een climacterisch 

jaar goed was doorgekomen: alle jaren van mijn leven zijn kritisch en ik schat dat het 64e, 65e, 66e 

                                                 
50 Ook een soldatenkeizer. 
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en alle andere daarna nog climacterischer, kritischer en kwaadaardiger zullen zijn omdat ze korter 

bij de laatste dag komen. [einde pag 17]. Als we die redenering doortrekken, zullen we heel wat 

[mensen] vinden die in andere jaren overleden zijn dan in de jaren die climacterisch genoemd 

worden. [Maar] van zeer velen is [inderdaad] bekend dat ze in het 63e jaar overleden zijn. De 

oorzaak daarvan lijkt me de volgende te zijn: zij, vooral de geleerden, begrijpen heel goed dat het 

getal der jaren op zichzelf niets doet. Maar desondanks zijn zij zelf net als de gewone mensen 

doordrenkt door de al lang bestaande opvatting van oudere heidenen die door hun voorouders was 

geaccepteerd. Terwijl ze dat jaar leven, dat de hierboven genoemde getallen allebei omvat, 

noemen ze [het jaar] dood brengend en verderfelijk, en omdat ze voorspellen dat iets ernstigs hen 

bedreigt, zijn ze ongerust en verward in de geest. Ze zijn bang, verhit, verdrietig en benauwd, en ze 

wentelen het dreigende gevaar voortdurend rond in hun gedachten. En als de gezondheid een keer 

werkelijk licht geschaad wordt, vrezen ze voortdurend dat de laatste dag gekomen is. Daar evenwel 

niets anders het lichaam actiever en heviger aanpakt en in allerlei ziekten stort dan de verwarring 

van de geest, daarom is het door die verwarring dat in dat jaar vrijwel de meesten een ziekte 

ervaren. Een kleinere aandoening voelen degenen die lichter in de geest worden aangedaan, een 

grotere zij die geestelijk zwaarder worden getroffen. Daardoor kan het zelfs gebeuren dat ze dood 

gaan. En zoals wel wordt gezegd: zo brengt de inbeelding het geval. Ik voor mij vind nergens dat 

Hippocrates of Galenus of een andere serieuze auteur over de geneeskunde in zijn werken het 

climacterium van de jaren vermeldt. Ik neem dus aan, ik vermoed, nee ik meen dat voor zeker moet 

worden gehouden dat de getallen door de gemakzuchtige aanhangers van de leer van Pythagoras 

en de bijgelovige beoordelaars van getallen [ten onrechte] als angstaanjagend worden voorgesteld. 

[einde pag 18] Het is [overigens] vooral aan de medici om te onderzoeken of een dergelijk aantal 

jaren een bepaalde energie in de mensen opwekt. Dat is geen taak voor knorrige filosofen, die niet 

uit hun stoel komen en die in hun bibliotheken wonderbaarlijke schrikbeelden, mormolytica51 van 

meningen fabriceren. Daarom laten we dat veldje aan kinderen en vrouwen. Wij vervolgen serieuze 

zaken, hechten geen waarde aan de vraag wat die getallen zouden kunnen betekenen, en doen wat 

we moeten doen. Zo zullen we vrij van ijdele vrees lange tijd van nut voor de gemeenschap kunnen 

zijn, elk vanuit zijn functie, in zijn waardigheid, volgens de regelen der kunst en met zijn eigen 

inspanning, elk naar de tijd die hem ter beschikking staat. 

11 Wilde dieren hebben een langer leven dan mensen. 
De natuur staat de dieren die verstoken zijn van de rede zoveel toe dat ze het telkens vijf of tien 

eeuwen volhouden. Voor de mens die geboren is voor zoveel en zo grote dingen, zo zingt de wijze 

Romein, komt de eindstreep veel sneller. 

Teruggegeven wordt de bloeiende leeftijd aan de bomen die weer groen worden, 

Waarom keert voor de mens niet terug wat eerder was? 

En past het dat de vreesachtige herten langer leven, 

op wier voorhoofd de onbevreesde horens hard worden? 

  

                                                 
51 Gr. μορμολυκειον schrikbeeld, boeman.  
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Van kraaien zegt men dat ze vele jaren leven. 

Waarom zijn wij gevangen in een beklemmend keurslijf?52 

12 De snoek leeft opmerkelijk lang. 
Conradus Celtes, de eerste poeta laureatus van Duitsland, die leefde in de tijd van keizer 

Maximiliaan I, schreef over de snoek. Uit het geschrift van deze Conradus schreef [een andere] 

Conradus [namelijk] Gessner dit [gedicht] over in zijn boek over de vissen. Hij deed dat in zijn 

voorwoord dat gericht was aan keizer Ferdinand I. [einde pag 19] Welk verstandig en fatsoenlijk 

mens zou een dergelijke vorst durven te bedriegen? Hij memoreert dus voor de keizer dat in het 

jaar 1497 in een meertje bij Hailprun [Heilbron] de keizerlijke stad der Schwaben een snoek werd 

gevangen met een ring uit koper in de kieuwen onder de huid. Op die ring was in het Grieks en met 

Griekse lettertekens geschreven: ik ben de eerste vis van alle die door de handen van keizer 

Frederik II53 in deze poel zijn uitgezet op de vijfde dag van oktober in het jaar 1230. Dus was die vis 

toen hij gevangen werd reeds 267 jaar [= 1497-1230] oud - als je de tijdsspanne die hij [al] leefde 

voordat keizer Frederik II hem in de poel losliet, er niet bijtelt en evenmin de tijd die hij daarna nog 

heeft kunnen leven. 

13 Voorbeelden van lang levende mensen. 
Ze zijn er nu, maar er waren ook vroeger al mensen die lang leefden. Baronius memoreert bij het 

jaar 76 dat Dionysius de areopagiet, Simeon de broer van de Heer, Ignatius, Polycarpus, Quadratus 

en Herma mensen waren die hun ouderdom tot boven het honderdste jaar uitstrekten. Plinius 

[schrijft in] boek 7, hoofdstuk 4954 [over] de volkstelling die onder Vespasianus [in het jaar 73/4] in 

een trek werd gedaan door de keizer [en zijn zoon Titus]55 tussen de Apenijnen en de Po. In Parma 

gaven drie mensen als leeftijd op 120 jaar, in Brixen een persoon 125, in Parma [nog eens] twee 

130, in Placentia (Piacenza) één 131 jaar. In Faventia (Fuenza) één vrouw 132. Verder was er één in 

Bononia (Bologna) en een ander in Ariminum (Rimini) die 150 jaar [telden] en in Tertulla was er 

iemand van 137. In de omgeving van Placentia in het stadje Velleiaccium56 zetten zes man 110 jaar 

neer, vier 120 en één 140. En om niet bij nog meer voorbeelden stil te staan, zegt hij, [einde pag 

20] in een zaak die buiten kijf staat, het volgende: in de achtste regio van Italië zijn [in totaal] geteld 

                                                 
52 Plempius lijkt te denken dat het om regels van Vergilius of Horatius gaat: hij spreekt van Romanus sapiens. Of dat zo is, 

is niet zeker. Het gedicht is te vinden in Josephus Justus Scaliger en Petrus Burmannus, Anthologia veterum latinorum 

epigrammatum et poëmatum: Sive, Catalecta poëtarum latinorum in VI. libros digesta, ex marmoribus & monumentis 

inscriptionum vetustis, & codicibus mss. Eruta. Ex officina Schouteniana, Amstelaed. 1759. CXIX Incerti auctoris in 

Maecenatis obitum elegia. Boek II p 276 vs 113 e.v. Zie ook C. Pedonis Albinovani vel potius incerti auctoris Incerta 

elegia obitum Maecenatis, vs 113 sqq. In: Bibliotheca classica latina; sive Collectio auctorum classicorum latinorium cum 

notis et indicibus, colligebat N. E. Lemaire. Volumen II. Parisiis, 1824, p 223. 

https://books.google.nl/books?id=svNWAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v

=onepage&q=redditur%20arboribus&f=false 
53 Frederik II (1194 - 1250) was sinds 1198 koning van Sicilië, sinds 1215 Duits koning en van 1220 tot 1250 keizer van het 

Heilige Roomse Rijk. Frederik was de zoon van Hendrik VI van Hohenstaufen. Hij was via zijn vadereen kleinzoon van 

Frederik I van Hohenstaufen bijgenaamd Frederik Barbarossa. 
54 Zie: Plinius, LCL, 352 p 614.  
55 Plinius beschrijft de resultaten uit de achtste regio van Italië. Dat is het gebied tussen Apenijnen en Po, Gallia Cispadana, 

Aemilia. Onder Augustus was deze administratieve indeling gemaakt. Steden in het gebied waren Parma, Brixellum, 

Placentia, Faventia, Bononia en Ariminium. Zie: Tim G. Parkin, Old Age in the Roman World: A Cultural and Social 

History. JHU Press, 2003 - p 185.  
56 Velleiacium, Italiaans stadje in de bergen van Gallia cispadana.  
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54 mensen met een leeftijd van 100 jaren, 57 mensen van 110, twee mensen van 125, vier mensen 

van 130, dan nog een zelfde getal van 135 of 137 en drie mensen van 140. Ook over de eerdere 

volkstelling van keizer Claudius schrijft dezelfde auteur [dus Plinius] in boek 7, hoofdstuk 48. Daarbij 

komt naar voren dat T. Fullonius uit Bologna is geregistreerd als zijnde 150 jaren oud. Na een 

vergelijking met de tellingen die hij eerder uitvoerde, en op basis van argumenten (ook dit 

behoorde tot de taken van een vorst) lijkt het waar te zijn. Ze zeggen dat Joannes de Stampis met 

de bijnaam “van de tijden”, meer dan 360 jaren heeft geleefd. P. Aemilius zegt in boek V van De 

geschiedenis der Franken dat hij onder Karel de Grote heeft gediend, en dat hij onder Lodewijk, 

zoon van de dikke (Crassus)57 uit het leven is gescheiden. Aemilius zelf trekt echter het enorm grote 

aantal jaren in twijfel. Hij gelooft eerder dat zijn leven rond de 160 jaren geduurd heeft - iets wat, 

zegt hij, in een wereld van mensen die samen ouder worden echter ook een groot en 

gedenkwaardig aantal is. 

En nu nog, terwijl ik dit schrijf in het jaar 1668 in de maand augustus, leeft aan de voet van een berg 

of liever van een heuvel [bij] Kessel in de buurt van Leuven een man, genaamd Gerardus van 

Vaetenbergh, zoon van Franciscus, die 98 jaar is en sterker nog, die uit zijn jonge vrouw die een 

vierde van zijn leeftijd heeft, een gezonde en mooie nakomelingschap van jongens heeft. Maar of 

men het leven voor eeuwig kan voortzetten? 

14 Of men het leven tot in de eeuwigheid kan rekken. 
Alle dingen hebben hun oorsprong en voor degenen die geboren zijn, geldt dat ze 

noodzakelijkerwijs moeten sterven. Dat zegt Aristoteles. Maar deze wetmatigheid geldt niet 

universeel. [einde pag 21] De engelen en onze zielen zijn immers onsterfelijk. Er is [bij 

sterfelijkheid] alleen sprake van lichamen. Galenus stelt echter in zijn boek De marcore [Over de 

uittering] dat dit argument van Aristoteles niet meer dan waarschijnlijk is en dat het niet door enige 

noodzakelijkheid ondersteund wordt. Het kan alleen door empirische waarneming [komen] vast te 

staan. Maar er lijkt ook echt wel een werkingsmechanisme onder te liggen. Want het volgt uit onze 

natuur dat uit het voedsel het vochtige wordt gehaald door de calor innatus. Deze [warmte] is 

echter aards en wordt ten dele verbruikt. Daardoor raakt het lichaam meer en meer uitgedroogd. 

Dat is tevens de oorzaak van de rimpels in het lijf van de oudere mens. Dat tekort aan voedsel [dat 

volgt uit] het verval van de calor leidt tot een natuurlijke dood. 

15 Waarom ouderen vervallen of versleten (decrepiti) worden genoemd. 
Door dit verbruik van vocht gebeurt het dat aftakelende ouderen uitdoven, spontaan als een 

lantaarn, die uiteindelijk door een te kort aan brandstof en met veel gekreun zijn laatste adem 

uitblaast. Vandaar is het, naar Scaliger niet ongeschikt veronderstelt in [zijn commentaar op] 

Festus, dat ze ook versleten [decrepiti] worden genoemd. [Minstens even] waarschijnlijk is echter 

dat er zo gesproken wordt, omdat oude mensen lijken op oude [krakende] wagens en andere 

breekbare dingen, die je ongaarne van de plaats beweegt, daar ze dan immers gekraak laten horen. 

                                                 
57 Lodewijk VII was de tweede zoon van Lodewijk VI, ofwel Lodewijk Theobald, de Dikke, (1081 - 1137).  
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16 Of de jeugd bij ouderen hersteld kan worden. 
Niettemin menen sommigen, en daarbij gaat het om mannen van goede naam, dat het lichaam 

waarvan de vaste delen allemaal droog zijn geworden, zelfs als het reeds tot verval is gekomen, 

weer vochtig kan worden en tot een constitutie, die beter past bij de vastgestelde leeftijd kan 

terugkeren. Dit als het ware door terug te klimmen. Dat kan op grond van natuurlijke beginselen en 

zonder dat er een wonder gebeurt. Niet weinig geloofwaardige bronnen bevestigen dit. Twee 

voorbeelden geeft Torquemada in zijn Dial. Primo Hort. Flor.58 [Het eerste betreft] een oude man 

van 100 jaar die in 1531 in Tarentum (Taranto) leefde en [einde pag 22] die reeds kort in de buurt 

van de doodsbaar en het graf was gekomen. Terwijl de haren, de huid en de nagels door het gebrek 

en de aftakeling die bij de leeftijd horen, reeds uitvielen, veranderde alles naar de situatie die hoort 

bij een jongere leeftijd, en kwam uit de oude man een jongeman tevoorschijn, die daarna nog 50 

jaar leefde.[Het tweede voorbeeld komt uit Castilië.] In het stadje Rioja overkwam een man 

hetzelfde. Dit was in de overlevering van het volk een onderwerp dat zeer sterk de aandacht trok 

en het is door de thalassiarch [= een soort admiraal] van Castilië ijverig onderzocht. Monvedrum59 is 

een stad in het koninkrijk Valencia. Hier, zo schrijft Valescus Tarantanus, een arts die in zijn tijd heel 

bekend was, is hem verteld dat er een opperpriesteres van de heiligdommen was bij wie, ondanks 

dat ze reeds een oud besje was, plotseling de menstruele bloedingen zijn teruggekomen. Ook 

kwamen de tanden weer uit, zijn de haren weer zwart geworden, en de plooien en rimpels weer 

glad. De borsten die hingen en slap waren, zijn weer gaan opzwellen als bij een jonge meid. Ze 

vertoonde vervolgens een dusdanig jong gelaat, een gezichtsuitdrukking en een jeugdige houding 

van het hele lichaam dat ze erdoor in de war raakte. Zozeer dat ze uit schroom probeerde zich aan 

de ogen van iedereen te onttrekken. 

Recentere schrijvers van de geschiedenis van Lusitanië vermelden in een lang en betrouwbaar 

verhaal dat bij een Indische edelman in de ruimte van de 340 jaren waarin hij leefde, drie maal de 

bloem van de jeugd is uitgedroogd en drie maal weer is opgebloeid. De man had het huwelijk met 

70 vrouwen beproefd, van wie een deel bij hem overleed, een deel verstoten werd omdat het door 

door de familie werd weggestuurd. 

Op 19 oktober van het jaar 1657 is mij geschreven dat in Lesburia, een dorp in Northumbria in 

Schotland, bij zekere Patricius Hilvvyan, dienaar van het woord in Lesbury, een man van 110 jaren, 

twee tanden [einde pag 23] zijn uitgekomen, één in de boven-, één in de onderkaak. Zijn slechter 

wordende gezichtsvermogen is weer beter geworden en de kale schedel en het kale en gladde 

hoofd zijn weer bedekt en getooid met haren. Hij stierf op 29 mei 1659 op de leeftijd van 114 jaar. 

Ik lees bij Plinius, boek 11, hoofdstuk 37 over mensen bij wie de tanden die in de jeugd niet waren 

uitgekomen, alsnog tevoorschijn kwamen nadat zij de leeftijd van een grijsaard hadden bereikt. 

Eveneens zijn na 104 jaar de tanden teruggekomen bij [iemand in] Zancle op Samothrace. Mutianus 

brengt naar voren dat hij dit [zelf] heeft gezien. 

  

                                                 
58 Torquemada schreef een boek dat zeer bekend werd: Jardín de flores curiosas. Of het in het Latijn is vertaald, kon niet 

worden achterhaald.  
59 Niet bij Graesse, Orbis. 
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17 Een bron die ouderen in jongelingen verandert. 
Petrus Martyr van Angleria uit Mediolanum (Milaan) zegt het in zijn boek over [de zaken van] de 

oceaan en de nieuwe wereld (decad 2 lib 10) op deze manier: Ze verzinnen dat er tussen de landen 

die gevonden worden aan de westelijke zijde van Hispaniola,60 vanaf Hispaniola ongeveer vijf en 

twintig mijl [naar het westen] en [naar] boven driehonderd zeemijlen, een eiland is.61 Zij die het tot 

in zijn binnenste delen onderzocht hebben, noemen het Bujoca, of anders wordt het Agnaneo 

genoemd.62 Het zou dank zij een eeuwige bron zo edel zijn, dat oude mensen die van het water 

drinken weer jong worden. En laat Uwe Gelukzaligheid [= de Paus] niet denken dat dit een grapje is 

of een lichtzinnige uitspraak. Ze hebben het daarom gewaagd het verhaal later door het hele 

pauselijke universum te verspreiden, zodat het hele volk en niet weinigen van degenen die de 

deugd en het geluk van het [gewone] volk scheidt, dachten dat het allemaal echt waar was.63 

Hetzelfde memoreert Gaudentius Merula in boek I van Memorabilia, hoofdstuk 1 en zo ook 

Cardanus in boek 2 van De subtilitate. Hij zegt dat er een steeds weer terugkomend verhaal gaat 

dat oude mensen door die bron weer jong worden. Maar het grijze haar verandert niet. En reeds 

gevormde rimpels verdwijnen ook niet. En vervolgens voegt Oviedus [ook nog een mening] toe: hij 

ontkent [de mogelijkheid] pertinent. Wij twijfelen niet dat het kan, maar zeggen zeker niet dat het 

echt zo is. [einde pag 24] 

18 Een demon kan het leven flink verlengen. Maar hij maakt het niet. 
Ik houd voor bewezen dat een demon het leven van mensen tot een zeer hoge leeftijd kan 

uitrekken, en wel tot de leeftijd die de mensen voor de zondvloed bereikten. Martinus del Rio 

bevestigt dit in boek 2, hoofdstuk 23 van zijn boek Disquisitionum Magicarum Libri 

Sex.[Onderzoekingen over magie] Hij zegt er echter bij dat het [verlengen] door de voorzienigheid 

Gods kan worden tegen gehouden. Paracelsus en Campanella bleven maar zeggen dat ze wisten 

hoe ze het leven eeuwigdurend konden maken en velen zouden het misschien hebben geloofd als 

ze niet allebei overleden waren voor ze überhaupt grijsaarden waren geworden. 

  

                                                 
60 Hispaniola (Spaans La española) is een eiland in de Caribische Zee. Ten noordwesten van het eiland ligt Cuba, met 

daaronder Jamaica. De eilanden Hispaniola, Cuba, Jamaica en Puerto Rico vormen samen de Grote Antillen.  
61 Het eiland Bimini ligt ongeveer 25 mijl westelijk en 300 noordelijk van Hispaniola, c.q. Haiti plus Dominicaanse 

Republiek.  
62 Alexander von Humboldt, Kritische Untersuchungen ueber die historische Entwickelung der geographischen Kenntnisse 

von der neuen Welt (Berlijn 1836; vertaald uit het Frans) p 135 vertelt dat Ponce de Leon op de Bimini eilanden de 

verjongingsbron zocht die Anghiera noemt. Op p 135 staat in noot ***: Anghiera, Oceanica, Dec. II, lib 10, p 202 noemt 

het eiland Bimini, Bojuca of Agnaneo. Hij poogt de paus ervan te overtuigen dat de zaak niet voor ‘iocose aut leviter dicta’ 

moet worden houden. https://books.google.nl/books?id=KVcNAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_ 

summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
63 Interessant is dat Plemp ongeveer precies hetzelfde schrijft als G. J. Vossius in zijn De theologia gentili et physiologia 

christiana. Deze vult de vindplaats bij Petrus M. nauwkeuriger in met een noot: ‘p 202 edit Colon. an. 1574’. Hij schrijft 

‘ter centum’ ipv ‘tercentum’; ‘alias’ ipv aliter’ en Beatudo met hoofdletter. Plemp gaat verder met Commemorat; dat staat 

ook bij Vossius, die andermaal nauwkeuriger is: hij verwijst namelijk naar zijn bron, Gaudentius Merula lib. 1. 

Memorabilium cap.1. Item Cardanus lib 11. Subtilitatum met als noot bijgevoegd pag 72 edit Lugd.an 1580. Hij vervolgt 

dan met: ‘Sed omnino pro fabula habendum’ (maar het moet geheel en al voor een fabeltje worden gehouden). Zie p 683 

van Gerardi Joannis Vossii De theologia gentili et physiologia christiana, Volume 1 Amsterdam, 1641. 

https://books.google.nl/books?id=3bcPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=

onepage&q&f=false 

https://books.google.nl/books?id=KVcNAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_
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19 Franciscus Victoria heeft het niet bij het rechte eind. 
Franciscus Victoria denkt dat door nieuwe constellaties van sterren de kunsten van demonen en 

medici bespot worden. Volgens hem heeft God door zijn voorzienigheid beschikt dat er in de eerste 

tijden constellaties waren die gezonder waren en werkzamer bij het verlengen van het leven van de 

mens. Ook zegt hij dat er voeding van een grotere kracht was, en ook geneesmiddelen en lucht en 

water en andere dingen die het leven van de sterfelijken beschermden. De hemel en de sterren zijn 

[nu] evenwel dezelfde als in de tijd van de eerste mensen van voor de zondvloed. En de conjuncties 

en samenkomsten van dwalende en vaste sterren komen in hun eigen tijdvak [steeds] weer terug 

als zijnde heilzaam. Lucht, water, aarde en zeeën, winden, bergen en dalen zijn nog steeds 

dezelfde. Ze maken geen grote veranderingen door, althans voor zover van hieruit valt te 

beoordelen. De oorzaak van onze dood zit [dus] in ons, omdat het stromen van het radicaal 

vochtige en het verbruik ervan niet kan worden tegengehouden. Want het eerste en het zuiverste 

vochtige moet komen uit het zaad van gezonde ouders, dat met dat doel door de natuur op de 

juiste wijze wordt gekookt. Doordat er vervolgens uit voedselstoffen en bloed wat bijkomt, wordt 

het minder zuiver. Van dag tot dag wordt de onzuiverheid groter, doordat het bloed dat indringt in 

dat vochtige [einde pag 25] met zijn kwaliteiten dat zelfde [vocht] voortdurend verontreinigt. 

Vandaar dat de calor innatus wordt verstikt door de vele verontreinigingen, zoals een lamp die 

wordt gevoed door vuile olie, slechter brandt en tenslotte wordt gesmoord en uitgaat. Het zou 

misschien kunnen dat de demon het leven van de mens die goed en evenwichtig was bij de 

geboorte, wel met twee- of driehonderd jaar kan verlengen, maar tot in alle eeuwigheid, dat kan 

niet. Dat staat God niet toe, zoals hij ook niet verdraagt dat magiërs en verwenste gifmengers zich 

kunnen verrijken met schatten die onder de aarde en de zee liggen. Maar wie van de genotzuchtige 

mensen weigert al om de duivel te dienen als hij daardoor een leven van twee- of driehonderd jaar 

kan bewerkstelligen? 

20 Iedereen moet sterven, maar de dood is niet ellendig. 
En zo geldt, hoe lang we ook geleefd zullen hebben: 

Er blijft niets over dan te gaan / waar Numa al ging en ook Ancus64 

Dit is voor iedereen hetzelfde. Immers wat de natuur ook aan zeer ernstige dingen doet, ze doet 

het voor iedereen. Dat is omdat gelijkheid troost verschaft voor de wreedheid van het lot, zegt 

Seneca ergens anders. 

Is het dan zo erg om te sterven?65 

Het vertrek van de geest uit het lichaam gaat zonder pijn, en geschiedt meestal zonder dat men het 

gewaar wordt. Soms gaat het zelfs met genoegen gepaard. Dit alles is licht te dragen, en hoe het 

ook gaat, het gebeurt in een mum van tijd. De dood is niet akelig, het is de gang naar de dood die 

                                                 
64 Horatius, Brieven, boek I, br. VI. Ancus Martius (640 - 616 v.Chr.) was de legendarische vierde koning van Rome. Hij 

was de zoon van Martius (wiens vader, ook Martius genaamd, goed bevriend was geweest met Numa Pompilius. Volgens 

de historicus Festus had Martius de voornaam Ancus vanwege zijn kromme arm. (Wiki). 
65 Virgilius, Aen. 12, v. 646. 
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ellendig is. We sterven namelijk niet [einde pag 26] plotseling, maar we lopen stapje voor stapje 

naar de dood toe. 

21 Wij sterven beetje bij beetje vanaf het begin van ons leven. 
Elke dag sterven we [een beetje]. Dagelijks wordt immers ‘n stukje van het leven afgehaald. Zelfs 

wanneer we [nog] groeien, wordt het leven al verminderd. De kindertijd (infantia, <12 jaar) laten 

we achter ons, vervolgens de jongensjaren (pueritia, <17 jaar), dan de jaren der jong volwassenen 

(adolescentia, <35 jaar). Tot de dag van gisteren is alles wat aan tijd voorbij ging, ten onder gegaan. 

Deze dag waarop we nu leven, is al ’n beetje de dood. Zoals de waterklok niet door de laatste 

druppel wordt uitgeput en de zandloper niet door het laatste korreltje, maar door alles wat er 

tevoren al uit valt, zo maakt het laatste uur waarin we ophouden te bestaan, niet in zijn eentje de 

dood, maar verbruikt het in zijn eentje [het laatste beetje leven]. Wij zijn dan bij het laatste uur 

aangekomen, maar we hebben er lang over gedaan om er te komen. 

22 Ouderen moeten zich op de dood voorbereiden. 
Wanneer de ouderdom met een groot en alles overheersend gewicht op iemand drukt, dan moet 

hij het lichaam verzorgen of, beter gezegd, herstellen en repareren. Zoals wij in een schip dat 

bilgenwater binnenlaat, ‘n scheur repareren. Wanneer de boot op meer plaatsen begint te 

scheuren en te gapen, kan het lekkende schip niet meer gered worden. Zo kan in het oudere 

lichaam de zwakte ondersteund en gestut worden. Als echter, zoals in een oud gebouw, iedere 

verbinding uiteenvalt en terwijl de ene opgevangen wordt de andere uiteen valt, dan moet men 

bekijken hoe men eruit komt [i.v.m. instortingsgevaar]. Sommige soorten [gebreken] zijn vermengd 

met een zekere hoop op de dood: de ziekte houdt dan op te bestaan, de brand wordt geblust, de 

zee die hen had opgeslokt, gooit hen met dezelfde kracht waarmee ze hen verzwolg, er ongedeerd 

weer uit. De soldaat heeft het zwaard teruggeroepen dat juist door de nek zou gaan. Hij die door de 

ouderdom naar de dood wordt gevoerd, heeft niets om op te hopen. Niets kan de dood nog in de 

weg staan. [einde pag 27] Nergens sterven de mensen lichter, maar nergens ook duurt het langer. 

23 Dwaas zijn degenen die in hun geschriften over het onderhouden van 

de gezondheid beloven dat het leven tot 120 jaar gerekt kan worden. 
In dit boekje heb ik het over de vraag hoe men de laatste levensdag het laatste kan laten komen en 

het leven dat daaraan vooraf gaat gezond en gelukkig kan laten verlopen. Ik ben echter niet zo gek 

dat ik, net als sommige dwazen in hun beschouwingen over het bewaren van de gezondheid, een 

leven beloof dat zich tot 120 jaren uitstrekt. Het is dwaas, dit zo maar valselijk aan wie dan ook te 

beloven, want velen zijn van een zodanig temperament, en geschapen met een dusdanige bouw 

(textura) van het lichaam, dat ze zelfs het zestigste jaar niet halen, zelfs niet als ze zich in acht 

nemen door een zo zorgvuldig mogelijke manier van leven. Anderen bereiken de tachtig, terwijl ze 

zich voortdurend permitteren om te doen waar ze zin in hebben, en geen enkele maat houden in 

hun manier van leven. [einde pag 28] 
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HOOFDSTUK II. DE LUCHT EN HET KLIMAAT.66 

1 Wat is hygieine? 
Dat deel van onze geneeskunde waarin de zorg voor een goede gezondheid wordt behandeld, 

noemen we hygiene [of gezondheidsleer]. Het gaat over de niet - natuurlijke zaken. In het algemeen 

worden er door de dokters zes in hun lijstjes opgenomen. 

2 Welke zijn de res non naturales? 
[Het zijn] de omgevende lucht, spijs en drank, slapen en waken, beweging en rust, uitscheidingen en 

dingen die vastgehouden worden en tenslotte aandoeningen van het gemoed. Ze worden niet-

natuurlijk genoemd omdat ze niet de natuurlijke basis (natura) van ons lichaam vormen. Maar ze 

zijn wel noodzakelijk voor het in stand houden van de gezondheid, en wel in die zin dat ze bij een 

juiste toepassing een goede gezondheid in stand houden, maar bij een slecht gebruik ziekten 

veroorzaken. 

3 Ze zijn noodzakelijk voor het behoud van de gezondheid. 
Hun noodzaak is verbonden met het nut dat ze opleveren voor de drie vermogens of vaardigheden 

(facultates) van ons lichaam, namelijk de vitale, de animale en de natuurlijke faculteit. De lucht 

dient de vitale faculteit, want zonder inademing van lucht kan deze immers niet gaande blijven. 

Slapen en waken, beweging en rust en de aandoeningen van het gemoed herstellen de animale 

faculteit ten dele, maar deels ook hernieuwen ze deze. De natuurlijke faculteit, ten slotte, wordt 

ondersteund door spijs en drank en door de dingen die we uitscheiden (excreta) en de zaken die we 

vasthouden (retenta). 

Het doelmatige ofwel passende, dan wel het ondoelmatige ofwel niet passende gebruik slaan op de 

hoeveelheid, de hoedanigheid, de maat, de volgorde en het tijdstip waarop [de zes res] toegepast 

worden. Als hier tegen wordt gezondigd, dan zijn de [niet-natuurlijke] zaken ongezond. Zo niet, dan 

brengen ze gezondheid. Aangezien er dus buiten deze res non naturales geen andere zaken nodig 

zijn om de gezondheid in stand te houden, zal in het voorliggende geschriftje alleen hierover 

gesproken worden. Dus [nogmaals:] wat hier behandeld wordt, betreft alleen deze [zes] res non 

naturales. Begonnen wordt met de lucht. [einde pagina 30] 

4 Over lucht te spreken is noodzakelijk. 
Lucht is dat levenwekkende en inadembare [deel van] de natuur (natura) waardoor wij worden 

omgeven en waarmee wij worden gevoed. Maar wat, zo vraagt gij, is er aan gelegen iets over lucht 

te zeggen, wanneer wij de slaven zijn van de dorst naar die lucht, of we ons nu in de kerk en of de 

raadszaal bevinden, op de plaats waar de school is, of waar we ons werk moeten doen. [Welnu, het 

                                                 
66 Pp 28- 65 origineel. 
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antwoord is:] aan die lucht waardoor wij omgeven worden, kunnen wij verschillende kwaliteiten 

toekennen en vervolgens wordt [ons] de keuze gelaten deze of gene kant op te gaan. 

5 Welke lucht dient de gezondheid het beste? 
De lucht die het geschiktste is om de gezondheid te beschermen, is zuiver, gematigd warm, droog 

en helder en niet geïnfecteerd met enige damp uit poelen, van lijken, uit goten, vuile sloten, 

afwateringskanalen of staten. Het is lucht die vrij is van elke fout in zijn kwaliteiten en substanties 

en die wordt aangeblazen en geventileerd door gezonde winden. Want lucht die niet wordt 

bewogen, bederft. En deze lucht dus bekomt alle lichamen, zowel degene die goed als die niet goed 

in evenwicht zijn en dus in disbalans. En die lucht doet niet alleen het lichaam goed, maar ook de 

geest. Zoals Ovidius met recht zegt: 

Lichaam en geest worden geholpen door evenwichtigheid van de hemel.67 

6 Welke lucht lichamen behoeven die wel en niet evenwichtig zijn. 
Maar wat de primaire kwaliteiten aangaat, is het zo dat lichamen die goed in evenwicht zijn, een 

andere lucht behoeven dan lichamen die dat niet zijn. De lichamen in evenwicht vragen het 

gematigde. Bij de niet evenwichtige lichamen, dat wil zeggen: lichamen waarin een bepaalde 

kwaliteit de maat overschrijdt, past lucht die in staat is de overmatige kwaliteit tegen te werken. Zo 

bekomt koude lucht iemand die te veel in de richting van de warmte neigt. De warme lucht past 

daarentegen bij iemand die onevenwichtig in de richting van de koude is. Enzovoorts. [einde pag 

31] 

7 Welke lichamen door gelijke kwaliteiten beschermd moeten worden. 
En laat iemand hier niet zeggen: gelijke dingen worden beschermd door gelijke dingen. Dat zou dus 

betekenen dat mensen die begiftigd zijn met een koud temperament door koude ondersteund en 

begunstigd worden, en mensen met een warm temperament door warmte. In getemperde 

lichamen, of lichamen die niet ver af zijn van een evenwicht van het temperament, behoeft men 

het evenwicht immers alleen maar in stand te houden. De overige, die daarvan afwijken, moeten 

verbeterd en terug naar het evenwicht worden gebracht. Dit moet gebeuren door tegengestelde 

[kwaliteiten] toe te passen. Alleen voor de kinderjaren moet men een uitzondering maken. De 

vochtigheid moet in die jaren, zelfs als ze overgroot is, bewaard blijven, omdat ze bijdraagt aan de 

langdurendheid van het leven. Wie onmatig warm is, moet als hij in een tamelijk warme lucht 

terecht komt, om warme ziekten te vermijden het teveel aan kwaliteit corrigeren met tegengesteld 

werkende middelen die uit de andere niet-natuurlijke zaken voortkomen. Dat kan hij doen door 

zich rustig te houden, door koelende middelen [in] te nemen, door verhitting van de gemoederen 

te ontvluchten, door verkoelende kruiden op de vloer te sprenkelen enz. Het omgekeerde moet 

worden gedaan bij koude die onmatig is. 

                                                 
67 Ovidius, Brieven uit Pontus, II vs 71. (LCL 151 p 345-355). 
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8 Hoe het lichaam in de verschillende leeftijdsfasen moet worden 

aangestuurd. 
Op welke wijze moeten de lichamen per leeftijdsfase in stand worden gehouden, en moet dat met 

gelijke of tegengestelde middelen gebeuren? Dat zijn vragen die niet met één antwoord kunnen 

worden afgedaan. Er moet onderscheid worden gemaakt. Want de ene leeftijd [geeft] een perfecte 

balans, en is zeer goed. De lichamen zijn in die fase optimaal gezond en het temperament is 

optimaal in balans. Maar er zijn leeftijden [waarop het lichaam] minder goed in balans [is] en 

minder geschikt voor een lang leven. De best gebalanceerde leeftijd is die van de volwassen man bij 

wie de groei gestopt is. Leeftijden die daaronder liggen zijn goed voor het voortbrengen van leven. 

[einde pag 32] Om die reden moet het lichaam in die fasen van het leven steeds verzorgd worden 

met gelijke middelen. Latere fasen hebben een temperament dat minder [goed meewerkt aan] de 

lange duur van het leven. Daarom moeten [lichamen in de fasen] matig gecorrigeerd worden met 

tegengestelde middelen. Iemand zou kunnen zeggen, dat die [licht ongebalanceerde] 

temperamenten in deze leeftijdsfasen natuurlijk zijn, en daarom zo in stand gehouden moeten 

worden. Dat is echter niet zo. Dat ze natuurlijk zijn, betekent immers nog niet dat ze gunstig zijn, en 

daarom moeten ze als zodanig niet in stand worden gehouden. 

9 Een jonge Spanjaard verhuist gezond naar België en een Belgische 

grijsaard gezond naar Spanje. 
Uit deze woorden kan men afleiden dat een Spaanse jongeling gezond blijft als hij naar België wordt 

overgebracht en een oude Belg gezond als hij naar Spanje gaat. Voor eerstgenoemde geldt dat de 

balans van hem die zeer heet is, in de nogal koele Belgische lucht door vochtig voedsel kan worden 

afgezwakt. Laatstgenoemde blijft gezond omdat de koude van de oudere leeftijd en [het gebrek 

aan] vochtigheid door warme spijzen en dranken kan worden gecorrigeerd in lucht die ook warm is. 

10 Voor- en nadelen van koude lucht. 
Koude lucht schaadt op zich zelf altijd - vooral oude en tere mensen. Maar toch is ze van voordeel 

voor jongeren en meer in het algemeen voor mensen die vol [sappen] zijn. De geest [wordt] spitser 

en [de sappen] worden beter gekookt. Met koude moet echter worden opgepast. Koude helpt en is 

nuttig voor volken in het Noorden, en zo ook voor sterke mensen en mensen die lang leven. Dat is 

zo omdat door de koude van de lucht de spiritus[sen] en de ingeboren warmte naar binnen 

gedwongen worden, zodat ze nauwelijks of niet verstrooid worden. Door die zelfde werking [van de 

koude lucht] zijn zelfs de bomen in die [noordelijke] streken hoger en beter geschikt voor het 

bouwen van huizen. Meestal echter maakt die koude lucht de intelligentie en de geest minder 

scherp. Om die reden wordt overal gezegd dat volken in het Noorden beter in staat zijn om grote 

rijken te stichten dan om ze staande te houden. [einde pag 33] Koude lucht maakt dus stevige 

lichamen warm, en door het overtollige weg te nemen, maakt ze dezelve lichter. Zwakke lichamen 

koelt ze daarentegen af en maakt ze zwaarder. Maar vooral schaadt de koude lucht verhitte 

lichamen, zeker als [die lucht] door een kier in het raam of de deur met druk naar binnen wordt 

gebracht. Ze onderdrukt dan de perspiratio insensibilis, veroorzaakt coryza en andere 

slijmbewegingen en veroorzaakt pijn, zowel in het hoofd als in andere delen die ze aanvalt. En die 
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pijn houdt vaak enkele maanden aan, totdat [de volle lucht] weer door het [getroffen] deel blaast 

en de poriën weer open gaan. Vandaar ook dat een korenschop [om te wannen] die voor het 

verhitte gezicht wordt bewogen, het hoofd zwaarder en warmer maakt. Dat is vanwege die 

verhinderde perspiratie. Het scheppen van een fris luchtje en [ook] het slapen overdag met een 

onbedekt lichaam zet het lichaam en zijn sappen aan tot bederf. In warme nachten is het lichaam 

ook vatbaar voor koortsen die door de verandering van de lucht ontstaan. Als de nacht invalt, is de 

lucht warm. In het holst van de nacht is ze lauwer en tegen de ochtend is ze koud. Daardoor wordt 

hetgeen men normaliter uitzweet, bij mensen die zonder deken slapen, tegengehouden, met als 

gevolg dat de lichamen zwaarder worden. Dat is iets wat in winterse nachten niet gebeurt [scl want 

dan liggen ze onder dikke dekens]. 

11 Waarom de koude van de lucht in de zomer ‘s morgens groter is dan ‘s 

avonds en midden in de nacht. 
Waarom is ‘s morgens bij het opkomen van de zon de koude van de lucht groter dan ‘s avonds en 

midden in de nacht. Dat vraagt Aristoteles zich af in Sect. 8, probl. 13 en sect 25, probl. 5. Hij 

beantwoordt de vraag minder juist. [Het volgende noemt hij namelijk niet:] Zij die vroeg uit bed 

komen, voelen die koude niet, en zo ook niet de mensen die de hele nacht doorgehaald hebben of 

per schip dan wel per as zijn gereisd. [einde pag 34] [Wat Aristoteles wel goed zegt is:] De oorzaak 

[van het verschijnsel] is dat de zon ‘s morgens vroeg langer afwezig is geweest [dan in het midden 

van de nacht]. Een tweede oorzaak ligt in de dauw en de rijp die er op dat moment [= ‘s morgens 

vroeg] ligt. Voeg daaraan toe, dat onze lichamen dan leeg zijn doordat het voedsel verwerkt en 

verteerd is, en dat ze daardoor meer door de koude worden aangedaan.68 

12 De lucht wordt geïnfecteerd door kwalijke stoffen die worden 

bijgemengd. 
De lucht valt ons niet slechts aan door haar primaire kwaliteiten, maar ook door de secundaire, die 

voortvloeien uit de substanties die erin zijn gemengd. Zo komt het dat de adem van mensen die aan 

tbc en pest lijden, wanneer deze met de lucht vermengd wordt, dezelfde ziekten teweegbrengt [bij 

anderen]. Men gelooft dat ook de ademlucht van katten de longen opzoekt, deze aan het zweren 

maakt en zo uiteindelijk tuberculose (phthisis) teweeg brengt. Valerius Maximus schrijft in boek 8, 

hoofdstuk 12 [scl van zijn verzameling Facta et dicta memorabilia] dat de Romeinse consul Q. 

Catulus door C. Marius bevolen was zelfmoord te plegen, dit in het kader van de burgeroorlog. 

Nadat hij zich met verse kalk had ingesmeerd en zijn slaapkamer met veel vuur verhit had, heeft hij 

zich [daar] ingesloten. Zo heeft hij zichzelf van het leven beroofd. In een gesloten museum of 

archiefruimte die van alle kanten gesloten is, schaadt de rook van een waskaars wanneer die met 

                                                 
68 Waarom A’s antwoord minder juist is, wordt niet helemaal duidelijk. Aristotle, Problems, LCL 316: 254-255 hfdst 8 vr 

17 [ipv 13 bij Plemp 17.19]: ‘Waarom is het als de dageraad aanbreekt, kouder dan in de nacht, terwijl de zon in de ochtend 

toch korter bij staat. Is het omdat de periode zonder zon dan groter is geworden en de aarde meer is afgekoeld? Of is het 

omdat er meer dauw of rijp is gevallen, en deze koud is? Of vallen dauw en rijp ook omdat de warmte die uit de aarde 

omhoog komt wordt overwonnen… doordat er geen zon is? Maar waarom vallen ze dan niet als de zon verder weg is, en 

beginnen ze juist te vallen en te stollen… als de zon naderbij komt? Het is omdat er tegen de dageraad meer koude 

nachtelijke winden zijn. Of lijkt het alleen maar kouder doordat ons voedsel verteerd is en we dus leger zijn en gevoeliger 

voor koude? In die richting wijst dat we een rilling voelen als we gebraakt hebben’.  
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de lucht wordt ingeademd [ook] niet weinig. Zo ook de rook die van gloeiende houtskool of hout in 

het bos afkomt, en de walm van een lampepit die brandt na indopen in olie die gekookt is uit het 

vet van walvissen. Brandende waskaarsen zijn wel aangenaam. Zoals ook de nachtlampjes waarvan 

de pitten in olijfolie drijven. 

13 Waskaarsen waren ook aan de Ouden bekend en werden door hen 

gebruikt. 
Er zijn mensen die denken dat waskaarsen bij de Ouden onbekend waren en dat men [toen] alleen 

waslichtjes en nachtlampjes gebruikte. Maar zij zitten ernaast. Columella schrijft in boek 2, 

hoofdstuk 22: De zeden van de voorouders stonden toe om op feestdagen spelt fijn te stampen, 

hout te hakken en kaarsen te maken. Bij Appuleius (boek 4) [wordt gezegd]: de schaduwen werden 

opgelicht met toortsen, lampjes, waskaarsen en was bevattende apparaten voor nachtelijk licht. 

[einde pag 35] 

14 Waarom het Belgische woord keerse veranderd is. 
De Belgen noemen candelae keersen. Dit woord is natuurlijk van cereus [was] gemaakt. Want 

anders dan wij nu, spraken zij [= de oude Belgen] het niet uit als sereus [met s] maar als kereus 

[met k]. Niemand is er onbekend mee dat de lucht kan worden gevuld met rottende dampen uit 

afvoerbuizen en modderige graven en gangen. Volgens Varro, boek 1, hoofdstuk 12, groeien er op 

moerassige plaatsen bepaalde kleine diertjes die men met de ogen niet kan volgen, maar die via de 

lucht door de mond en de neusgaten in het lichaam komen en daar vervelende ziekten 

veroorzaken. 

15 Krachten en kwaliteiten van de winden. 
Tot de categorie lucht rekent men ook de winden, de landstreken en de sterren en daarom moet 

daar ook naar worden gekeken. Het nut van winden is dat ze rottenis verre houden en de oorzaken 

van ziekten die door de lucht vliegen, uiteen schudden. Met name de oorzaken van pest. Streken 

die hiervoor gevoelig zijn, kennen geen doorwaaien van de wind. En lucht die stil staat, rot nu 

eenmaal. 

Aristoteles zegt dat er twaalf winden zijn. Anderen tellen er zestien. Zeelui gaan op hun kompas [= 

pixis]69 uit van 32. De belangrijkste en kardinale winden zijn vier in getal: de Noordenwind 

[Septentrionalis], die ook Boreas of Aquilo wordt genoemd, de Zuidenwind [Meridianus of 

Meridialis] (niet Meridionalis, men zegt immers niet meridio zoals bij Septentrio), die ook Auster of 

Notus [heet], de Oostenwind [Orientalis], die Eurus of Subsolanus wordt genoemd en de 

Westenwind [Occidentalis] die genoemd wordt Zephyrus of Favonius. Deze winden worden de 

cardinale genoemd, omdat ze blazen vanuit de belangrijke [meridianen] [die van de Noord- naar de 

Zuidpool lopen]. Van deze winden beïnvloeden de Auster en de Aquilo de lucht en ons lichaam het 

meest. Eerstgenoemde doet dat door de lucht zwaar en vochtig te maken, laatstgenoemde door 

haar koud, droog en helder te maken. [einde pag 36] Dit zeggen de schrijvers over het onderwerp. 

                                                 
69 Pixis: niet in woorenboek. B. J. Slot wees mij erop dat ‘η πυξιδα in het Nieuw- Grieks kompas betekent. 
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[Wat ze te melden hebben, is] echter iets wat eerder gebeurt in andere streken dan de Belgische; 

daarin voert de Aquilo immers wolken en vochtigheid aan. De oorzaak daarvan is, dat de Aquilo 

vanuit de zee in Holland naar ons toewaait. Vandaar drijft hij wolken naar ons toe die ontstaan uit 

dampen welke verdicht zijn in de werveling van de oceaan. Winden die de lucht hier bij ons drogen, 

zijn degene die midden tussen Aquilo en Subsolanus in liggen. Ze worden Meses, Boreapaeliotes en 

Caecias genoemd. Zij blazen namelijk voor ons ongeveer vanuit het droge landelijke gebied. 

Daarom moet aan deze winden in onze landstreken de eigenschap worden toegeschreven die 

Hippocrates en anderen toeschrijven aan de Aquilo. Gezonde lichamen maken ze sterk, stevig, 

beweeglijker en beter uitgerust. Ze zorgen ook voor een betere kleur en een scherper gehoor. 

[Maar] ze drogen [ook] de faeces uit, zij bijten in de ogen en, als iemand eerder pijn in de borst zou 

hebben gehad, maken ze die scherper. 

16 Etymologie van Aquilo. In welke zin hij zwak wordt genoemd. 
De Latijn sprekenden, noemen de wind die de Grieken Boreas noemen Aquilo. Het is de wind die 

waait uit het noorden. Festus wil dat hij zo genoemd wordt vanwege zijn zeer heftige en oversnelle 

vlucht, als van een arend [=aquila]. Door Hieronymus wordt hij de veegbezem van de wegen 

genoemd, omdat hij door [het straatvuil] uiteen te blazen, alles schoonveegt wat zomaar op straat 

ligt, terwijl hij tegelijkertijd het stof wegblaast. Door Horatius wordt hij impotens [= in- potens], zeer 

krachtig genoemd: 

Ik heb een monument opgericht, duurzamer dan koper 

en hoger dan de koninklijke plaats van de piramiden. 

Een plaats die de vraatzuchtige regen niet kan afbreken 

en niet de Aquilo die daar te zwak voor is.70 [einde pag 37] 

Impotens is hier gelijk aan heftig en zeer sterk [zegt Plemp ter toelichting]. [Het is namelijk niet zo 

dat] het partikel in steeds ontkennend is en verkleint. Soms vergroot het ook. Ingravescit staat 

bijvoorbeeld voor zeer zwaar worden en infractum wordt door schrijvers van goed Latijn gebruikt 

voor volledig gebroken [frangere = breken]. 

17 De ethymologie van Boreas en Auster 
Boreas komt van ‘απο της βορας, dat is van spijs of veevoer. Daarvan lopen, naar Porphyrius van 

mening is, de noordelijke regionen namelijk over. Of [het is] omdat de dieren daar rijkelijker gevoed 

worden, zoals bij ons in de winter. Zeker is dat naar het Noorden toe veel grotere lichamen gezien 

worden dan in de andere [zuidelijke] richting. Auster komt van hauster dus van het putten van 

water [haurio L = ik put] In dezelfe zin wordt ook Notus door de Grieken zo genoemd wordt 

vanwege het vocht. Door de heilige Hieronymus wordt hij heel treffend ‘de kelner van de regen’ 

genoemd. Deze maakt de oren doof, vertraagt de zintuigen, brengt hoofdpijn, lost de faeces op en 

maakt het hele lichaam dovig, vochtig, traag en loom. Vandaar dat hij door Horatius heel elegant de 

loodachtige wordt genoemd. Dit is onder de winden de meest ongezonde. In de winter is hij door 

                                                 
70 Horatius, Oden, III, 30.  
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de droge en heldere hemel buitengewoon koud, en als hij blaast, vriest het vreselijk hard. In de 

zomer is hij vaak heet. In Italië brandt hij vaak zo hevig dat hij het zaad [op de akkers verbrandt. 

Het kortste bij hem in boosaardigheid en schadende kracht komt bij ons de Septentrionalis, dan de 

Occidentalis of Favonius. En vooral de Afrikaan of Lybier (Africus of Libs) die midden tussen Auster 

en Occidens inzit. Het gezondste is de Orientalis. Naar hem moeten de ramen van huizen en 

gebouwen uitkijken. Die moeten van de Occidentalis of Favonius afgewend worden. Ze [= de 

kozijnen] rotten namelijk door de hevige regens. Zelfs [einde pag 38] muren en vaste wanden 

worden erdoor aangetast. 

18 Waarom de grote toren in de vestingwallen van Leuven aan een kant 

versleten is. 
Dit [laatste fenomeen] laat in een deerniswekkende schouwspel de toren zien die opstijgt uit de 

verdedigingwerken om Leuven. Hij is gebouwd uit grote, harde, witte, ronde steen. Door het volk 

wordt hij ‘de verloren cost’ genoemd. Petrus Nannius of liever Nanningus (want Nanning heet hij en 

dit betekent net als Nan en Nandes Ferdinandus), een Nederlander uit Alkmaar die hoogleraar 

Latijn was aan het Collegium Buslidianum71 van Leuven, noemde hem frugiperda [= zijn vruchten 

verloren]. Met een Grieks woord wordt hij heel geschikt Paranaloma72 genoemd. Deze wijd en zijd 

bekende toren is aan de kant waar de westenwind op staan, geheel opgevreten en voor een groot 

deel vergaan, terwijl de andere kant ongeschonden is en glad. Wie zou zo een schoon bouwsel dat 

zo nuttig is, niet willen herstellen? De ernst van deze tijd houdt het echter tegen of is het de 

onverschilligheid [van de mensen] tegenover dergelijke dingen: een ieder streeft slechts naar zijn 

eigen persoonlijke voordeel, en als toevallig een rechtschapen man die hart heeft voor de publieke 

zaak, besluit dat de toren gerepareerd moet worden met geld uit de stadskas, dan wordt hij aan de 

kant gezet door anderen die het publieke welzijn achter hun eigen belang stellen. Ik van mijn kant 

zeg dat die toren nuttig is. Dat hebben we geleerd in de tijd dat de stad in het jaar 1635 belegerd 

werd door een dubbel Frans-Hollands leger. Hij werd toen gebruikt als uitkijktoren en kwam heel 

goed van pas; we konden de bewegingen van de vijand zien en met ijzeren kogels en loden ballen 

konden we hen op de huid zitten.73 

Maar laat ons terug keren naar de winden. 

De oostenwind of Eurus is heilzamer, omdat hij meer ‘s morgens dan ‘s avonds waait. De 

westenwind daarentegen is minder gezond, omdat hij ‘s avonds meer dan ‘s morgens waait. De 

oorzaak is [einde pag 39] dat hij [bedoeld lijkt de oostenwind] dan waait vanuit de plaats waar de 

zon is en [de lucht] dus door hem helder wordt gemaakt, milder en beter doorkookt. Maar men 

moet weten dat de opgang en de ondergang drieledig zijn, en wel equinoctaal, zomers en winters. 

                                                 
71 Collegium Trilingue, ook wel Collegium Trium Linguarum of Collegium Buslidianum of ook College der Dry Tonghen, 

of kortweg Dry Tonghen, was de naam van een college van de Universiteit van Leuven dat in het hedendaagse Nederlands 

als het Drietalencollege bekend staat. Hier werden de drie 'gewijde talen' Grieks, Latijn en Hebreeuws onderwezen. Het 

was daarmee het eerste in zijn soort. De stichting van het Collegium Trilingue had de humanist Hieronymus Busleyden 

bij zijn overlijden in 1517 in zijn testament toebedacht aan de Universiteit van Leuven. Na Busleydens dood zorgde zijn 

vriend Desiderius Erasmus voor de feitelijke stichting van het college.  
72 Παρανάλωμα = nodeloos verlies; van παραναλισκω, verkeerd besteden.  
73 Het Beleg van Leuven door een geallieerd Frans-Nederlands leger vond plaats tussen 24 juni en 4 juli 1635.  
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De zomerse en de winterse staan 47 graden van elkaar af, maar van de aequinoctale staan ze 23 ½ 

graad af. Daarom staat vast dat er een groot verschil bestaat tussen de blazende winden. Immers 

de oostelijke wind in de zomer heeft niet de zelfde eigenschappen als de winterse variant ervan. Zo 

moet ook over de westelijke winden worden geoordeeld. 

Maar [ook] afhankelijk van de regio veranderen de winden hun ingeboren kwaliteit. Want in Italië 

en andere plaatsen zijn de westenwinden matig warm en vochtig en daarom dus heilzaam. Dit 

bewijzen de vele lofredes op Zephyrus bij de dichters, ja zelfs de naam, omdat hij wordt 

uitgesproken als Zoe phoros [Gr < ζωη, leven– φορος, drager] dit is leven brengend. In het Latijn 

komt Favonius van favendo [= door te begunstigen] Maar, zoals Scaliger aan Cardanus schrijft in 

Exercit. 285, in Vasconia (Gasconje, Baskenland) brengt deze westenwind zoveel ellende dat hij 

zelden zonder angst van de inwoners, zonder uitdrukking van hun afgrijzen tekeer gaat. En zo is de 

Eurus in Italië stormachtig, vandaar dat hij door Horatius zwart wordt genoemd, omdat hij de 

hemel bedekt met zwarte wolken. In Britannia wordt hij ook voor kwaadaardig gehouden, zoals 

blijkt uit het gezegde: Eurus is mens noch dier genadig.74 

19 Ook door de sterren wordt de lucht veranderd. 
De lucht wordt sterk veranderd door de sterren, maar het sterkste door de zon en de maan. Het 

gevaarlijkste is de invloed van de zon op de lucht bij de zomerzonnewende en de aequinox. Op deze 

tijdstippen vinden de sterkste veranderingen van de hemel plaats. De zon schaadt door de hitte, 

maar de maneschijn schaadt ook wanneer hij wordt opgevangen door de ramen. [einde pag 40] 

20 Hoe wij ons tegen de zon en tegen koude kunnen beschermen. 
Tegen de hitte van de zon trekken we ons terug op schaduwrijke plaatsen en in grotten. In warme 

streken wonen de mensen in de zomer in het onderste deel van het huis. De naar de zon gekeerde 

ramen sluiten ze, en de (slaap)kamers bevochtigen ze met koud water, terwijl ze verfrissende 

kruiden aan de muren hangen. 

21 De rabbijnen dromen dat de huid van Adam uit hoornig materiaal 

bestond. 
Tegen de kilte van de lucht en de winden beschermen we ons met bedekkende kleding en met 

vuur. De mens zou geen behoefte hebben aan die kleding als zijn huid voor hem was gemaakt met 

een materiaal uit hoorn. Zo zou de huid van Adam zijn geweest voor hij zondigde. Dat zag Rabbi 

Eliezar in een droom en hij vertelt het voor waar. 

                                                 
74 Waar het gezegde vandaan komt, is niet duidelijk. Francis Bacon schrijft in zijn Historia ventorum “At nobis in 

Brittannia Eurus pro malefico habetur, ut in proverbio sit, “eurum neque homini neque bestiae propitium esse” (Bij ons in 

Engeland wordt de Eurus voor boosaardig gehouden, zoals in het spreektwoord: de Eurus is niet welwillend jegens mens of 

dier.). Kennelijk was het toen al een gezegde. Zie: The Works of Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount St. Alban and 

Lord High Chancellor of England, Volume 8 nwe edit London 1826. p 275 

https://books.google.nl/books?id=BTvjAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=

onepage&q&f=false Een engelstalig equivalent van het spreekwoord werd niet gevonden.  
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22 Wie zijn in de herfst immuun tegen ziekten. 
Ervaren medici zien dat mensen die zich deugdelijk bedekken met kleren tegen de opkomende 

koude en die gebruik maken van middelen die de urine opwekken, in de herfst niet door ziekten 

worden aangedaan. Eveneens zien de artsen dat mensen die zich aan het einde van de lente te snel 

van hun kleren ontdoen en deze in de herfst te laat weer aandoen, in de zomer koortsen krijgen, 

terwijl ze in de winter gemakkelijk slijmvliesontstekingen van de neus oplopen. 

23 Voor de eerste schepselen maakte God zelf kleren uit huiden. Waarom. 
God maakte, zo staat in Genesis te lezen, zelf kleren van huiden voor de eerste schepselen. Er 

waren vele argumenten voor God om de mens te kleden. Het lijkt dat deze twee voorop gingen: 

[het was] deels om de mens beter te beschermen tegen schadelijke invloeden van de lucht en deels 

opdat, zoals godvruchtige mannen overwogen, de mens zijn sterfelijke conditie altijd voor de geest 

zou houden, door de aanblik van een huid die was afgetrokken van een dood dier. 

24 Bassaris is vos bij de Scythen. 
Vooral pelzen van de vos worden veel gebruikt. Het zijn de huiden waarmee de Bacchae zich 

vroeger bij de Orgiën van Thracie kleedden. [einde pag 41] Vandaar dat Bacchus Bassareus wordt 

genoemd en de bacchen [bacchanten] bassarides. Immers, beide oude vertalers van Persius 

[zeggen dat] het woordje komt van de Thraciërs, voor wie bassaris vos [betekent]. Zij spraken 

Scytisch en hun taal verschilde alleen in de uitspraak van het Duits. Geen wonder dus dat vandaag 

de dag vossen in het Duits Vossen worden genoemd, wat voor de Scythen Bassen was. De b en de v 

worden namelijk vaak verwisseld - dat is zeer bekend. 

25 Pas op voor koude en natte voeten. 
Niets is erger dan koude en natte voeten. Die veroorzaken namelijk een krampende pijn en andere 

lastige aandoeningen. De voeten moeten dus beschermd worden met dichte, goed aansluitende en 

stevige schoenen of laarzen. 

26 Schoenen (caligae) zijn geen kousen (tibialia). 
Ten onrechte gebruikt men onder het volk dit woord caligae voor kousen. De caliga was echter een 

soldatenlaars, zoals [Cassius] Dio vertelt. Op grond hiervan werden militairen die gewoon soldaat 

waren en geen speciale functie hadden, de gelaarsden (caligati) genoemd. Caius Caesar, de zoon 

van Germanicus kreeg de naam Caligula [laarsje] omdat hij volgens de zeden van de manipel, dat is 

van de gewone soldaat, werd opgevoed. Ausonius [zegt hierover] 

Cajus, aan wie de soldaten de bijnaam van laarsje gaven. 

En andermaal: 

Hierna werd hij soldatenkeizer met de bijnaam van laars. 
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27 Joodse slobkousen en het gebruik ervan. 
De onderbenen worden met slobkousen bekleed. Gemaakt uit leer dat wordt ondersteund door vilt 

beschermen ze uitstekend tegen de nachtelijke koude. Maar ze doen dat ook overdag als mensen in 

een kamer zitten te werken en er geen vuur is. Ze werden ook de subcoacta voor de keizer 

genoemd. Wij spreken van vilten. [einde pag 42] Al vele eeuwen worden ze, maar dan in 

barbarenlatijn feltra of filtra genoemd. Wij pleegden hen in Amsterdam Joodse kousen te noemen 

omdat de Joodse kooplieden uit Lusitanië hen als eersten introduceerden en gebruikten. Met hun 

benen tot aan de knieën bekleed, gingen ze met droge en warme voetzolen naar de kerk, de markt 

en andere openbare gelegenheden. 

28 Het draagt bij aan de gezondheid als we handen en uiteinden van het 

lichaam warm houden. 
Men oordeelt niet ten onrechte dat het tot de gezondheid bijdraagt als een mens altijd zijn handen 

warmt, en die niet koud laat worden (ook al wordt het gebruik bij Plutarchus door de grove en 

arrogante arts Glaukus met gelach ontvangen). Afkoeling van de uiterste delen van het lichaam 

leidt tot het insluipen van een zekere gewenning (consuetudo) en een neigen tot koorts. Dat komt 

doordat de calor naar binnen wordt gedwongen. Deze moet juist heilzaam naar buiten naar alle 

ledematen toe worden gelokt, om materie te verspreiden en te verdelen. [Ze zeggen dat] deze 

beweging beter loopt, wanneer we iets met de handen doen. Daardoor wordt de calor naar de 

handen toe geroepen en daar wordt hij dan vastgehouden. Wanneer we echter geen werk met 

onze handen doen, dan moeten we de koude geenszins toelaten tot de extreme uiteinden van het 

lichaam. 

29 De oude Grieken en Romeinen gebruikten geen bedekking van de 

schenen of de handen. 
De oude Grieken en Romeinen gebruikten geen bedekking van de schenen en de handen. Daarom 

meldt Xenophon, die ook andere bewijzen geeft van de luxe en de weekheid der Perzen, dat ze hun 

handen tegen de koude beschermden met handschoenen. De Chaldeeën hebben deze dingen naar 

het lijkt al eerder gebruikt. Want in het Talmudisch woordenboek staat een woord [voor] 

indumentum manuum [= kledingstuk voor de handen]. In de tijd van Plinius major [= de oudere] 

[einde pag 43] hadden de Romeinen het gebruik reeds van hen overgenomen, want over deze 

Plinius de oudere schrijft Plinius de jongere: 

Op reis was hij als het ware bevrijd van alle overige zorgen, en was er alleen maar tijd voor 

dat ene [scl werken zonder enige tijd te verliezen]. Aan zijn zijde [had hij] een stenograaf 

met een boek en schrijftabletten, [en hij zorgde ervoor dat] de handen van die man in de 

winter door handschoenen werden beschermd, opdat geen enkele hardigheid uit de hemel 

tijd zou wegnemen, die [ook] aan studie besteed kon worden.75 

                                                 
75 Plinius, Epist. Libri X boek II. (LCL 55/ 15 p 176-77). 
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De hardheid van onze hemel vraagt zeker om die beschermingsmiddelen en we kunnen ze zonder 

enig bezwaar toepassen. ‘s Zomers gebruiken we ter bescherming van de glans en de blankheid van 

onze handen vuist- of vingerhandschoenen, ‘s winters winterhandschoenen. Maar men moet niet 

alleen zorg dragen voor de handen en de voeten, maar ook voor het hoofd, ja zelfs in het bijzonder 

[moet dat], want dat is het belangrijkste deel van het lichaam. [Niet voor niets] beschermt God het 

met haren tegen de koude. 

30 Het gebruik om het haar af te knippen is geïntroduceerd door Karel V. 

De Egyptenaren waren niet kaal en hadden zeer harde koppen. Dit in 

tegenstelling tot de Perzen. De reden daarvan. 
Honderd jaar geleden waren onze vaderen in België korter geknipt dan wij nu zijn. Famianus Strada, 

de geleerdste schrijver over de oorlog in de Nederlanden denkt dat het gebruik om het haar af te 

knippen, door toedoen van keizer Karel V is ontstaan. Het haar was in de voorgaande eeuwen lang 

en neerhangend gedragen, in feite zoals dat nu het geval is. Maar toen Karel in het jaar 1519 naar 

Italië kwam om de kroon van het keizerrijk te ontvangen, sneed de toekomstige keizer zelf zijn 

lange haar af om de pijn aan het hoofd te verminderen. Alle aan het hof verkerende belangrijke 

mensen volgden zijn voorbeeld. Aldus lieten allen het gebruik los om het haar lang te laten (een 

gebruik dat zo sterk geleefd had in die eeuw en ook in de voorgaande eeuwen). Ze deden dat op 

basis van de navolging van één persoon. 

Het is niet vreemd of ontoepasselijk om hier te vermelden dat Herodotus in boek 3, hoofdstuk 12 

[van zijn Historiën] schrijft dat van alle mensen de Egyptenaren het minst vaak gezien worden met 

een kale kop, en dat [einde pag 44] juist zij zeer harde schedels hebben. De oorzaak hiervan, zegt 

hij, is dat ze vanaf de kinderleeftijd al meteen beginnen met het scheren van de hoofden. Daardoor 

wordt het bot van de schedel door [inwerking van] de zon zo compact dat men het nauwelijks door 

een klap met een steen kan beschadigen. Bij de Perzen daarentegen, die gewoon zijn het hoofd van 

jongs af aan te bedekken en daartoe petten en mutsen dragen, zijn de schedels zo breekbaar dat 

men, als men [hen] zou willen doden, ze met een knip van de vingers zou kunnen doorboren. 

[Ontegenzeggelijk] hebben wij in ons klimaat een bedekking van het hoofd nodig tegen de 

aanvallen van lucht, [weer] en wind. Maar wij merken toch op dat kinderen die van kindsbeen af, 

zoals wel gezegd wordt, “het blote hoofd aan de wind harden”, als volwassene minder door het 

weer worden aangedaan. 

31 De oude Grieken en Romeinen droegen geen mutsen. [Keizer] Augustus 

deed het af en toe, zo ook anderen op bepaalde momenten. De mensen 

waren ook veilig buiten die tijden. 
Wat de oude Grieken en Romeinen betreft, zij gebruikten de hoofdbedekking die we in de 

wandeling pileum [of pileus] [de vilten muts van vrije Romeinen] noemen meestal niet. Ze liepen 

blootshoofds of bedekten het hoofd met een doek. Want op de oude standbeelden van de 

Romeinen en op de koperen munten worden geen mutsen (pilea) gezien. Ook bij Homerus vinden 

wij geen verwijzing naar een pileum of causia [= hoed met brede rand]. De zeer geleerde Turnebus 

kwam het voor (in boek 8, advers., hoofdstuk 4.) dat het gebruik om blootshoofd te gaan uit het 
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oude Griekenland kwam, alwaar geen bedekking van het hoofd gebruikelijk was. Dit schrijft 

Eustathius Praesul,76 de bekendste commentator op Homerus zeer nadrukkelijk. Bij de Romeinen 

was het Julius Caesar, die zwaar leed onder een afwijking van de vorm van zijn schedel, omdat hij 

vaak bloot stond aan de grappen van jaloerse tegenstanders. Toch bedekte hij het hoofd niet met 

een pileus, want hij wilde niet tegen tegen het aanvaarde gebruik ingaan. In plaats daarvan pleegde 

hij het [vooraan op het hoofd] ontbrekende haar, aldus Suetonius, van de kruin terug te roepen. En 

van alle besluiten tot eerbewijzen die hij van de senaat en het volk ontving [einde pag 45] gebruikte 

hij er geen één zo graag als het recht om voortdurend een lauwerkrans te dragen. Dit natuurlijk om 

zijn kaalheid te verbergen. Maar hij zou dit niet hebben gewild, als de pileus in gebruik was 

geweest. Die is namelijk veel geschikter en betrouwbaarder dan de laurierkrans als het erom gaat 

kaalheid te verbergen of te dissimuleren. Alexander ab Alexandro schrijft dat Hannibal altijd 

blootshoofds liep, of de zon nu scheen of het regende. Massinissa, koning van Numidië kon er door 

geen koude of regen toe worden gebracht om het hoofd te bedekken. Van de keizers (H)adrianus 

en Severus wordt gemeld dat ze zo flink waren dat ze bij harde en ijzige winters altijd met onbedekt 

hoofd door sneeuw en koude gingen. Ik begrijp dat Augustus niet zo’n harde huid heeft gehad. 

Tranquillus schrijft namelijk dat hij slecht tegen de hitte kon en zelfs de winterzon slecht verdroeg. 

Ook thuis was hij overdag niet anders gewoon dan met een reismuts op rond te lopen. Iets wat 

voor anderen heel ongewoon was. 

Maar er waren ook bepaalde regelingen omtrent tijden waarop het wettelijk verplicht was of 

waarin het een goed gebruik van het Romeinse volk was om het hoofd te bedekken. Dat was in het 

leger, tijdens een pelgimstocht, bij de Saturnaliën, bij spelen en bij religieuze plechtigheden. 

Vegetius zegt over het leger: tot op heden heeft het gebruik bestaan dat alle militairen de pilea 

dragen, die ze de Pannonische77 noemen, en die uit leer is gemaakt. Julius Caesar was, zoals 

Suetonius ons duidelijk heeft gemaakt, zeer deskundig op het terrein van wapens en paard rijden 

en hij kon ongelooflijk veel ongemak verdragen. Hij trad in de slagorde soms op als ruiter, maar 

vaker ging hij te voet voorop met onbedekt hoofd, of de zon nu scheen of dat het regende. [einde 

pag 46] Vergilius schrijft hetzelfde toe aan Julus of Ascanius,78 een kind dat hij Dardanius noemt in 

boek 10. Van hem wilde keizer Julius graag zijn afkomst afleiden.79 

Mensen die op pelgrimstocht gingen, zetten een petasus [= breed gerande hoed voor op reis] op 

hun hoofd. Die had een rand om schaduw te maken en was geschikt tegen regenbuien, hitte en 

vooral wind. De dichter Plautus rust alles wat komt en gaat uit met een petasus. Zo laat hij 

bijvoorbeeld een soldaat die op stap gaat, zeggen: ‘ik heb een mantel, een zwaard en een petasus 

nodig’. Cicero zegt dat de postbodes met een petasus rond gingen. En dat terwijl Suetonius zegt dat 

Augustus zelfs thuis niet anders gewoon was dan overdag met een petasus op rond te lopen. Die 

woorden zelfs thuis krijgen bijzondere nadruk, omdat het nieuw en ongewoon was dat iemand 

ergens anders dan op straat met zo een hoed liep. 

                                                 
76 Praesul: vlgs Lewis and Short ‘one who leaps or dances before others, a dancer in public, public dancer’. 
77 Pannonië (Latijn: Pannonia) was een Romeinse provincie. Het gebied werd aan de westkant door de Alpen en langs de 

noord- en oostkant door de Donau begrensd.  
78 Ascanius (gelatiniseerd van het Griekse Askanios) of Julus is een figuur uit de Romeinse mythologie. 
79 Aeneis X vs 602-5: talia per campos edebat funera ductor/Dardanius torrentis aquae vel turbinis atri/more furens. tandem 

erumpunt et castra relinquunt/Ascanius puer et nequiquam obsessa iuventus.  
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Bij spelen, vooral de Saturnaliën, dat is op dagen van een zeer vrij leven, was de hoed ook 

toegestaan als teken van vrijheid. Vandaar dat Martialis Rome ‘met een hoed op’ noemt. 

Gij, dunkt me, Rome met een hoed op, staat mij toe…80 

De dood van Sextus Domitius Nero wekte onder het volk zoveel vreugde dat er door de hele stad 

mensen renden met een muts op, zoals bij de Saturnaliën wel te verstaan. 

De schrijvers zijn het er over eens dat de offerplechtigheden volgens een lang bestaande gewoonte 

met bedekt hoofd werden gedaan. Vandaar ook de benaming flamen dialis voor de priester die er 

speciaal voor Jupiter was en die te midden van de andere priesters een zeer hoge plaats innam.81 

De naam lijkt gekozen omdat het hoofd met een wollen draad omwonden was. Vanwege die draad 

werden de priesters (flamines) als het ware draden (filamines) genoemd. [einde pag 47] Zo wil 

Festus en ook Servius in zijn [commentaar op Vergilius] boek 8 van de Aeneis, dat de priesters op 

het hoofd een pileum hadden met daarin een kort stokje, aan de bovenkant waarvan iets van wol 

hing. Omdat ze [de pileum] in de zomer niet konden dragen, gingen ze de wollen draad vast te 

maken aan alleen hun hoofd [dus zonder muts]. Het was namelijk geheel en al onbehoorlijk als ze 

helemaal blootshoofd gingen. Vanwege de draad die ze gebruikten, zijn ze dus flamines genoemd 

als het ware filamines. Maar op feestdagen werd de draad afgelegd en was het nodig om het 

pileum te aanvaarden. Volgens sommige auteurs werd die hoed gebruikt om de hoge waardigheid 

van de priester te tonen. Net zoals er boven het graf van doden van hoge komaf zuiltjes werden 

geplaatst om hun hoogheid aan te geven. Anderen zeggen dat dit niet is gedaan vanwege de 

uitzonderlijk hoge waardigheid, maar omdat vogels uit de omgeving, wanneer de priesters offers 

brachten in Laurolavinium, vaak de te offeren ingewanden weghaalden.82 Die vogels wilde men 

door het opsteken van stokken afschrikken. Vandaar hield de gewoonte stand dat men bij 

Laurolavinium [dat op het platte land ligt] geweldig lange stokken gebruikte, en geen korte zoals in 

de stad Rome. Dat denkt Servius, de commentator, op de aangehaalde plaats. Plutarchus denkt dat 

[de stokken] pileamines werden genoemd, dit uitgaande van pileus. Anderen lijken aan te nemen 

dat die naam niet van filum en ook niet van pileum komt, maar van flameus, dat is van de 

albogalerum [= witte kap van de flamen dialis] ofwel de hoofddoek die ze gebruikten. Deze werd 

namelijk flameus genoemd vanwege de felle kleur. Hij had deze kleur, omdat de priesters van de 

dondergod Jupiter waren, aan wie deze kleur toekwam. Dat soort kledingstuk werd ook apex of 

puntmuts genoemd. Juvenalis dicht: 

En de priester die zijn puntmuts met een royale zwaai van zijn hooggeboren kruin wegnam 

[einde pag 48]83 

                                                 
80 Martialis, Epigr. Boek XI no vii (LCL 95 p 242-3 vs 4). 
81 Flamen is de priester van een speciale god., de flamines maiores waren de drie priesters voor Jupiter, Mars en Remulus.  
82 Laurentum was in de Romeinse oudheid een stad in Latium, gelegen tussen Ostia en Lavinium. Vergilius vertelt in 

Aeneis, VII dat Laurentum zou zijn gesticht door koning Latinus, die zijn nieuwe stad en haar inwoners noemde naar de aan 

Apollo gewijde laurierboom die hij ter plekke aantrof. 
83 De zin zou afkomstig kunnen zijn uit een groot gedicht van M. Annaeus Lucanus, namelijk Pharsalia: cum varietate 

lectionum argumentis et selectis variorum adnotationibus quibus suas addidit, Volume 1. Colligebat Nicolaus Eligius 

Lemaire, 1830 Boek I p 96 

[https://books.google.nl/books?id=GrXThkPPGqgC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o

nepage&q=flamen&f=false] Zie verder M. Annaeus Lucanus, Pharsalia [De burgeroorlog] LCL 220 p 46-47 / vs 604. 
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Valerius Maximus memoreert dat bij Sulpitius de puntmuts onder het offeren afviel. 

Maar ook buiten het kader van offers, spelen, bedevaarten en militaire zaken droegen zekere 

mensen pilea. Tot hen behoorden de nieuwe vrijgelatenen. Een algemeen aanvaard gebruik was 

namelijk dat slaven, zodra ze vrijgelaten waren hun haar afsneden en een muts op hun kale kop 

zetten. Plautus zegt in Amphit. 1.1. 

Dat ik vandaag, na mijn hoofd geschoren te hebben en kaal zijnde, een pileum moge 

pakken. 

Voorts was aan zieken toegestaan om een pileus te gebruiken ter bescherming van het hoofd. Zo 

adviseert Ovidius, wanneer hij een verliefde minnaar instrueert hoe ziekte en bleekheid te fingeren 

vanwege zijn geliefde vriendin, om een hoedje te dragen als een van de tekenen [waaruit zijn 

verliefdheid blijkt]. 

Magerte laat je liefde zien en houd het niet voor te min om een hoedje op je glanzende 

haren te zetten.84 

Nicephorus Gregoras verklaart in boek 10 dat oude mensen een hoedje mogen [dragen]. Hij toont 

daarmee aan dat het gebruik uit het Romeinse rijk ook naar Byzantium is overgebracht. Over de 

bedekking van het hoofd zegt hij, dat het bij de mensen die vóór ons leefden, gebruikelijk was dat 

degenen die op een gevorderde leeftijd waren gekomen, ronde mutsen uit bont gebruikten, waarin 

een zijden binnenwerk was geweven. De jongeren liepen echter allemaal bloothoofds. 

Tot slot probeert Lipsius in zijn boek De amphitheatro hoofdstuk 19 uit Athenaeus te destilleren dat 

de mensen die aan een diner deelnamen, het hoofd bedekten met een muts. Buiten deze hier 

opgenoemde mensen liepen alle anderen blootshoofd en dus met een onbedekt hoofd door de 

stad. Maar er moet hier iets op zijn betoog worden afgedongen: men kan bij Plinius [einde pag 49], 

Plutarchus, Sallustius en Seneca lezen dat anderen, wanneer ze mannen met hoge functies en een 

hoog aanzien tegenkwamen, gewoon waren hun hoofd te ontbloten. Maar hoe kon dat gebeuren 

als ze altijd blootshoofds en dus met een onbedekt hoofd liepen? Het antwoord moet wel zijn dat 

dit alleen [door mensen moet zijn gedaan], die om een of andere reden met een bedekt of gemutst 

hoofd rondliepen, zoals soldaten met een helm, priesters met een flameus, nieuwe vrijgelatenen 

met een pileum en mensen met een leren kap voor de regen of met een hoed of zonneklep tegen 

de zon. Of men moet antwoorden dat de bedekking en bescherming van het hoofd niet zozeer 

werd verkregen uit een pileum als wel uit de slip of rand van de toga. Men gooide die slip vaak over 

het hoofd tegen de wind, de kou of de hitte en trok hem weg als men een man van stand 

tegenkwam die een eerbiedige begroeting verdiende. Dat is de zienswijze van Lipsius in 

bovengemeld boek. 

32 Wat zijn een pileus, galerus, petasus en causia? 
Eerder is al vaker melding gemaakt van de pileus, de galerus en de petasus. Het zal de moeite lonen 

[ze] de waarde te geven, die ze ieder voor zich hadden, elk naar zijn vorm. Ook als het niets 

                                                 
84 Ovidius, Ars amatoria, I (LCL 232 p63-64 vs 733-4).  



 

140 

bijdraagt aan het onderhoud van de gezondheid, het zal de heren in toga en de geleerden voor wie 

dit geschrift is bedoeld, niet onaangenaam zijn om de Oudheid en haar zeden en gebruiken nader 

te [leren] kennen. [Welnu] er was de vorm van de alledaagse Romeinse pileus die wel wat leek op 

onze slaapmutsen en zeemanspetten. De vorm ervan kan men onderscheiden op Romeinse 

munten; het pileum is daar het symbool van de vrijheid. De pilea waren echter niet zoals heden ten 

dage bij ons het geval is, uit wol of krullend haar samengesteld - weefsels van dien aard werden 

coactilia85, en door het volk feltra genoemd. Ze waren gemaakt uit [einde pag 50] [gekleurde] stof 

of uit samengeweven draden. De dichter kan dit geloofwaardig maken: 

Mutsen genaaid van versleten mantels86 

Lucianus zegt in Dipsas dat de oude vorm van de pileus gelijk was aan een half ei. Want bij de 

Garamanthae87 worden telkens twee pilea [gemaakt] uit de in tweeën gedeelde eieren van 

struisvogels. Zo groot is daar de omvang van een ei. En met dat bedeksel van het hoofd 

complimenteren die mensen zich zelf zeer, zoals Jo. Pierius meldt in boek 4 van Hieroglyphica. Ook 

de Romeinse pileus [of pileum] was zonder randen. De Thessalische had daarentegen brede 

randen. Dit blijkt uit Theophrastus’ boek 4 De historia Plantarum, Hfdst 10, waarin hij de Egyptische 

boon beschrijft en daarbij opmerkt dat de bladeren ervan even groot zijn als de Thessalische pileus. 

De Galerus is een ronde pileus als een helm, vandaar de oorsprong van het woord galerus. Want de 

Romeinen gebruikten ook helmen als pileus. Maar ze noemden galerus en galericulum de huid 

waarop ze menselijk haar zetten. Ze deden het zo kunstig dat wanneer ze zo een ding op het hoofd 

zetten, deze huid op echte menselijke huid leek en de haren op de echte haren van mensen, en niet 

op vreemd haar. Ze gebruikten daarvoor de haren van mensen die zich kaal lieten scheren, van 

[mensen met] grijs haar en verder de zwarte haren van een vrouw. Juvenalis schrijft in Satire 6 over 

Messalina: 

Zo ging ze met een blonde pruik die haar zwarte haar verborg het warme bordeel in. Daar 

nam ze het kamertje in dat van haar was en waar een oud gordijn voor hing. Daar stond ze 

dan, naakt met vergulde tepels, als naam Lycisca voorgevend, en ze gaf de buik bloot die de 

jouwe was, edele Brittanicus.88 

[einde pag 51] Over de al te verwijfde Otho, de moordenaar van Galba en vervolgens zijn opvolger 

als keizer, zegt Suetonius dat hij van een vrouwelijke elegantie was, met zijn geëpileerde lichaam, 

en zijn toupetje dat vanwege de schaarste aan haren zo was aangepast en verbonden met het 

hoofd, dat niemand het bemerkte. En dit vertellend, zegt Beroaldus dat het galericulum een 

[toupetje van] vals haar is. Het ontstaat uit de haren van een ander, die als een hoedje worden 

samengebonden. Het wordt dan zo kunstig en zorgvuldig aangepast en met het hoofd verbonden 

dat men het niet van echt haar kan onderscheiden. Petronius noemt dit kunsthaar bij vrouwen 

                                                 
85 Coacta –orum = vilt. 
86 Misschien verwijst Plemp naar Publius Papinius Statius, een Romeins dichter uit de eerste eeuw na Chr.  
87 Een volk in het Zuid-Westen van het huidge Libië.  
88 Juvenalis zegt in Satiren 6 over Messalina:120 sic nigrum flavo crinem abscondente galero/intravit calidum veteri 

centone lupanar[bordeel]/et cellam vacuam atque suam; tunc nuda papillis/prostitit auratis titulum mentita 

Lyciscae/ostenditque tuum, generose Britannice, ventrem. De Engelse vertaler in de Loeb-serie vertaalt: ‘Like that, with a 

blonde wig hiding her black hair, she went inside a brothel reeking of ancient blankets to an empty cubicle—her very own. 

Then she stood there, naked and for sale, with her nipples gilded, under the trade name of “She-Wolf,” putting on display 

the belly you came from, noble-born Britannicus’. [Juvenal, Satires. LCL 91 244-45 vs 120 sqq]  
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corymbium en bij mannen capillamentum. Corymbium89 omdat de krulletjes van haren als de 

trossen van klimopbessen in de rondte hangen. Over vrouwen schrijft Tertullianus dat ze ik weet 

niet welke ongebruikelijk grote gevallen van aan elkaar genaaide en geweefde draadjes aan het 

hoofd bevestigen. Ze doen het nu eens op de manier van een mutsje [galerus], als een schede om 

het hoofd, en als bedekking van de kruin, dan weer leggen ze het achteruit in de nek. Zoals 

Tertullianus hier deze huid de schede van het hoofd noemt, zo noemt Martialis haar de slipper van 

het hoofd. En dat zelfde hoofd noemt hij ‘geschoeid’ in boek XII, epigram 45: 

Nu je met de huid van een bok de naakte slapen en de kruin van je kale kop bedekt, 

Beste Phoebus, zo zei iemand laatst, heb je het hoofd van een schoen voorzien.90 

Worstelaars gebruikten de galerus voor wat anders. [einde pag 52] Zij zetten hem op om te 

voorkomen dat de echte haren vuil werden door de modder die als onderlaag voor worstelpartijen 

[op de vloer] werd aangebracht, Deze modder (ceroma) werd gemaakt uit gele klei, was en olie. 

Martialis zegt in boek 24 over het galericum: 

Opdat de vuile ceroma de glanzende haren niet modderig maakt, 
kun je met deze huid de vochtige haren beschermen.91 

Uit al deze dingen wordt duidelijk dat de galerus en het galericulum van de Ouden die bedekkingen 

van het hoofd zijn die wij perruqua, pruik en calotta noemen. 

De Petasus is de pileus die brede randen heeft om schaduw te geven en daarom is deze in gebruik 

bij pelgrims. En er is geen andere reden waarom de Ouden hem toedachten aan Mercurius, de 

boodschapper van de goden. Dwaas genoeg zeggen sommigen dat de petasus een soort van 

[militaire] voetbekleding is, iets wat men ook kan lezen in de aantekeningen in de marge van de 

colloquia van Erasmus, aantekeningen die door hem zelf of door een ander zijn gemaakt. En 

sommigen halen om de stelling te bewijzen een plaats aan uit Cicero’s brief ad familiares. Daar is 

sprake van een boodschapper die petasatus is. Maar hoe dit zij, de petasus is een kledingstuk voor 

het hoofd. Als zodanig wordt deze aan Mercurius gekoppeld, zoals men aan standbeelden kan zien. 

Daarom zegt Athenaeus, boek 12, waar hij zich baseert op Ephippus, dat de grote Alexander eens 

gebruik maakte van de outfit van Mercurius. Hij had, zo vertelt hij, een petasus op het hoofd en een 

herautenstaf in de hand. De petasus is dus een pileus, maar dan niet de Romeinse, maar de 

Thessalische, dus met een rand. Vandaar dat Dioscurides, in boek 2 handelend over de Egyptische 

boon, zegt dat deze een groot blad heeft, als een petasus. Zoals Theophrastus al voor hem gezegd 

had dat de bladeren van die plant in grootte gelijk waren aan de Thessalische hoed. De petasus is 

dus een Thessalische pileus. Overigens komt van petasus de naam van de herba petasites (groot 

hoefblad), dit wegens de grootte van de bladeren. [einde pag 53] De causia is net als de petasus 

een brede hoed met randen en flappen om de hitte van de zon tegen te houden. Onze pilei, 

waarmee we ons in het openbaar vertonen, zijn dus petasi en causiae. En niet tevreden hiermee 

zijn er reeds zeer velen die onder dezelfde noemer ook galericuli [toupetjes] en caliendra 

[vrouwenpruiken] plaatsen. Of ze daar goed aan doen, zal worden bezien. Ik weet werkelijk niet of 

                                                 
89 Gr leenw.: pruik met krullen  
90 Martialis, Epigr. 12, 45: Haedina tibi pelle contegenti /Nudae tempora verticemque calvae,/Festive tibi, Phoebe, dixit 

ille,/Qui dixit caput esse calceatum. (LCL 95 p 350).  
91 Martialis, 14, 50, 1.  
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wij met een gezonder hoofd leven dan indertijd de Ouden, omdat we vandaag de dag met zoveel 

pilei en pileoli zijn beladen. 

33 Celsus’ advies om koud water over het hoofd te gieten moet hier te 

lande niet worden opgevolgd. 
Cornel. Celsus, boek 1, hoofdstuk 4 verbiedt geleerden en geletterden, mensen bij wie, zo schrijft 

hij, het hoofd verzwakt is door de studie, dit hoofd met kledingstukken te bedekken. Hij wil echter 

ook niet dat ze hun kop tot op de huid kaal scheren. Samenvattend, vindt hij dat een pileus schaadt 

en hij beveelt aan om blootshoofd te gaan. Hij adviseert zelfs om het hoofd dagelijks met koud 

water te overgieten of het onbedekt onder een pijp te houden waar regenwater of ander [fris] 

water uitkomt. Niets is namelijk zo goed voor het hoofd, zegt hij, als koud water en de man wiens 

hoofd zwak is, moet dit gedurende de zomer dagelijks gedurende enige tijd goed onder een flinke 

straal water houden. Want de koude van het water verdicht de huid van het hoofd en maakt ze 

minder doordringbaar voor uitwendige beschadiging vanuit de omgeving. Met dit argument raadde 

Charmis, een vooraanstaande [Griekse] arts te Rome tijdens het keizerschap van Nero, aan om niet 

met het hoofd alleen, maar met het hele lijf onder te dompelen in die vermaledijde baden en dat 

ook bij winterse koude. [Niemand minder dan] Seneca valt hem bij. Toen zagen wij, zegt Plinius in 

boek 29, hoofdstuk 1., oude mannen van consulaire rang verstijfd staan van de kou en dat was tot 

op het aanstellerige af. Zo sterk kan de autoriteit van een enkele man [scl Charmis] zijn. Maar dat 

advies kan door ons zeker niet worden opgevolgd. Ook door de Romeinen werd het weldra 

afgewezen, wegens de [einde pag 54] ongemakken die er uit voortkwamen. Enkele jaren geleden 

heeft een Engelse edelman, Tobias Matthaei, het voorschrift van Celsus opnieuw in omloop willen 

brengen. Velen heeft hij in zijn denkbeeld meegesleept, zelfs vrouwen. Voor de meesten pakte dat 

echter slecht uit, en dat was geen wonder: het baden bracht in zwakke en zieke hoofden een koude 

dysbalans teweeg die niet te herstellen was en [die zich uitte in] verstikkende snotstromen en 

andere vormen van onheil. Om die reden moet deze behandeling geheel en al gemeden worden. 

Dat geldt zeker voor mensen die in koude streken wonen en van wie de lichamen rauwe en koude 

sappen bevatten. 

34 Voor wie galericuli nuttig zijn en hoe. 
Laat ik terug keren naar de pilei. Mensen bij wie de kaalheid de natuurlijke bescherming van de 

haren wegneemt, kunnen hun tekort met een eenvoudig mutsje aanvullen. Zo zien wij oude 

afbeeldingen van ons aller Hippocrates met muts. Maar zij die in hun jeugd hun heel dichte 

hoofdhaar belastten met een niet eenvoudig mutsje, worden voor de tijd grijs, en ze lopen 

voortdurend met een weke en verwijfde kop rond. Vervolgens rijst de vraag: als de hulpmiddelen 

van de ouderdom al in de jeugd verbruikt zijn, wat moeten we dan doen als we oud zijn? Als we er, 

zoals Celsus met recht aanbeveelt, voor moeten waken om bij een goede gezondheid de 

hulpmiddelen tegen een slechte gesteldheid te verbruiken, [dan] moet men zich ook wachten om 

op jonge leeftijd de beschermingsmiddelen voor ouderen op te gebruiken. De Florentijn Marsilius 

Ficinus, een Platonistisch filosoof, was in het gebruik van de pileus kieskeurig op het bijgelovige af. 

Jovius zegt over hem: hij ging zeer secuur met zich zelf om daar hij hoopte op een [lang] leven. Vaak 

nam hij op een [en dezelfde] dag, zodra de lucht warm werd of door een of andere wind bewogen 
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werd, [einde pag 55] een ander hoofddeksel. Deze bezorgdheid is overdreven en de extra zorg is 

ook niet nodig. Ze is zelfs schadelijk, vooral voor mensen die een publieke functie vervullen en zich 

op [bepaalde] plaatsen bevinden en [daar] op tijdstippen zijn waarop ze geen gelegenheid krijgen 

om van hoofddeksel te wisselen, Deze mensen worden niet gauw beschadigd, al zeker niet door 

een zuchtje wind. Natuurlijk moet het hoofd dat de burcht van de geest is, zorgvuldig verzorgd en 

bewaakt worden, maar zoals ik al zei, het moet met mate gebeuren. Onze frivole en weke 

jongelingen dragen galericuli niet primair om de gezondheid te beschermen maar tot opsmuk en 

uiterlijk vertoon. Want ze zijn met dicht en stevig haar begiftigd, en kammen dat over het 

achterhoofd. Dat is het deel van het bot dat zeer sterk, dik en hard is, en geen uitwendige 

bescherming nodig heeft. Bescherming is nodig voor de sinciput of het bregma, de kruising van de 

schedelnaden, want op die plaats waar de schedelnaden bij elkaar komen, is de schedel teer, zodat 

het hoofd juist daar vooral openstaat voor beschadigingen vanuit de omgeving. 

35 Wat menisci zijn er waartoe ze dienen. 
Voordat ik afstap van het thema bedekkingen van het hoofd, wil ik er graag nog het volgende aan 

vasthaken dat niet aan iedereen bekend is: vroeger werden boven standbeelden schermen 

geplaatst die men schijven of schermen (menisci) noemde. Men deed dat opdat de beelden niet 

door vogels werden bevuild. Horatius zegt over het [bevuilde] standbeeld van Priapus:92 

--- ik wordt bevuild door de witte poep van kraaien. 

Deze menisci worden heden ook in de kerken der christenen geplaatst boven de hoofden van de 

standbeelden die heiligen voorstellen. Beeldend kunstenaars die de reden niet kennen en het nut 

ook niet, denken dat het een eerbewijs is, en dat ze daarom opgezet moeten worden. [einde pag 

56] Ze doen het niet alleen bij alle standbeelden, maar ook bij geschilderde beelden waarbij het [al 

helemaal] geen zin heeft. 

36 Wat een hypocaustum is. Het gebruik ervan verbeterd. 
Behalve kleren gebruiken we om beschadiging door de winterse lucht af te weren ook vuur en dat 

wordt aangelegd in een hypocaustum [verwarmingsinstallatie onder de vloer] of in een haard. Het 

hypocaustum was de Ouden bekend. Plinius de jongere beschrijft het namelijk. Het was een 

gewelfde plaats in de thermen, waaraan een praefurnium [opening waardoor de oven gevoed 

wordt] was verbonden. Nadat daarin het het vuur was aangestoken, werd het hypocaustum warm. 

De warmte ging door de luchtgaten ervan als door ramen (dit afhankelijk van het uur van de dag en 

de temperatuur), door kachelpijpen en tussen wanden door naar de kamer [erboven]. Van die 

gewelfde ruimte die door de Grieken in Aeolië στοβα werd genoemd, is wellicht afgeleid ons stove 

en het Duitse stube. Of komt stove niet uit het Aeolisch[e στοβα], maar uit het Duits[e stube]? Dat 

is de opvatting van Joannis Goropius en Adrianus Schrieckius, deskundigen op het terrein van het 

Belgisch en het Duits. 

                                                 
92 Priapus, in het Nederlands ook wel Priaap, was een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hij is de 

vruchtbaarheidsgod en beschermer van het vee, vruchtdragende planten, tuinen en het mannelijk geslachtsdeel. Hij bood 

ook bescherming tegen het boze oog door de oogkas te penetreren met zijn enorme penis. (Wiki). 
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Wij doen vuur in de binnenruimte van het gebouwde oventje, waardoor het geheel gaat branden. 

Sommigen hebben dit oventje uit gietijzer gemaakt, anderen uit gebakken steen. Hier moet 

onderzocht worden wat beter voor de gezondheid is: moet men als het in de winter vriest, gaan 

liggen in [een kamer] op het hypocaustum, of kan men beter gaan zitten bij een helder vuur? In het 

kort en zonder de rug naar het probleem te keren, durf ik hier te stellen dat het zitten voor het 

heldere haardvuur veel gezonder is dan [het liggen] boven het hypocaustum.93 [einde pag 57] De 

redenen daarvan zullen duidelijk worden uit de ongemakken die plegen voort te komen uit het 

gebruik van en het bezoek aan badhuizen. Die worden hier nu uiteengezet.94 Het dak van de 

ruimten waaronder het hypocaustum ligt, pleegt lager te zijn en de ruimte zelf is enger. Zo wordt 

het er warmer en kost het minder brandstof. Maar deze [opstelling] doet ook het meeste kwaad 

aan de gezondheid. Want de rookdeeltjes van het vuur worden opgevangen in de tussenliggende 

ruimte en ze stoten dampen uit [bestaande uit] materiaal van de oven zelf. Dat maakt dat die 

gematigde en ingesloten lucht zeer onzuiver en zwaar wordt. Voeg daaraan toe dat onze lichamen 

voortdurend een grote hoeveelheid van de perspiratio insensibilis uitdampen. Dat wordt bewezen 

door het vuil in onze onderkleren en door de zware lucht van het bed in de ochtendlijke uren. 

Immers, Sanctorius, hoogleraar geneeskunde in Padua, bevestigt dat veel mensen op een enkele 

burgerlijke dag [= van middernacht tot middernacht] meer uitscheiden via de huid, dan in vijftien 

dagen via de faeces. Dit lijkt werkelijk onbegrijpelijk en dat zou het ook zijn, als die voortreffelijke 

man geen argumenten had aangedragen die uit experimenten voortkomen en die weten te 

overtuigen. De lucht in een klein kamertje die door al deze excrementen een weinig bevuild is, 

wordt ongeschikt gemaakt om naar de longen getrokken te worden en vervolgens het hart te 

ventileren. Om die reden zien we dat sommigen licht in het hoofd worden en anderen benauwd. De 

[direct toe te passen] remedie is in beide gevallen: breng ze in de open lucht (in dium). Daar komt 

nog iets anders bij wat de genoemde ongemakken nog extra versterkt. [einde pag 58] En dat is dat 

er in dat zo enge hypocaustum [bedoedeld lijkt in de ruimte erboven] in de avondlijke uren een of 

twee waskaarsen worden aangestoken. De rook die door het licht van die kaarsen wordt opgewekt, 

infecteert door de frequente ademhaling op een wonderlijke wijze de voorste kamers van de 

hersenen met zijn rokerige kwaliteit. Het is nauwelijks te geloven hoezeer alle rook van dit soort die 

door inademing wordt opgevangen in de longen en de hersenen, schade kan toebrengen - of de 

rook nu uit hout komt of uit wierook, pek of andere zware stoffen, of dat het nu een of andere 

sterke lucht uit vet is. Plinius schrijft in boek 7 van zijn Natuurlijke Historiën, en de praktijk der 

dingen geeft hem gelijk, dat een vrouw die zwanger is een miskraam krijgt als ze de geur binnen 

haalt van een enkele net uitgemaakte, nog wat rokende kaars. En dat zoveel ellende kan ontstaan 

uit de rook die is opgesloten in onzuivere kaarsen, kan helemaal niet vreemd voorkomen aan hem 

die bemerkt wat dagelijks op gelijke wijze aan anderen pleegt te overkomen. Want wij ervaren dat 

kolen, zowel fossiele als artificiële, die thymiasis [walm] uitademen waardoor degenen die erbij 

zitten gevaar lopen hetzij flauw te vallen, hetzij hoofdpijn te krijgen en soms zelfs door verstikking 

                                                 
93 Zie: http://virtusantiqua.ro/wp-content/uploads/2012/05/hypocaustum.jpg 
94 Paoli, Vita Romana, p 319 sqq. In de thermen verwarmde een met houtskool gestookte oven, in het Grieks hypocausis, 

het water voor het bad. Verder straalde het vuur warme lucht in speciale ruimten onder de vloer en tussen de dubbele 

wanden van de badinrichting. De vuurhaard was in een aparte ruimte, praefurnium, waar in een slaaf op de hypocausis 

lette. Het woord hypocaustum vindt men weinig in antieke teksten. Eigenlijk is het hypocauston een vertrek verwarmd met 

een hypocausis. (Plin. Ep. V 6 25 II 17, 23. Hypocaustum is een substantief gemaakt uit het adjectief hypocaustus. het 

betekent verwarmd door een hypocausis. (Plinius, Epist II 17, 11.).  
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om het leven komen.95 En zoals de zwaarte van aangestoken kolen een acute schade kan 

opleveren, zo kan ook de walm van kaarsen beetje bij beetje en in het geniep schade doen. Een 

helder [open] vuur doet dit niet. Daarbij worden de aangevoerde ongemakken ofwel vermeden of 

wel helemaal opgeheven. Dat gebeurt als het vuur in de oven zelf wordt opgebouwd - iets waarvan 

ik hoor dat het in Duitsland door sommigen gedaan wordt. Het [open] vuur reinigt de vette en vuile 

lucht namelijk buitengewoon goed, omdat het de schadelijke dampen en de walm die in de lucht 

gemengd zijn door de haard met zich naar buiten voert. [einde pag 59] Verder is het zo dat het 

hypocaustum, zelfs als het niet eng is, maar ruim en in staat om veel mensen te bevatten, als het 

gesloten is toch de zelfde schade oplevert, en wel als het door veel mensen bezocht wordt. Immers 

door de uitademingen en uitwasemingen van de bezoekers wordt de lucht eveneens vuil. Dat is iets 

waarvan ik zou willen dat het vernomen werd door iedereen, maar vooral ook dat het gehoord 

werd door zieken, en door degenen die behebt zijn met een slechte adem. Van dergelijke mensen 

stijgen namelijk voortdurend ziekmakende miasmata op - om een woord van Hippocrates te lenen. 

Die gedijen als ze worden opgevangen door de lauwe lucht lange tijd in hun natuurlijke 

werkzaamheid en ongeschondenheid, en daardoor gebeurt het dat de gezondheid van mensen die 

niets mankeert niet weinig aan het wankelen wordt gebracht. Soms veroorzaken zij [de mensen 

met het miasma aan zich] door propagatio zelfs dezelfde ziekte. En dat, zo moet men bedenken, 

valt het meeste te vrezen van hen die een of andere besmettelijke ziekte hebben, hetzij de pest, 

hetzij een phthisis uit een zweer in de long, of een oogziekte. Het is zeker dat die ziekten alleen 

door de communicatio [c.q. de gemeenschappelijke inademing] van spiritussen kunnen worden 

opgelopen. De geleerden betwijfelen overigens of de Franse lues alleen door de adem van de een 

op de ander kan worden overgebracht. De vlijmscherpe Fracastorius zegt [dat]. Maar op grond van 

wat ik zie bij bekende medici, heeft men overal weinig oor voor hem. En zo krijgt zijn opvatting ook 

mijn instemming niet. Hetzelfde denk ik dat het geval is met de sclerotyrbis [een soort verlamming 

van de benen] of scorbutus. Iemand zal zeggen: in Duitsland worden overal in badhuizen 

drinkgelagen gevierd, door mannen die er van alle kanten op afkomen. En er wordt geen rekening 

gehouden met ook maar één van die [ongezonde] stoffen die daar soms worden geproduceerd. Ik 

antwoord daarop ten eerste dat gewenning, zoals in alle [einde pag 60] dingen, in die zaak zeer 

veel kan doen. Ten tweede moet niet gedacht worden dat wat die sterke mensen niet schaadt, 

onze delicatere en zachtere lichamen ook geen kwaad doet. Ongetwijfeld is het [bovendien] zo dat 

eerstgenoemden, wanneer ze organen hebben die ongunstig zijn aangedaan, de badhuizen zelf niet 

meer bezoeken. Vandaar dat de Duitse dokters zeer verstandig zijn en aan hun zieken, met welke 

afwijking ook, het bezoek aan dergelijke bijeenkomsten verbieden. Men kan dit lezen in adviezen 

die uitgegeven zijn. Overigens zijn er bepaalde constituties van lichamen die zeer sterk door de 

hypocausta worden beschadigd. Vooral voor hen die vaak hoofdpijn hebben, is het verblijf in het 

badhuis schadelijk. Dat geldt eens te meer als iemand van nature nogal warm is aangelegd. Verder 

is het nodig dat zij die druipen van de catarrh, deze besloten en warme plaatsen mijden. Door die 

externe warmte worden de dikke sappen vloeibaarder en worden ze, terwijl ze eerst rustig waren, 

nu tot beweging aangezet. Om die reden moeten mensen met gewrichtsklachten van bezoek aan 

de badhuizen afgehouden worden. Dat geldt ook voor mensen bij wie de kommen der gewrichten 

zwak en te los zijn. Immers het in beweging gezette sap kan naar geen ander deel dan naar het 

zwakste deel wegzakken. Maar is het [dan niet] waar dat de badhuizen ook zwakke ogen schaden? 

                                                 
95 Plemp duidt hier op koolmonoxide/kolendampvergiftiging. 
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De Schola Salernitana noemt tussen de dingen die de ogen beschadigen in de eerste plaats baden. 

[Dat is] waar Villanovus, de ijverige commentator op dat boek [scl het Regimen] er de nadruk op 

legt dat hieronder het natte én het droge bad begrepen moeten worden, waarbij dat droge door 

ons hypocaustum wordt genoemd. Ik weet ook dat Montanus, een man die in onze kunst zeer 

bedreven is, [einde pag 61] in zijn raadgevingen mensen die lijden aan zwakte van de ogen van de 

hypocausta afschrikt.[Helaas] geeft hij geen onderbouwing bij zijn advies. Ik denk dat het de 

volgende [redenering] moet zijn: de slap geworden vliezen van de ogen worden door de hen 

omgevende warme lucht zo aangedaan dat ze gemakkelijk door een uitwendige oorzaak worden 

aangedaan en [de ogen] meteen beginnen te tranen. Vervolgens wordt ook aan mensen die 

begiftigd zijn met een warm hart en mensen die koorts hebben het bezoek aan een hypocaustum 

geheel en al verboden. Zij moeten namelijk koude inademen, opdat daardoor hun spiritus vitalis 

hersteld wordt en op de juiste temperatuur gebracht. Naast al deze dingen komt er nog een ernstig 

kwaad uit de hypocausta naar voren waaruit hardnekkige aandoeningen ontstaan: doordat men het 

hypocaustum vaak plotseling moet verlaten, stelt men het lichaam al te plots geheel en al bloot aan 

de koude hemel. Maar waarom, zo vraagt gij misschien, is alleen dit een zonde? Terwijl wij ook zo 

van het vuur naar buiten lopen en vaak ongestraft uit ons bed in de koude stappen? Wat is het 

verschil? Ik zal het U zeggen. Mensen die bij een vuur zitten, genieten van vrije lucht welke niet 

gelijkelijk, d.w.z. door de hele ruimte van de kamer is aangedaan. Ja zelfs is ze voor een groter deel 

wat minder koud. Bijgevolg ondergaan we als we naar de koude opening lopen geen grote 

verandering. Anders is het met het hypocaustum. De lucht daarvan is overal met lauwheid en 

warmte doormengd en omdat die lucht het hele lichaam omgeeft en dit lichaam gelijkelijk en van 

alle kanten verwarmt, wordt bij ons als we plotseling de koude inlopen, het hele lichaam telkens 

door de koude aangedaan. Dat kan, omdat het plotseling gebeurt, niet zonder gevaar voor de 

natuur zijn. Als we daarentegen uit bed komen, [einde pag 62] beschermen wij ons meteen tegen 

de ons bedreigende vijand; we verlaten het bed niet eerder dan dat we aangekleed zijn en zo 

blijven we ongedeerd door de koude die ons tegenkomt. 

Maar gij zult zeggen, ook uit het badhuis gaan wij niet anders dan gekleed weg. Ik zeg echter: dat is 

niet genoeg. Want er is behoefte aan een nieuwe bescherming tegen de schadende vijand. Zoals 

wanneer wij van het bed komen zonder kleren, wij dezelve aandoen. Verder doet zich de vraag 

voor waarom de ontmoeting met koude lucht ons zozeer in de weg zit, als we het hypocaustum 

uitlopen. Het antwoord is dat de poriën van het hele lichaam opengaan en onmiddellijk de vijandige 

koude opvangen. Daarop volgen trillingen, wordt de perspiratie geremd, ontstaan rottingskoortsen 

en vanuit het hoofd daalt een catarrh (destillationes) als van wilde dieren) neer. Seneca zegt: als 

vensterruiten altijd beschermen tegen de tocht, als zijn voeten tussen de steeds gewisselde warme 

doeken warm gehouden worden, en de hem omgevende warmte in de vloer en de wanden van de 

eetkamers op de juiste temperatuur wordt gehouden, dan is [reeds] een licht windje voor die 

persoon niet zonder risico.96 

Het komt er dus op neer dat een helder vuurtje, opgebouwd in een haard, te verkiezen is boven het 

badhuis. 

                                                 
96 Seneca, De providentia. (LCL 214 30-31).  
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37 Wat is een caminus? Of de Ouden deze gebruikten. 
Het woord caminus is van Griekse oorsprong. Bij de Ouden betekent het oven (fornax), hoewel het 

woord ook gebruikt werd voor badhuis of voor een vuurtje. Wij gebruiken het thans voor de pijp 

die de rook buiten het dak brengt. De Ouden kenden haarden van die soort [= met kachelpijpen] 

niet. Ook werd geen vuur gemaakt in een uitholling in de wand, zoals dat nu gebeurt. Ze maakten 

het vuur in het midden van een kamer die voor de winter was ingericht. Dat werd conclave 

genoemd. [einde pag 63] Bovendien had de caminus van de Ouden geen uitgang. Daarom was het 

voor hen onontkoombaar om onder de last van de rook te lijden, tenzij ze het venster openden 

waardoor er dan weer een toegang voor de wind en de koude werd gemaakt. Of ze gebruikten, wat 

Cato leert, hout dat werd ingesmeerd met amurcia [= een waterig vocht uit olijven], om te 

voorkomen dat het rookte. En deze zaak werd niet klein aangepakt. Ook vandaag de dag nog zijn er 

kleine boertjes van gering vermogen in de Brabantse Kempen en in Holland die aan het oude 

gebruik vasthouden en die in het midden van hun huis een vuurtje bouwen waar ze rond omheen 

gaan zitten. De rook gaat daarbij door de ramen, de toegangsdeur en een gat in het dak het huis 

uit. Wat ik hier heb gezegd, staat vast op grond van de getuigenissen en betrouwbare verklaringen 

van geleerde mannen en deskundigen op het gebied van de Oudheid. Maar ik geef hier aan de 

geleerden uit deze tijd de suggestie dat ze het commentaar van Philandrus op Vitruvius en van 

Paulus Manutius op Cicero’s Epistulae ad Familiares bekijken. Daarbij rijst de vraag of er geloofd 

kan worden gehecht aan de woorden van hen die schrijven dat cubicula of conclavia die nu nog 

bestaan en bekeken kunnen worden, vóór Christus geboorte gebouwd zijn, terwijl ze toch een 

caminus hebben die op onze manier gebouwd is met een rookkanaal. [einde pag 64] 
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HOOFDSTUK III. ONZE VOEDING.97 

1 Ons lichaam heeft voedsel nodig omdat [de voedingsstoffen] steeds 

worden verbruikt. 
We hebben gekeken naar de lucht, naar de dingen die op de lucht zijn terug te voeren en naar de 

verdedigingswerken die ons tegen de schadelijke kracht van de omgeving[slucht] beschermen. Die 

werkten van buiten het lichaam. We stappen nu over op die dingen die naar binnen gehaald 

worden, vervolgens in het lichaam hun kracht uitoefenen en zo het leven in stand houden. Dat zijn 

spijs en drank ofwel het voedsel. Voedsel is zeker nodig, want de lichamen van dieren verbruiken 

het: voortdurend gaat er iets af en komt er iets bij. Niemand van ons is op zijn oude dag nog 

dezelfde die hij in zijn jeugd was, niemand is heden wat hij gisteren was. Onze lichamen stromen als 

rivieren. Het is wat Heraclitus zei: wij kunnen niet twee maal in dezelfde rivier afdalen; de naam van 

de rivier blijft, maar het water is voorbij gestroomd. Dit is duidelijker in een bergstroom dan het in 

een mens is. Dus is voedsel noodzakelijk; het komt in de plaats van wat verdwijnt en vernieuwt zo 

[einde pag 67] het lichaam. Dit gaat overigens maar gedurende een bescheiden tijd goed. 

2 Hoeveel dagen kan een mens zonder voedsel overleven. 
Ons aller Hippocrates zegt in zijn boekje over de leeftijd [De aetate] dat het leven van de mens er 

een van zeven dagen is. Want, zegt hij, als mensen gedurende zeven dagen niets willen eten of 

drinken, gaan de meesten van hen dood. Er zijn er die over zo’n periode heenkomen, maar toch 

dood gaan. Er zijn ook mensen die ervan overtuigd zijn dat ze niet moeten wanhopen dat ze zich 

zelf door honger de das omdoen, maar dat ze [weer] moeten [gaan] eten en drinken. Hun buik 

neemt het [voedsel] [dan] echter niet meer op. De nuchterdarm kleeft in deze fase [van zeven 

dagen] samen en ze sterven - ook zij. Het gaat precies zoals Hippocrates het schrijft, en ik heb het 

zelf meer dan eens waargenomen. Dit staat [ook] vast door vele voorbeelden, die Fortunius Licetus 

uitvoerig bespreekt in het door hem uitgegeven Commentarium. In Over hen die zonder voedsel 

lang leven zegt hij dat sommige mensen het vasten [niet slechts] gedurende enkele weken hebben 

doorstaan, maar zelfs vele maanden of jaren. Men heeft echter achterhaald dat in sommige 

gevallen fraude in het spel was en de betrokkenen in het geniep toch gegeten hadden. In andere 

gevallen is het toegeschreven aan een wonder. 

3 Sommigen onthouden zich maanden en jaren van voedsel. De oorzaak 

hiervan wordt onderzocht. 
Als men geloof mag hechten aan deze verhalen, is het wel zeker dat er gevallen zijn geweest waarin 

mensen zich werkelijk, dus zonder bedrog en niet door wonderen, gedurende zeer lange tijd van 

spijs onthouden hebben en toch zijn blijven leven. Het is de moeite waard daar een verklaring voor 

te zoeken. Vele beroemde mannen over de hele wereld hebben zich ingespannen om deze te 

vinden. Allereerst zijn er de deskundigen die de gewenning aan een langdurig vasten als oorzaak 

                                                 
97 Pp 65 - 126. 
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aanwijzen. Zo houdt Cardanus vol dat iemand zich zóver gebracht had dat hij slechts eenmaal per 

week voedsel tot zich nam. Een [einde pag 68] ander had zich eraan gewend tot twintig of dertig 

dagen vasten te verdragen. De gewenning kan zeker worden bewerkstelligd dat iemand met weinig 

tevreden is en zich met bijna niets in leven houdt (of omgekeerd dat hij een veelvraat wordt). Maar 

staan blijft dat door het voortdurend innemen van spijs de ingewanden uitzetten en de aderen 

worden verwijd. En als ze [daardoor dan] meer voedsel nodig hebben, moeten ze gevuld worden. 

Door gewenning kan niet worden bereikt dat er niets gegeten wordt [scl dat de darm vullen kan]. 

Omdat onze calor naturalis voortdurend en onontkoombaar werkt, kan de gewenning niet 

bewerken dat hij tot stilstand komt. Maar ook als we de voorbeelden bekijken van hen die vele 

jaren niets aten, wordt duidelijk dat dit hen zonder een zelf opgelegde gewenning overkomen is. Er 

zijn anderen, onder wie Argenterius, die zeggen dat zodanige mensen door de lucht gevoed worden 

en door de bedorven materie van voedingsstoffen. Ze vertellen dat er een meisje in Spirense 

(Speyer) was, dat gedurende vele jaren niet at, maar zich altijd bloot stelde aan de vrije buitenlucht. 

Maar ook zij lijken het echte werkingsmechanisme niet te pakken te hebben, want de lucht en de 

verschaalde materie van het voedsel lijken eerder geschikt tot verzadiging [refectio] van de 

spiritussen dan tot voeding van de vlezige en vaste delen. Weer anderen schrijven [de verklaring] 

aan water toe: omdat ze zo lang standhouden in het leven zonder spijs, zou het zo zijn dat water de 

plaats van de spijs overneemt. [Dan zijn er nog geleerden] die willen dat dergelijke mensen gevoed 

worden door melancholisch sap. Dat is omdat de mensen die hier als voorbeelden worden 

aangehaald, allemaal melancholici waren. Maar ook dit wordt niet bewezen. Van alle sappen is het 

melancholische immers het minste geschikt als voedsel, omdat [einde pag 69] hiervan het minste in 

ons lichaam voorhanden is. Wel is het zo dat wanneer de humor melancholicus de geest verstoort, 

er geen honger [meer] wordt gevoeld (dat is het zuigen van de mond van de maag). Dat is echter 

niet de reden waarom niet-eten zo lang kan worden vol gehouden. Daarom kan ook niet worden 

gezegd of verondersteld dat de humor melancholicus in voedsel overgaat. Nog weer anderen 

hebben de voedende werking daarom niet toegeschreven aan de humor melancholicus, maar aan 

de humor pituitosus [slijm]. Ze zeggen dat dit het geval is bij dieren die zich in de winter verschuilen 

[winterslaap doen] en die dan zonder voedsel enige maanden leven. Waargenomen is dat die 

dieren niet allemaal zonder humor pituitosus zijn. Maar hoewel ze op een of andere manier dus 

slijmig waren, is het toch moeilijk te geloven dat er een zodanige hoeveelheid slijm aanwezig is 

geweest dat dit zo’n lange tijd als voedsel zou hebben kunnen dienen. Fortunius Licetus stelt in zijn 

bovengenoemde boek dat in alle dieren die lang zonder voedsel hebben geleefd, de voeding van 

het lichaam achterwege is gebleven. Dat ze toch bleven leven, komt doordat de voeding in het 

levende lichaam tijdelijk kan stoppen. Hij komt met veel argumenten, die Daniel Sennertus, die zeer 

beroemde schrijver en arts (in boek 3 praktijk) al te gedachteloos verwerpt. Want die opvatting 

[van Licetus] is juist en Sennertus komt er later ook zelf mee. Hij zegt namelijk dat de ware oorzaak 

waardoor sommigen lange tijd zonder voedsel lunnen leven daaruit bestaat dat ze geen behoefte 

aan vernieuwing hebben. Waarom is dit wat anders dan dat ze geen voedsel nodig hebben? 

Voeding is immers herstel. Zo glijdt hij af naar dezelfde opvatting die hij tevoren met zo veel moeite 

heeft bestreden. De primaire oorzaak van die lang durende abstinentie [einde pag 70] is dus [dat] 

de ingeboren vochtigheid van het lichaam niet wordt geconsumeerd, maar [onverminderd] blijft 

[bestaan]. Deze humiditas wordt namelijk niet opgebruikt, noch met betrekking tot het 

handelende, noch tot het passieve deel. Het handelende is dubbel: er is de uitwendige warmte en 
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de ingeboren warmte. Die zijn elk van beide heel zwak; De uitwendige wordt zelfs teruggestuurd, 

zoals in een koude tijd en een koude streek. Ook de ingeboren warmte is van oorsprong zwak. Dus 

is er dan geen of nauwelijks enige verstrooiing van vochtigheid. En daarom is er geen behoefte aan 

voeding. Vanwege het passieve deel wordt er ook niets verbruikt. Ten eerste niet omdat er binnen 

genoeg materie is voor de voeding van de humiditas [wrschl. is dit het humidum radicale]. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij plethorici en bij vrouwen bij wie de menstruatie ophoudt. Ten tweede 

omdat de vochtigheid zelf plakkerig is en vasthoudend, en daardoor ongeschikt om snel gebruikt te 

worden. Sennertus, die soms wordt geprezen, schat dat het humidum radicale en het voedsel 

minder verstrooid raken of, zoals hij zelf zegt, een ongeschiktheid verwerven ter verstrooiing, door 

de melancholische humor die er in hele kleine beetjes mee is vermengd. Want, zo zegt hij, zwavel 

en andere brandbare dingen ontstaan door de menging van zuren en zouten, omdat ze ofwel niet 

aangestoken worden of traag verbranden. Wat geen ongeschikte opmerking is, maar dan moet die 

melancholische humor zuur zijn, terwijl dezelfde kracht aan het slijmige zout moet worden 

toegekend. Waardoor dan dit eruit zou moeten komen voor de humor van ons lichaam. Dat is iets 

wat nauwkeuriger onderzocht zou moeten worden in die externe zaken en in de fossielen van de 

aarde. Ik breng er mijn geest niet toe om in te stemmen [met deze verklaring]. 

4 Er moet door ons gegeten en gedronken worden. Hoeveel. 
Hoe dit zij, bij de meesten van ons is de inrichting van het lichaam [einde pag 71] zo dat ze het niet 

volhouden om zo lange tijd niet te eten. Er moet dus gegeten en gedronken worden. Het eerste 

opdat we de honger stillen en de dikke substantie van ons lichaam die vervallen is, herstellen. Het 

tweede [moeten we] opdat we de dorst lessen en aan de spijs een vervoermiddel geven. Maar 

hoeveel moet er genomen moet worden, als we rekening willen houden met onze gezondheid? 

5 De precieze maat van eten en drinken kan niet in zijn algemeenheid voor 

alle mensen worden vastgesteld. 
Geenszins stem ik in met die volksverlakkende kletsers en evenmin met die zedeprekers of 

begeleiders van het geweten, die ofwel in het openbaar in de kerk als adviseur, of in besloten kring 

vanuit de leunstoel van waaruit ze de biecht afnemen, bij voorbaat vaststellen wat de maat is en de 

hoeveelheid van de spijs die het volk gedurende de vastentijd mag nemen. Als het volk buiten die 

maat gaat, dan wordt, zo voorspellen zij, de nuchterdarm opgelost. Deze lieden hebben geen 

verstand van natuurlijke [i.t.t. geestelijke] zaken; zoals immers elke mens begiftigd is met een 

bepaalde [eigen] gezichtsuitdrukking, zo ook heeft elk lichaam een verschillend temperament. [En 

daarom] kan ook een vaste, voor alle mensen geldende maat van spijs en drank niet worden 

vastgesteld. Want wat voor de een nuchterheid betekent, brengt de ander voldaanheid en 

omgekeerd. De jaren van bloei van een mens vragen [ook] om een andere maat dan die van de 

oudere mens, en het gezonde lichaam stelt andere eisen dan het zieke. De gallige mens heeft wat 

anders nodig dan de slijmachtige. Bij al die mensen is de [verwerkende] kracht van de maag immers 

niet hetzelfde, en de hoeveelheid voedsel moet daarbij passen, zolang die voorraad voedsel 

beschikbaar is en een maat [heeft] die juist bemeten is. Om die reden is wat voor een robuuste 

man en een jongeling juist is, al te veel voor een zwakke en oudere persoon. En ruimer genomen, 

vragen bezigheden van de geest en het lichaam elk hun eigen maat. [einde pag 72] Bij de man die 
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zijn lichaam in oefeningen beweegt, past een [hoeveelheid] die bijna twee maal zo groot is als bij de 

man die zich aan de studie der letteren en aan beweging van de geest overgeeft. Laatstgenoemde 

haalt immers de hele kracht van de geest naar voren en [dat] remt vervolgens de functies van de 

lagere delen, waaronder ook de koking[sfuntie] van de maag. Voorts zijn er mensen die van nature 

of door gewenning vraatzuchtig zijn. Ze zeggen dat keizer Maximinus een dergelijk type geweest is, 

een man die op een dag veertig en vaak zelfs zestig pond vlees at en daar een [heel] capitolijns vat 

[van 26 liter] wijn bij dronk. Samenvattend zou het zeer onwijs zijn aan al deze [verschillende] 

mensen een en dezelfde hoeveel voedsel voor te schrijven. 

6 Hippocrates wordt toegelicht. 
Hippocrates zegt in het boek over voeding: vis alimenti melior quam moles & moles alimenti melior, 

quam vis.98 Soms is de kracht van het voedsel meer waard dan de massa en [soms] is de massa of 

hoeveelheid belangrijker dan de kracht. Dit is een korte, maar duistere uitspraak die moet worden 

toegelicht. De godgelijke grijsaard wil, naar mijn mening, [zeggen] dat sommige mensen [beter af 

zijn met] spijzen die genomen worden met een bescheiden massa aan gezonde materie, terwijl bij 

anderen het tegengestelde het geval is. Geen wonder, want voor degenen bij wie de maag meer 

ruimte biedt, is de last van het voedsel beter [te verdragen] dan de kracht en omgekeerd. De 

proportie van het voedsel [= verhouding tussen volume en voedende waarde] moet geschat 

worden op basis van de constitutie van de maag. Bij mensen met een een relatief grote maag, is het 

beter dat de massa van de spijs groter is, maar dat deze spijs minder voedend is. Want als zij [naar 

volume] minder zouden eten, zou de maag zich niet [voldoende] kunnen samentrekken om zo de 

spijs [volledig] te omarmen. Er zou dan een lege ruimte ontstaan die later door winden gevuld zou 

worden en daardoor zou de koking [c.q. vertering] verstoord worden. Bijgevolg zijn [einde pag 73] 

mensen die zo in elkaar zitten, beter af als ze meer voedsel, maar met een minder voedende 

inhoud van dat voedsel tot zich nemen. Bij wie de maag niet zo ruim is, heeft een kleinere 

hoeveelheid spijs voordeel, maar [er moet dan een spijs gekozen worden] die veel voedingswaarde 

heeft, opdat niet de maag door een al te grote hoeveelheid uitgerekt wordt. 

7 Het Hygiagisticon van Leonardus Lessius en het boek De sobriae vitae 

commodis van Ludovicus Cornari. 
De theoloog Leonardus Lessius, S. I. (Societ. Jes.) heeft een in zeer heldere woorden geschreven 

boekje uitgegeven over de vraag hoe een goede gezondheid tot op de hoogste leeftijd kan worden 

behouden. Hij heeft het Hygiasticon gedoopt. Het is een zeer geleerd en vroom boek, dat is 

samengesteld door een godvruchtig man, die zich onderscheidt door een scherp oordeel. In dit 

boek oordeelt hij dat voor de mens die het 63e jaar heeft overschreden 12 tot 16 ons [uncia] spijs 

per dag genoeg is en evenveel of wat minder onzen drank.99 Hetzelfde oordeelt en berekent 

Ludovicus Cornarus uit Venetië in zijn traktaat over de voordelen van een sober leven. De auteurs 

prijzen de soberheid en bevelen haar aan iedereen aan. En dat is goed gedaan. Want het gaat er 

                                                 
98 Hipp. Περι τροφης, LCL 147 p 358 XLVI Δυναμις τροφης κρεσσων η ογκος, ογκος τροφης κρεσσων η δυναμις, και εν 

εν υγροισι και εν ξηροισιν. De kracht van het voedsel gaat boven de massa, en de massa gaat boven de kracht. Dat geldt 

zowel bij natte als bij droge dingen.  
99 Uncia = 27 gram  
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niet alleen om de matigheid te prijzen, maar ze moet ook door iedereen omarmd worden als de 

moeder van vele deugden en de beschermvrouwe van een goede gezondheid. Heel treffend zegt 

Diogenes: zoals gebouwen waarin veel eten ligt, stampvol zitten met muizen en spitsmuizen, zo 

staan de lichamen van onmatige mensen open voor veel ziekten.100 Maar om nu te stellen dat er 

voor alle dingen een bepaalde maat is, alsof men iedereen op dezelfde schoenmakersleest kan 

schoeien, dat is werkelijk belachelijk. Iemand kan de wetten van de soberheid dienen, terwijl hij 

vrijelijk buiten de grenzen treedt die matige mensen stellen. [einde pag 74] [Dat is bijvoorbeeld het 

geval als] iemand een grotere maagcapaciteit heeft en een groter lichaam. 

8 Een vaststaand en precies omschreven dieet is gevaarlijk volgens 

Hippocrates en Plutarchus. 
Bovendien is een onveranderlijke en precies omschreven leefregel gevaarlijk. Algemeen bekend is 

Aforisme 5, sect 1 van Hippocrates:101 Ook bij gezonden zijn erg lichte, zorgvuldig samengestelde en 

nauwkeurig klaargemaakte spijzen gevaarlijk. Dat is omdat fouten nogal zware gevolgen hebben. 

Om die reden is het lichte en streng afgemeten dieet gevaarlijker dan een wat voller dieet. En 

Plutarchus waarschuwt ernstig: zij die zich al te ijverig bepaalde, een aantal dagen durende 

perioden van vasten opleggen, handelen volstrekt niet juist. Immers, zij leren de natuur, wanneer 

niets nodig is, om tamelijk weinig voedsel te vragen en door de gewenning maken ze de 

vermindering die een tijd lang op zijn plaats was tot iets noodzakelijks. Beter is het dus om niet op 

basis van een vaste regel, maar afhankelijk van de omstandigheden tuchtigingen van dien aard op 

het lichaam toe te passen. Wanneer er geen ziekte aanwezig is en geen verdenking op ziekte 

bestaat, dan zal het passend zijn om de hele verdere wijze van leven zo in te richten dat men 

afhankelijk van de situatie die zich voordoet, soepel en prettig een aanpassing in eten en leefwijze 

aanbrengt en die ook opvolgt, opdat men niet verslaafd raakt en als een slaaf verbonden wordt aan 

dezelfde loop van een leven, dat zo wordt ingericht en ingeslepen, dat men [steeds] naar bepaalde 

tijden, getallen en kringlopen terug gaat. Want dat is niet veilig, niet prettig en niet beschaafd. Het 

lijkt überhaupt niet zozeer op het leven van een mens, als wel op dat van een oester of een 

boomstam. 

9 Een gewoonte moet niet te plotseling worden veranderd, niet ten kwade 

en niet ten goede. 
Hoe die stomme dieet-maniakken met de doodstraf betalen voor hun wandaden, zou met 

zeshonderd voorbeelden aangetoond kunnen worden. Maar één voorbeeld van Cornarus volstaat. 

Hij zegt zelf dat hij, gedreven door vrienden die hem overhaalden, [einde pag 75] zijn gewoonlijke 

maat van eten en drinken had vergroot met twee onzen, dat hij vervolgens pijn in de zij kreeg en 

koorts, dit samen met een hardnekkige slapeloosheid, waarvan hij niet anders dan na lange tijd 

                                                 
100 Aedes ubi alimentorum copia servatur, multos nutriunt mures et feles. Corpora quae multum cibi capiunt, multos alunt 

morbos. (huizen die veel voedsel bergen, voeden veel muizen en katten. Lichamen die veel voedsel nemen, voeden veel 

ziekten.) Zie J. A. Comenius, Diogenes cynicus redivivus, Sive de compendiose philosophando: Ad scholae ludentis 

exercitia olim accommodatus, nunc autem luci datus. Amstelodami 1658. p 35. 
101 Aforismen I, nr 5.’Bij een beperkt dieet lijdt de patiënt meer als hij een fout maakt. Want alles wat er gebeurt, heeft 

ernstiger gevolgen dan bij een wat royaler dieet. Om die reden is een streng beperkend dieet ook bij gezonden gevaarlijker, 

want afwijkingen door vergissingen zijn moeilijker te verdragen’. Hippocrates, Aphorismen.LCL 150 p 100.  
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weer afkwam. Zo groot is de macht van de gewoonte dat niet alleen een verandering ten kwade, 

maar zelfs een verandering ten goede gevaar oplevert. Paus Clemens VII leed aan een 

maagafwijking. Hij was al oud toen hij op advies van zijn arts Curtius de maat van het eten 

veranderde. Dat leidde ertoe dat hij, naar Sleidanus vertelt, plotseling is overleden. In onze tijd is de 

zeer beroemde Dominicus Baudius een man met een zeer aangenaam karakter, die het grootste 

deel van zijn leven aan een onmatige leefwijze gewend was geweest, overleden daar hij zich al te 

plotseling van zijn eetlust beroofde, iets wat hij geleidelijk aan had moeten doen. Bartholus de 

Saxoferrato, deze zeer beroemde uitlegger van bijna het gehele Burgerlijke recht, is, naar men zegt, 

ook naar zijn gewicht gaan eten [om af te vallen dus] opdat hij zo een helder hoofd en verstand 

[hield] om de raadselen van het recht op te lossen, Of hij door het lot overleed, weet ik niet, maar 

het ligt nabij dat [het kwam doordat] hij zich bezondigde aan een plotselinge verandering van eten, 

want hij is aan het 64e jaar niet voorbij gekomen. Gewoonten moeten niet los gescheurd worden, 

maar [voorzichtig] losgetornd.102 

10 Voor wie het dieet van Lessius goed is en voor wie niet. 
P. Lessius zegt dat een licht en constant dieet niet goed [mogelijk] is als mensen een leven in 

matigheid niet kunnen waarmaken, omdat er zoveel convivia en symposia op hun pad liggen. Zo 

een dieet past slechts degenen die verplicht zijn aan een en dezelfde levenswijs vast te houden, 

zoals daar zijn geestelijken, monniken en anderen die buiten het klooster leven. [einde pag 76] 

11 Wat paxamation is. 
Cassianus schrijft dat de Vaderen die als kluizenaar leefden alleen water en brood gebruikten. 

Daarbij aten ze elke dag twee paxamatia. Paxamation is een verkleinwoord dat komt van Paxamas, 

een woord dat bij Suidas wordt gevonden. Hij zegt dat het een Romeins woord is, maar men moet 

[dan] begrijpen dat het om het nieuwe Rome gaat, dat is Byzantium ofwel Constantinopel, want 

daar is het gemunt. Volgens Suidas is paxamas dat wat in het Latijn bucellatum ofwel in de 

wandeling twee maal gebakken brood wordt genoemd. De Fransen en de Belgen noemen het 

biscuit. Per stuk wogen de paxamatia van de heremieten zes ons, zodat ze dus even zovele dagen 

tevreden waren met twaalf ons brood.103 Dat was zeker niet royaal bemeten. Voor hen alleen is 

onze opmerking overigens niet bedoeld. [Ze geldt ook] voor mensen die druk zijn in de kerk, het 

bestuur, de politiek en op school - mensen die naar eigen inzicht handelen en door geen wetten 

ergens toe verplicht worden. Ik zou echter willen dat juist zij matigheid betrachten en geen grenzen 

overschrijden. 

                                                 
102 De woorden van Plemp doen denken aan Cicero, De amicita, 76. Atque in omni re considerandum est et quid postules 

ab amico et quid patiare a te impetrari. Est etiam quaedam calamitas in amicitiis dimittendis non numquam necessaria; iam 

enim a sapientium familiaritatibus ad vulgares amicitias oratio nostra delabitur. Erumpunt saepe vitia amicorum tum in 

ipsos amicos, tum in alienos, quorum tamen ad amicos redundet infamia. Tales igitur amicitiae sunt remissione usus 

eluendae et, ut Catonem dicere audivi, dissuendae magis quam discindendae, nisi quaedam admodum intolerabilis iniuria 

exarserit, ut neque rectum neque honestum sit nec fieri possit, ut non statim alienatio disiunctioque faciunda sit. 

http://www.koxkollum.nl/cicero/amicitia.htm 
103 Ze aten dus een half ons = 13 gram per dag.  
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12 Tekenen waaruit men kan afleiden of iemand de juiste maat van spijs 

en drank overschrijdt. 
Opdat mensen ook zelf weten, dat ze de juiste maat van spijs en drank overschreden hebben, 

kunnen enkele argumenten [daarvoor] en tekenen [daarvan] worden voorgesteld. Zoals de onzen 

een dubbele vulling of volheid (plethora) onderscheiden, namelijk in volumina en in krachten [scl de 

voedende krachten die in het eten zitten], zo kunnen ook twee soorten verzadigdheid voorgesteld 

worden, namelijk wat het volume betreft en wat de krachten aangaat.104 

13 De verzadiging is dubbel; naar het volume en naar de krachten. 
Naar het volume wordt gezegd, wanneer er meer spijs en drank wordt ingenomen dan de maag in 

zijn holte kan bevatten. Het is beschamend als men de maat van zijn maag niet kent. Naar de 

krachten wordt gezegd, wanneer er meer eten en drinken wordt genomen dan de nogal zwakke 

facultas van de maag kan [einde pag 77] verwerken. Nu moet er niet altijd meteen een aanklacht 

uitgesproken worden tegen hen die spijs en drank nogal rijkelijk gebruiken. Dat [kan namelijk zijn] 

omdat hun volume of kracht dat zo eist. Zo moet Milo van Croton, deze ooit musculaire man, niet 

als vraatzuchtig worden beoordeeld, ook al werkte hij tijdens een maaltijd eens een kalf naar 

binnen. [Maar dat neemt niet weg dat] wie zoveel eet dat hij na tafel niet voldoende is toegerust 

om zijn geestelijke functies te vervullen, zich al te ver heeft volgepropt. Wie door het eten een 

zekere sufheid, zwaarte en loomheid ervaart, terwijl hij tevoren beweeglijk en opgewekt was, 

heeft, zo is de redenering, ook meer naar binnen gehaald dan betamelijk is. Streven naar 

gezondheid, zegt Hippocrates, is zich niet zat eten en niet te lui zijn om te werken. In dezelfde geest 

zegt Plutarchus dat er drie zeer heilzame dingen zijn: minder eten dan nodig is om verzadigd te zijn, 

niet wegvluchten van werk en het zaad van de natuur bij zich houden. 

14 Hoe verzadiging vermeden wordt. 
Om [over]verzadiging te vermijden, moet men niet te lang aan tafel blijven zitten. De lunch 

(prandium) moet in een half uur of hoogstens een uurtje afgehandeld worden. Dat heeft ook als 

voordeel dat alle dingen tegelijk verteerd worden en de rauwheid van de er bovenop komende 

dingen de vertering van het voorafgaande voedsel niet verstoort. Bij een licht avondmaal (coena)] 

met vruchten behoeft geen oververzadiging te worden gevreesd. Hier wordt immers alleen 

geboden wat door de aarde is voortgebracht. Zo een maaltijd noemt Plautus aards.105 Horatius 

heeft het over de coena zonder bloed. De gewone dingen houden de trek naar eten binnen de maat 

van de natuur, maar de kunsten van koks en delicatessenmakers schuiven de grenzen van de 

genotzucht steeds verder op. [einde pag 78] Socrates maant dat we moeten oppassen met spijzen 

welke mensen die geen honger hebben tot eten uitnodigen. En met dranken die niet dorstigen tot 

drinken aanzetten. Hij verbiedt het gebruik daarvan niet in zijn algemeenheid, maar leert dat de 

                                                 
104 Zie eerder: het ging steeds om de kracht en de massa.  
105 Misschien heeft Plempius het uit Plautus zelf, misschien ook uit Erasmus: “Diphilus comicus coenam sine sanguine 

vocauit, qua Plautus terrestrem appelauit. Ambo autem tenuem pauperemque, hoc est, vilibus dapibus instructam mensam 

intellexerunt. (... begrepen ze er onder een lichte en karige maaltijd, dat wil zeggen een tafel gedekt met goedkope spijzen). 

Zie Des. Erasmi Roterodami Adagiorum chiliades iuxta locos communes digestae. Quibus Hadriani Iunii, Iohannis 

Alexandri Brassicani, Iohannia Vlpii, Gilberti Cognati, Coelii Rhodigini, Polydori Virgilii, Petri Godofredi, Caroli Bouilli, 

Adr. Turnebi & aliorum... adagia... subiuncta sunt. S.l. 1599, p 41. 
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dranken [alleen] dan gebruikt moeten worden wanneer het nodig is. Het genot dat dan ervaren 

wordt, wordt aangepast aan de noodzaak. Wat van zich zelf aangenaam is, mag men gebruiken 

wanneer het als voedsel dient. Het is niet gemakkelijk om zich in de rijke maanden te midden van 

zoveel soorten exquise etenswaren zo goed te bedwingen dat men niet overvuld raakt. Toch moet 

men dat proberen, zeker als de kracht [scl van het voedsel] lang aanhoudt. Men moet de schippers 

niet volgen die op onzinnige wijze, begerig naar winst, de buik van het schip met zoveel 

handelswaren belasten dat ze gedwongen worden hun vaartuig voortdurend met een pomp te 

ledigen - als ze al geen deel in zee [moeten] gooien [om te voorkomen dat] het schip zinkt. Het past 

dat wij onze lichamen slank en geoefend houden, opdat zij zelfs als ze een keer enigszins onder 

druk komen te staan, zich dank zij hun lichtheid als een kurk kunnen opbeuren. Aldus moet er niet 

op de wijze van smulpapen en alleseters gevreten worden en gebunkerd - zoals de roeiers -met-de-

beker plegen te doen.106 [In wezen zijn dat] mensen met een buitengewoon slaafse inborst. 

De Beotiërs waren vroeger om hun onmatigheid berucht. Ze hadden een slechte naam bij de 

Grieken. Zo werd het Beotische varken spreekwoordelijk. Dat was omdat zij [de Beotiërs] alsof ze 

hongerig waren, met opgeblazen wangen boven de tafel [hingen en] almaar bestelden. Het gevolg 

hiervan was een loomheid en een sufheid van geest die [nu eenmaal] pleegt te ontstaan uit een 

grote overvulling. 

15 Het Vlaamse [woord] bot komt van Beotiër. 
Aangezien er geen dingen zijn die uit het niets ontstaan, denkt Erasmus dat het Vlaamse [einde pag 

79] woord bot (dit stomp of lomp betekent) is ontstaan uit een samentrekking van Beotus. Want 

eigen is aan onze taal, zegt hij, dat we woorden met meer lettergrepen tot een enkele lettergreep 

samentrekken. Het staat vast dat Romeinse woorden met Duitse, Franse en Engelse vermengd 

werden, dit aangezien het Romeinse Rijk zich ver uitstrekte, en ook vanwege de goederen van de 

handelaren. Om niet in die lelijke fout [van samentrekken] te vervallen, is het nuttig dat we de 

geest met aangename gesprekken van de schotels afleiden. Dat deden de oude filosofen al. 

Plutarchus zegt in zijn boek over de gezondheid dat geletterde mannen onder het eten een 

wiskundige stelling of een boek moeten behandelen en vervolgens de lier laten klinken. [Dit alles] 

opdat ze minder eten. Dat advies volgde keizer Macrinus op. Omdat hij vreselijk veel trek had in 

eten en wijn, nodigde hij geletterden aan het gastmaal, zo zegt Capitolinus, opdat hij al sprekend 

over de vrije kunsten noodzakelijkerwijs van het eten moest afzien. Alexander Severus las ofwel zelf 

onder het eten voor of hij luisterde naar anderen. Tiberius stelde disputabele zaken aan de orde. 

Adrianus luisterde ook zelf naar geleerden. Cato maant (bij Cicero) dat het ons past, het genoegen 

van een convivium niet alleen te meten aan fysieke geneugten, maar ook aan de ontmoeting met 

vrienden en aan de gesprekken [met hen]. Ik zou het echter niet alleen willen hebben over ernstige, 

moeilijke en hoogdravende disputaties. Daarom keur ik de door Plutarchus geprezen wiskundige 

                                                 
106 Desiderius Erasmus, Adagia, IV, VII, 41. Calicum remiges: Κυλικων ’ερεται, id est calicum remiges dicti sunt qui 

assidue perpotarent, vinum pro remo ducentes.(Bekerroeiers zijn mensen die almaar doordrinken alsof ze de glazen voor 

riemen houden). Bron: 

http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xfromcc.php?tabelle=Desiderius_Erasmus_cps4&rumpfid=Desiderius_Erasmus_cps4,%20A

dagia,%20%20%20%20%20p9,%20%20%204,%203641&id=Desiderius_Erasmus_cps4,%20Adagia,%20%20%20%20%2

0p9,%20%20%204,%203641,%20%20%20%20%20%205&level=99&level9798=&satz=5&hilite_id=Desiderius_Erasmus

_cps4,%20Adagia,%20%20%20%20%20p9,%20%20%204,%203641,%20%20%20%20%20%205&string=IACTURA&bi

nary=&corpus=4&target=&lang=0&home=&von=suchergebnis&hide_apparatus=1&inframe=1&jumpto=5 
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stellingen niet goed. Ook [wijs ik af] de debatten over de mysteriën van het christelijke geloof, of 

over vragen die uit de diepten van de filosofie zijn opgedoken. Zij dirigeren de spiritussen namelijk 

al te zeer van de keuken van het lichaam naar de hersenen, en zo wordt de koking van de spijzen 

verzwakt. In plaats daarvan moeten [einde pagina 80] lichtvoetige en leuke, charmante verhalen 

gedebiteerd worden, zoals die waar Gellius in boek 18, hoofdstuk 2 naar verwijst. Of men luistert 

naar een slaaf die getraind is als lezer, en die een boek voorleest, zoals er nu in kloosterkerken en 

collegezalen van de kansel [of katheder] iets wordt voorgelezen. 

16 Wat te doen als men gedwongen wordt erg uitgebreid te eten. 
Soms ontkomt men er niet aan naar het diner te gaan van een vriend of een belangrijk iemand, 

alwaar het zeker is dat de gastheer de tafelgenoten ruim gaat onthalen en rijkelijk gaat bestrooien 

met de bloem van de vrije vader.107 Wat te doen, als men zich daaraan niet kan onttrekken? [Het 

antwoord is:] het lichaam moet als bij rustig weer worden voorbereid op de wind en de 

toenemende stromen die van van oost naar west lopen (decumanos). Opdat er geen roes op een 

roes volgt en geen wijn aan wijn wordt toegevoegd, past het om zich een of twee dagen te 

onthouden, opdat wij in het lichaam plaats maken voor het eten, de nagerechten en de rijkelijke 

hoeveelheden drank, en we een nieuwe en parate eetlust voor die dingen ontwikkelen. Maar 

indien ons plotseling een dergelijke noodzaak overvalt, dat wij met een reeds bepakt en om [nog 

meer] te eten en drinken ongeschikt lichaam gedwongen worden te drinken met de bibaculi108 

wegens de aanwezigheid van hooggeplaatste mannen of VIP’s, dan moet men zich stevig wapenen 

tegen de ongemakkelijke schuchterheid waardoor mensen grote nadelen oplopen. Dan moeten die 

[woorden] gebruikt worden van de tragediedichter uit Creon.109 

                                                 
107 Flos liberi patris: est vinum zegt H. de Groot in een aantekening in zijn Hugonis Grotii Annotationes in Vetus 

Testamentum emendatius edidit et brevibus complurium locorum dilucidationibus auxit Georgius Joannes Ludov. Vogel 

apud J. J. Curt, 1775 Halae. p 235.  
108 Bijnaam van de gentes van de Furii en de Sextii. 
109 Daniel Wyttenbach vertaalde Plutarchus uit het Grieks in het latijn. Het is aardig om de vertaling van deze classicus met 

die van de dokter te vergelijken: Wyttenbach vertaalt (p 343 -4): IV His additum fuit illud, semper ea corpori saniora esse 

quae tenuiora essent: maxime vero fugiendam redundantiam, crapulam, deliciarumque usum, cum prae manibus est 

festivitas aliqua, aut amicorum convivium, aut epulae a rege vel duce exhibendae, aut ubi alias largius sese invitaturi sunt 

cibis et poculis, ita ut tibi detrectare non liceat: tum enim velut tranquillo coelo corpus tenue et leve praeparandum est 

adversum ventum et undas ingruentes. Difficile enim est in conviviis mediocritatem consuetamque edendi ac bibendi 

rationem ita tueri, ut non omnibus aliis molestus, injucundus, importunusque videare. Ne igitur crapula crapulae, vino 

vinum, tanquam ignis igni (ut in proverbio est) superaddatur, serio imitandum est quod Philippus joco satis eleganter egit. 

Invitarat eum rure quidam ad caenam, paucos habere secum comites opinatus: cum autem modice apparatam ad coenam 

Philippus plures adduceret, perturbabatur: quod ut sensit Philippus, ad singulos amicorum submisit qui moneret, ut locum 

placentae relingueret: ita amicis obtemperantibus, placentamque expectantibus, ac ideo parcibus vescentibus appositis cibis 

omnibus coena ea suffecit. Sic ergo nos praeparare debemus ad necessarias istas invitationes, ut obsonio, bellariis, adeoque 

etiam ebrietati locum relinquamus in corpore, novumque ad ea et paratum adferamus appetitum. V Cum vero talis nos 

subito invadit necessitas, ut corpore onusto et ad edendum bibendumque inepto ob praesentiam principum virorum aut 

hospitum pudor videatur nos cogere potare cum probe ad potandum affectis: ibi tum maxime armatum esse oportet contra 

ineptam istam verecundiam quae Magna adfert hominibus damna: usurpanda qua illa sunt Creontis in tragoedia: Praestat 

inimicum fieri, hospes, tibi me modo/Quam gemere postea, nunc agam si mollius. Fugiendo enim rusticitatis opiniorem in 

laterum dolorem vel insaniam se conjicere, revera agrestis est et vecordis hominis, qui rationem cum hominibus citra 

pocula et nidorem versandi ignoret. Ipsa enim recusatio, si dextre fiat et urbane, non minus gratiosa est quam obsequium: et 

si quis ab iis quae apponuntur in convivio se tanquam a sacra re abstinens, ad pocula interim mensamque alacriter et 

hilariter aliquid in seipsum laudat aut dicat, jucundior videbitur una se inebriante aut obsonia vorante. Plutarchus’ υγιεινα 

παραγγελματα π 343 [= Plutarchi De tuenda sanitate praecepta.beginnend p 339] Dit boek is uitgegeven als onderdeel van 

Πλουταρχου του Χαιρωνεως τα Ηθτικα Plutarchi chaeronensis MORALIA id est oprea exceptis vitis, reliqua. Graeca 

emendavit et Daniel WYttenbach, hist eloq litt gr et lat in illustri athen amstelod, professor. Tomus I Oxoni 1795. 
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Het is beter, gastheer, dat ik nu onaardig tegen je doe, dan dat ik later ga zitten piepen. Nu 

doe ik het veel milder. 

Pijn in de zijden, de ingewanden en het hoofd nemen namelijk toe, omdat niemand al weigerend 

een lomperik wil lijken. [einde pag 81] In werkelijkheid is het [juist] iets van een lomp en gestoord 

iemand, die zonder de bekers en de glans van culinaire hapjes niet in staat is met mensen te 

discussiëren. En dat terwijl een weigering mits geschikt en beleefd gedaan, bij hen niet minder 

hoffelijk overkomt dan de instemming om mee te eten. Dus overbodige dingen moeten men 

mijden, en zo ook het gebruik van al te veel heerlijkheden. Maar men moet wel een aantal keren 

per dag eten. Hier dient dus bekeken en neergezet te worden hoe vaak dit per dag moet gebeuren. 

De Romeinen verdeelden de maaltijden in ientaculum, prandium, merenda [en] coena. Onmatigen 

voegden er nog een vijfde aan toe, de comessatio. 

17 Wat het jentaculum, vipa, silatum en prandium zijn. 
De Grieken noemden het jentaculum acratismum, van acratum [Gr. a- krasis. niet gemengd]. Dit is 

onvermengde wijn (merum). Dat was omdat zij [bij wijze van ontbijt] een stukje brood gedoopt in 

wijn namen. Door de Salernitanen werd dit met een barbaars woord vipa genoemd, van wijn 

[vinum] en brood [panis][curs. AK]. In het Frans is het soupe au vin. In het Latijn willen ze dat 

jentaculum gezegd wordt, omdat het om die spijs gaat die de nuchterheid opheft110. Isidorus zegt in 

zijn etymologische woordenboek dat het jentaculum de eerste spijs is waarmee de nuchterheid 

wordt opgeheven. Nigidius zegt: wij zelf bezoedelen de nuchterheid met een ontbijt (jentaculum). 

Vroeger werden jentacula prandicula genoemd. Festus zegt: de Ouden zeiden prandicula waar wij 

nu jentacula zeggen. Dezelfde Festus zegt dat het jentaculum [ook] silatum werd genoemd. Silatum, 

zegt hij, noemden de Ouden dat, wat wij nu jentaculum noemen. [Ze deden dat] omdat ze voor de 

middag wijn die gekruid was met sil namen. Sil komt van seseli [= paardenvenkel] die ook sil 

genoemd wordt en bij Hippocrates seli. [Dat ging ongeveer volgens het gebruik, waarbij wij ook 

heden nog ‘s morgens absinthwijn drinken. [einde pag 82] Maar dit is niet de blijvende betekenis 

van het jentaculum [geweest]. Dat leert ons boek 1 van Appuleius’ Metamorphosen. ‘Zie daar, zei 

ik, het ontbijt staat voor je klaar. En terwijl ik mijn ransel van de schouder afleg, reik ik hem snel 

kaas en brood’. En dat van Pomponius: ‘niets hebbende voor het ontbijt dan zeemansbrood’. 

Isidorus wil dat prandium gezegd wordt, dit naar het apparaat om mee te eten. Maar eigenlijk 

noemden de Ouden het eten van alle soldaten voor de strijd zo. Vandaar is er de [bemoedigende] 

toespraak van de aanvoerder Leonidas: laat ons eten het prandium alsof we in de onderwereld gaan 

eten. Trebellius Pollio zegt in zijn Leven van Galienus Saloninus dat het militaire prandium 

uitgesproken werd als parandium, van dat wat de soldaten voorbereidt op de strijd. [parare L= 

voorbereiden] Plutarchus, in boek 8 van Symposiaca vraag. 6, lijkt het woord prandium af te leiden 

van het uur waarop het eten wordt genomen, ofwel van παρ’ 'ενδιον wat middagtijd betekent. 

Festus suggereert dat het prandium vroeger het jentaculum was. Het eten tussen de middag werd 

                                                                                                                                                      
[https://books.google.nl/books?id=47VAAAAAcAAJ&pg=PA344&lpg=PA344&dq=%22praestat+inimicum+fieri+hospes

%22&source=bl&ots=RBQu4g78zk&sig=GPNBNUB0RIgS-

2bobzo2I3Lzj1U&hl=nl&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMIjp7Yh_brxgIVw9csCh3EOQGK#v=onepage&q=%22prae

stat%20inimicum%20fieri%20hospes%22&f=false] 
110 Vgl. ieiunus = nuchter. 
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coena genoemd. Dit suggereert Celsus ook in boek 1, hoofdstuk 3. Als iemand zijn prandium neemt, 

is het wel zinnig, zegt hij, iets kleins te nemen dat droog is en er geen vlees en drank bij te nemen. 

Aristoxenus houdt vol dat de Pythagorëers gewend waren niets anders dan brood met Attische 

honing te nemen. Dat was een soort koek gemaakt uit boter, fijn tarwemeel en honing. Ongeveer 

zoals de Amsterdamse suikerkoek. 

18 Het prandium van de Ouden is ons jentaculum. 
Zelfs athleten aten bij het prandium alleen brood en coliphia.111 Zo ontbijten wij. Dus het oude 

prandium hield in wat bij ons het jentaculum is. [einde pag 83] En nergens is ooit gelezen dat 

iemand door een ander voor het prandium werd uitgenodigd. Wel voor de coena. Ze noemden dat 

coenam condicere: een lunch afspreken. Zo ook kookten ze voor het prandium ’s morgens niets. En 

zij die ergens in hetzelfde gebouw verbleven, aten niet samen of op een bepaald moment, maar 

ieder op het tijdstip en de plaats die hem zo uitkwam. En ze aten wat er in de voorraadkast lag. 

19 Wat is de merenda: [ante]coena. 
Na de lunch (prandium) namen zij die zich aan hun eetlust overgaven, de merenda, een maaltijd in 

de namiddag. Die werd zo genoemd, omdat het om spijs ging die na de middag werd opgediend. 

Isidorus, boek 20, hoofdstuk 2, zegt dat merenda de spijs is die in de namiddag genomen wordt en 

die het kortste bij de coena staat. Vandaar dat de merenda door sommigen ook wel de ante-coena 

wordt genoemd. 

Het coena wordt zo genoemd vanwege de gemeenschappelijkheid van de etenden. Het 

gemeenschappelijke noemen de Grieken immers κοινον. De Ouden spraken ook wel van vesperna 

[avondeten]. Festus zegt: onder vesperna wordt bij Plautus de coena verstaan. Omdat dus de coena 

verwijst naar de gemeenschappelijke levenswijze van de mensen die samen eten, is het, zoals 

Plutarchus vertelt in het voorwoord van boek 7 van Symposiaca, dat een geestige man eens 

ontkende dat hij het coena had gebruikt. Hij had namelijk in zijn eentje zitten eten. Dat hij gegeten 

had, was niet hetzelfde als het coena gebruikt hebben. Men verdeelde het coena verder in drie 

delen of gangen. De eerste gang noemden ze ante - coenam, gustatio of gustus. De tweede, waarin 

de belangrijkste en rijkste spijzen werden opgediend, was de eigenlijke coena. De derde, waarin het 

dessert [kwam] de tafel van de vruchten (mensa pomorum) of tweede tafel. De belangrijkste gang 

werd kop van het diner (caput coenae) genoemd. 

20 Op welk uur van de dag namen de Ouden hun prandium en hun coena. 
Het aanvaarde uur van de coena viel bij de oude Romeinen ten tijde van de zonsondergang. [einde 

pag 84] Later werd die maaltijd begonnen op het tiende uur. Drukke mensen en mensen die bij het 

gerecht werkten, hadden de coena vaak pas na het tiende uur. Dat was, zoals zich laat leren uit de 

Miloniana van Asconius,112 omdat de zakelijke besprekingen en rechtzaken op het forum zich 

                                                 
111 colyphia = κωλύφια, een keuze van de beste stukjes vlees. Zie http://latinlexicon.org/definition.php?p1=2011604 
112 ‘Post nonam venies’zegt Tacitus. Daarbij tekent Justus Lipsius aan: Immo actuosi homines decimam saepe, quoniam res 

et iudicia in foro exercita ad decimam horam, uti ex Miloniana Asconii discas. At labente imperio moribusque octava hora 

balnei haberi coepta, nona ipsa coenae. Zie I Lipsii excursus ad Annalium lib. XIV I ad caput II. C Corn. Taciti opera ad 
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uitstrekten tot het tiende uur. Maar toen het keizerrijk en zo ook de zeden in verval raakten, begon 

men op het achtste uur een bad te bezoeken om op het negende aan de avondmaaltijd te gaan. 

Plinius zegt over Spurinna: zodra het uur van het baden is aangekondigd (dat is namelijk ‘s winters 

het negende en ‘s zomers het achtste) loopt hij naakt in de zon en ligt gewassen aan. Martialis 

[schrijft:]113 

Het negende uur beveelt dat de kussens opgeschud worden.114 

Hierdoor komt het dat de Belgen nog tot op de dag van vandaag de tijd van het prandium noen 

(nonam) noemen, een naam die is achtergelaten door de Romeinen, toen die ooit over België 

heersten. De Romeinen verdeelden de dag in 12 uren, welke in de zomer langer en in de winter 

korter waren. Hun negende is ons derde uur; bij ons gaat de zon immers op het zesde uur onder.115 

21 Welke convivia zijn tijdig en welke ontijdig. 
Van mensen die voor dat negende uur [aan tafel gingen] zei men, dat ze op een normale tijd 

begonnen of zelfs vroeg. [Van mensen] die het maal in de lengte uitrekten en door lieten lopen tot 

in het holst van de nacht, zei men dat hun maaltijden ontijdig waren. De tijdige convivia pleegde 

men vaak te houden op feestdagen als de saturnaliën en op bruiloften. Een convivium ofwel een 

gastmaal overdag, vanaf de middag wel te verstaan of daaromtrent, is op de juiste tijd, omdat het 

begonnen wordt precies op het moment dat daarvoor staat. Een nachtelijk gastmaal daarentegen is 

niet op het passende moment. 

22 Wat betekenen comessatio, coenatio, caenaculum, triclinium, diaeta, 

zeta. 
Comessatio is spijs die na de coena komt en niet op het juiste moment genomen wordt. De 

comessatio, welke de Grieken κωμας noemen, [einde pag 85] wordt dorps genoemd. Voor ze 

steden stichtten, woonden de mensen immers in dorpen. In die dorpen nodigde men elkaar [soms] 

uit om samen te eten. Dat is voor elk soort mensen schadelijk. 

                                                                                                                                                      
optimorum librorum fidem recognovit …Vol II, p 560, Hannover 1834. 

https://books.google.nl/books?id=ebY9AAAAcAAJ&pg=PA560&lpg=PA560&dq=miloniana+asconii&source=bl&ots=3g

kr2ECmt4&sig=REyykMNzogdyGtFQN-YMpTNzw8&hl=nl&sa=X&ved=0CFMQ6AEwCWoVChMImdy18PrsxgIV 

qRTbCh3zDQIn#v=onepage&q=miloniana%20asconii&f=false  
113 Martialis, Epigr. IV, 8, 6 daar frangere ipv solvere. 
114 De Romeinen stonden, ongeacht het jaargetijde, steeds omstreeks zonsopgang op en gingen kort na zonsondergang 

slapen. Voor het dagelijkse werk was de, afhankelijk van de seizoenen 5 à 8 uur durende voormiddag gereserveerd. Een 

korte siësta, ontspanning en de hoofdmaaltijd vulden de namiddag. Zie C. Seltman, Wine in the Ancient World (London: 

1917) en J. André, L'alimentation et la cuisine à Rome, 1961.  
115 Zowel de dag als de nacht werden elk ingedeeld in 12 gelijke, maar van dag tot dag in lengte variërende horae (uren), 

die te beginnen met zonsopgang resp. zonsondergang aangeduid werden als hora prima, secunda, tertia enz. tot en met 

duodecima. Deze horae hadden dus slechts tweemaal per jaar, bij de dag-en-nachtevening, alle een duur van 60 moderne 

minuten; bij de winterzonnewende telde een hora overdag slechts ca. 44,5 en 's nachts ca. 75,5 moderne minuten, bij de 

zomerzonnewende was het precies omgekeerd. De Romeinen kenden nog geen minuten en seconden. Het dagelijkse leven 

was in het antieke Rome nooit - evenmin als trouwens vrijwel overal in Europa tot ver in de 19e eeuw - onderworpen aan 

de mathematische nauwkeurigheid die tegenwoordig heerst. Het gebruik van zonnewijzers (horologia) en wateruurwerken 

(clepsydrae) sinds de 2e eeuw v. Chr. bracht hierin nauwelijks verandering.  

https://books.google.nl/books?id=ebY9AAAAcAAJ&pg=PA560&lpg=PA560&dq=miloniana+asconii&source=bl&ots=3gkr2ECmt4&sig=REyykMNzogdyGtFQN-YMpTNzw8&hl=nl&sa=X&ved=0CFMQ6AEwCWoVChMImdy18PrsxgIV
https://books.google.nl/books?id=ebY9AAAAcAAJ&pg=PA560&lpg=PA560&dq=miloniana+asconii&source=bl&ots=3gkr2ECmt4&sig=REyykMNzogdyGtFQN-YMpTNzw8&hl=nl&sa=X&ved=0CFMQ6AEwCWoVChMImdy18PrsxgIV
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En nu wij het toch hebben over bepaalde zeden en gewoonten van de oude Romeinen, is het goed 

hier ook iets aan vast te knopen over hun eetkamer (coenaculum), tafels (mensae), servetten 

(mappae), tafellakens (mantiles) en messen (cultri) en zo ook over de vorm waarin de tafels 

geschikt werden. [De ruimte waarin] men aanligt, dat is het cubiculum. De ruimte waarin men het 

coena gebruikt, wordt het coenaculum genoemd. Maar de coenatio was voor de rijkeren. Ze werd 

zo genoemd op dezelfde manier als waarop de plaats waar men pleegt heen en weer te wandelen 

ambulatio wandelgang genoemd werd en gestatio de plaats waar men vanwege de gezondheid een 

luchtje ging scheppen. Het coenaculum was voor de minder goed gesitueerden. Eigenlijk waren de 

coenacula de hogere plaatsen in het huis. Vandaar dat Festus zegt: de coenacula zijn de plaatsen 

waar men over de trap naar toe klimt. En het coenaculum was geen gesloten geheel. Het had ook 

een cellula en andere aanpalende zijvertrekken. Omdat deze coenacula door de minder rijken 

gehuurd [konden] worden, is het dat wij van mensen [die zulke ruimtes verhuren] zeggen (in de 

Digesten) dat ze coenaculariam facere. Dat gaat op dezelfde manier als we zeggen argentariam 

facere, dat is: een wisselbank opzetten. Het gaat dus om mensen die hele huizen huren en daar dan 

enkele op zich zelfs staande coenacula voor minder rijke mensen in maken. Daarmee kunnen ze 

dan veel geld verdienen. De eetruimte in woningen werd ook triclinium genoemd. Dat komt van 

drie ligbanken, omdat de Romeinen die aan de coena begonnen drie ligbanken neerzetten waarop 

zij gingen aanliggen om de maaltijd te gebruiken. Servius zegt ons in 1. Aeneid. dat zij [einde pag 

86] die willen dat het triclinium het zelfde is als de coenatio, zich vergissen. Maar de man vergist 

zich zelf ook: want Vitruvius en Tullius [Cicero], Valerius Maximus, Fabius en anderen vatten het 

[woord ook] zo op. Plautus maakt melding van een biclinium dat slechts twee ligbanken telde. Het 

coenaculum werd op andere wijze ook wel diaeta genoemd, waar men ‘s zomers in de schaduw en 

‘s winters in de zon kon eten. Door sommigen werd het ook de zeta genoemd. 

23 De Romeinen lagen aan tafel aan op ligbanken. Wat dat voor banken en 

tafels waren. 
Zo is het zeker dat het algemeen gebruik is geweest van de Romeinen om niet aan tafel te zitten, 

maar om aan te liggen. Men ging daarbij op zachte ligbedden liggen, die aanligbedden werden 

genoemd (tricliniares en discubitorii). De bedden waarin men sliep, werden cubiculares genoemd. 

Later maakten ze in plaats van de triclinii stibadia welke ze vanwege de gelijkenis met de Griekse 

letter sigma, die in de vorm van een C geschreven werd, sigma noemden. De allereerste Romeinen 

hadden deze meubels niet. Martialis en Plinius herinneren zich dat. Deze stibadia kregen hun naam 

van het aantal mensen dat ze een plaats konden bieden: ze werden hexaclina genoemd als het om 

zes personen ging en septaclina als het er zeven waren. De bedden van vooraanstaande mensen 

waren hoger, ze klommen erop met een eenvoudig trapje, voetbankje of opstapje, of met een 

dubbel opstapje ofwel een trap. Het [eigenlijke] lectus was wat wij ledekant [sic] of bedstede 

noemen. Het kussen of matras (culcita) heette bedde, en werd, omdat het in het begin uit 

gedroogde kruiden gemaakt werd, torus [bed] genoemd. Toral116 is de vulling die in de torus werd 

gedaan. De toralia waren bij de vroegste Romeinen huiden van jonge geitenbokken. Cato gebruikte 

ze altijd, later legden ze er een purperen deken of een ander kleed als sofakleed [aulaea] overheen. 

[einde pag 87] 

                                                 
116 Pinxter: beddesprei. 
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De tafel was rond en laag. Bij gewone mensen had ze drie poten en was ze uit eenvoudig hout 

gemaakt. Bij de rijkeren was ze van citrushout of ahorn, en soms met zilver beslagen. Een kunstig 

gemaakte ivoren voet ondersteunde het geheel. Men denke bij kunstig aan een poot in de vorm 

van een panter of een leeuw. Over de eerstgenoemde tafel zegt Tigellius bij Horatius: 

Laat er voor mij eens een tafel met drie poten zijn117 en een schelp van zuiver zout118. 

Over de tweede [tafel] zegt Juvenalis: 

De zalven lijken te stinken, en zo ook de rozen, als niet het grootse ivoor de uitgestrekte 

tafelbladen ondersteunt119 en er geen luipaard met opengesperde muil oprijst [uit de poot 

van de tafel].120 

Rond de tafel stonden meestal drie aanligbanken. In de latere tijd werd de tafel ook half rond, of 

kreeg ze de vorm van een maanvormig schild, zoals Martialis zegt.121 Men noemde die tafel sigma. 

Voordat ze gingen aanliggen, wasten ze de handen nadat van te voren het hele lichaam in het bad 

was gewassen. Ze verwisselden de toga’s voor kleren die ze vanwege de bijbehorende 

aangelegenheid coenatoriae noemden. Hun sandalen namen ze van hun voeten opdat ze het 

aanligbed niet vies maakten. Met telkens drie of vier bezetten ze een bank. Als het er meer waren, 

werd dat voor gierig gehouden en voor minder luxueus. Zo gebeurde het dat aan een 

gemeenschappelijke tafel nauwelijks meer dan twaalf mensen konden eten. Bij een heel chique 

diner lagen er maar twee per bank aan. 

De manier van liggen was de volgende: ze lagen met het bovenste deel van het lichaam achterover 

gebogen. Anderen leren dat ze op hun buik lagen. Bij het begin van de coena lagen ze voorover met 

kussentjes onder de borst, waardoor [einde pag 88] elk van beide handen vrijer was om de schalen 

aan te pakken. Terwijl het gastmaal voortschreed, gingen ze op hun elleboog liggen of, als ze niet 

wilden praten, lagen ze achterover. Horatius [dicht]:122 

En lui legt de gast zich reeds op zijn elleboog.123 

24 Manier van aanliggen. 
Het onderste deel van het lichaam lag in de lengte uitgestrekt. Het hoofd licht opgericht, de rug 

matig met kussentjes ondersteund. Opdat ze met gelijke delen tot de tafel reikten, lag de eerste 

aan het hoofd van de bank terwijl zijn voeten achter de rug van de tweede staken. De tweede 

                                                 
117 ‘Ik heb daar genoeg aan’, voegt Paoli toe. (p 115) 

118 Horatius, Satiren I, 3 vs 12-15: “sit mihi mensa tripes et concha salis puri et toga, quae defendere frigus quamvis crassa 

queat.” (geef mij een tafel op drie poten, een schelp met zuiver zout en een toga die me tegen de kou kan beschermen) 

(Horace, Satires, LCL 194: pp 32-33). 
119 Orbis betekent ook tafelblad cf. Paoli, Vita Romana 115. U E Paoli Vita Romana. Het leven in het oude Rome, 

Amsterdam: Lieverlee, 1950. 
120 Satiren, (LCL 11, v 122-3). 
121 In het Latijnse woordenboek van Muller en Renkema (8e dr, 1958) staat op p 512 een tekeningetje van een tafel met drie 

aanligbedden erom heen.  
122 Satiren, boek II no IV vs 39.  
123 Fatigatus edendo zegt commentator W. G. van der Weerd in Horatius’ Satiren en Brieven (Leiden, 1905). 

https://books.google.nl/books?id=1eUUAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=

onepage&q&f=false 
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keerde zijn achterhoofd naar de navel van de eerste, met een kussen ertussen, en zijn voeten 

strekten zich uit naar de rug van de derde. En zo was het hetzelfde met de derde en de vierde man. 

Hij die als eerste aan het hoofd van het aanligbed aanlag, werd de hoogste genoemd, die aan het 

voeteneind lag de laagste. Die er tussen in lag de middelste. Niet de eerste, maar de middelste 

plaats werd gehouden voor de meest eervolle, [tenminste] als er drie op een bed lagen; als het er 

vier waren, werd de plaats die volgde op de hoogste als de meest eervolle beschouwd. Als er 

slechts twee aanlagen, was de hoogste plaats de meest eervolle. De Joden die door de Romeinen 

onderworpen werden, hebben dit gebruik ook aangehouden. Want Christus lag bij het laatste 

avondmaal met zijn leerlingen aan op de grond of op bedden die in de vloer waren gelegd. Daar, zo 

zegt men, lag de heilige Joannes aan de borst van Christus. Dit dus op de manier en de wijze die ik 

hierboven heb geschetst. En niet dus op de manier waarop onze schilders de Heer schilderen: 

zittend aan een tafel terwijl de heilige Joannes naar zijn borst neigt. 

25 Wie aan tafel moesten zitten. 
Alleen vrouwen pleegden vroeger naast hun liggende mannen te zitten. [einde pag 89] En als ze 

aanlagen, lijken ze een andere houding te hebben aangenomen dan de mannen. Ze worden op 

Romeinse stenen waarop vrouwen met mannen aanliggen, als volgt afgebeeld: [men ziet ze] als het 

ware zittend, met hun figuur (figura) van hen [= de mannen] afgedraaid. Soms hebben de vrouwen 

echter ook aangelegen, terwijl ze [met hun hoofd] rustten op de borst van de mannen. Ovidius zegt 

tegen het meisje dat met een man gaat eten: 

En moet het de borst van een ander zijn waar je dicht tegenaan ligt en die je verwarmt? 

Legt hij zijn hand op jouw nek wanneer hij maar wil?124 

En nog eens:125 

En laat niet toe dat hij zijn armen om jouw hals legt 

en laat je hoofd niet op zijn stugge borst rusten.126 

Ook vriendinnetjes en bordeeljongens lagen zo bij hun minnaars. Dit noemden ze naar binnen 

liggen (interiorem jacere) of accumbere. Scipio zegt in zijn rede tegen Gallus: wie bij gastmalen als 

jongetje met een handgeweven tunica aan met een minnaar, aan de binnenkant aanligt, wie zal aan 

hem twijfelen, immers hij doet hetzelfde als homo’s of schandknapen plegen te doen. Suetonius 

zegt in zijn boek over Caius ‘ lusten dat hij een onterende omgang had met al zijn zussen en in een 

zaal vol met gasten hen een voor een om beurten onder zich plaatste, terwijl zijn vrouw bovenaan 

lag. [Het zag eruit] als waren zij de wettige echtgenotes, terwijl de echte vrouw van haar legitieme 

plaats was weggeschoven. In dezelfde zin uit zich Cicero in een nogal hilarische brief: 

Onder Eutrapelus lag Cythaeris aan.127 

                                                 
124 LCL 41 329-330; 5-6.  
125 LCL 41 330-1; 35 -36 sqq. 
126 LCL 41 p330-331.  
127 Cicero, Epist. IX ad fam. 26 
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De volwassen mensen zullen hebben aangelegen. Tacitus zegt in boek 13 van de Annales dat de 

kinderen van hooggeplaatste personen zittend pleegden te eten in het aangezicht van [einde pag 

90] hun naasten, aan een eigen, wat soberder tafel. Suetonius zegt in zijn [hoofdstuk over] 

Claudius: hij liet bij elke coena ook zijn kinderen toe met [andere] jongens en meisjes uit de 

adelstand. Die aten volgens oude gebruiken, terwijl ze bij het gestel van de aanligbedden zaten. 

Hetzelfde zegt hij in de biografie van Augustus over diens neven: en hij at niet samen [met de 

kinderen] als ze niet aanzaten bij hij laagste bed. Hieruit blijkt dat de kinderen aan het gestel en de 

voeten van hun ouders hebben gezeten. Die wilden niet dat ze zouden aanliggen, omdat dat te 

chique voor hun leeftijd was. Slaven lagen ook niet aan, omdat dat bij hun stand geen pas gaf. 

Plautus zegt in Stichus: wij worden liever honds op de beklaagdenbank van het gerecht ontvangen 

dan op de aanligbank.128 En dezelfde zegt in De Pers: ik vraag niet of ik op het aanligbed mag 

aanliggen; je weet dat ik een man van de laagste zitbank ben.129 Donatus schrijft in het leven van 

Terentius dat [aan deze dichter] toen hij eens naar een gastmaal kwam, werd bevolen vooraf voor 

Caecilius130 te reciteren. Men zegt dat hij zittend op een bankje aan de voet van de ligbank heeft 

voorgelezen, dit omdat hij nogal sjofel gekleed was. Na enige verzen werd hij echter uitgenodigd 

om op de bank aan te gaan liggen en samen met de anderen te eten. Plutarchus meldt in Cato, dat 

deze nadat de zaken in [de slag bij] Pharsalus zo ongunstig waren uitgepakt131, nooit meer aanlag, 

maar zijn eten voortaan altijd zittend opat. Het was alsof de verdrietige man wilde laten zien dat 

het noodlot hem getroffen had. Ook tijdens veldtochten aten de Romeinen soms zittend. We lezen 

althans dat Augustus en Tiberius dat hebben gedaan. 

26 Zitten is bij gastmalen het oudste gebruik. Het is het beste voor de 

gezondheid. 
Het zitten bij convivia is evenwel van alle manieren de oudste, zoals bij het gastmaal waar Josef zijn 

broers ontving. Athenaeus schrijft: de helden zaten bij gastmalen, ze gingen niet aanliggen. En nog 

eens: de aristocraten aten zittend. Homerus zegt in Odyssea 1 over het gastmaal van de vrijers: 

[einde pag 91] 

En de vrijers kwamen binnen, en hoogmoedig als ze waren, gingen ze weldra op de stoelen 

zitten in een bepaalde volgorde. 

En zodra Telemachus en zijn maat door Menelaos gastvrij ontvangen waren, aten ze zittend, 

nadat zich gewassen hadden. 

Op tronen zaten ze nabij de Atride Menelaos.132 

Servius grammaticus schrijft [eveneens] dat onze voorvaderen zittend pleegden te eten en dat ze 

die gewoonte hadden overgenomen van de Spartanen en de Kretenzers, zoals Varro leert in zijn 

boek De gente populi Romani.133 Vergilius schreef het vervolgens zo op: 

                                                 
128 Acte III scen 4. 21. 
129 haud postulo equidem med in lecto accumbere: scis tu med esse unisubselli uirum. (Ik verwacht niet dat ik op een bed mag aanliggen, je 
weet dat maar een tafelschuimer ben). Plemp vergist zich hier: het citaat staat niet in Persa maar in Stichus: zie LCL 328 pp 68-69, vs 488-

9) 
130 Wellicht Quintus Caecilius Metellus (c. 250 v Chr – 175 vChr), de zoon van Lucius Caecilius Metellus. Hij bekleedde tal van hoge 
bestuurlijke functies.  
131 In de slag bij Pharsalus (9 augustus 48 v.Chr.) versloeg het leger van Julius Caesar dat van Gnaius Pompeius Magnus. 
132 Odyss. I,144 -168: Het gedrag van de vrijers. 
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Dit waren de zetels voor de gewijde maaltijden. Hier waren de vaderen gewoon om nadat 

de ram was geslacht, plaats te nemen aan doorlopende tafels. 

Zeker vindt men ook in de boeken van het Oude testament dat men bij gastmalen altijd ging zitten 

en nooit ging aanliggen. Over Josef hebben we eerder gesproken. In Genesis 27 zegt Jacob tegen 

zijn vader: ‘zit neer en eet mee van wat ik op de jacht gevangen heb’. In Exodus 16. zeggen de 

Israëlieten dat ze op dezelfde plaats aanzittende bij de vleespotten hebben gegeten tot ze 

verzadigd waren. Exodus 32. [zegt:] Na de dienst aan het gouden kalf zat het volk neer in de 

woestijn om te eten en te drinken. In Richteren 19 gaan Levita en zijn schoonvader zitten om samen 

te eten en te drinken. In Samuel, 20. zegt David tegen Jonathan: morgen is het nieuwe maan, dat is 

dag waarop ik bij de koning pleeg aan te zitten om samen met hem te eten. Toen Saulus ging eten 

bij Pythonissa [een waarzegster] en hem een ligbank werd aangeboden, omdat zijn krachten het 

begaven, ging hij daar niet op aanliggen, maar verkoos hij te zitten. Spreuken 23. [zegt]: ‘Wanneer 

gij zult zitten opdat gij eet met de vorst’. En Jeremiah 16: ‘wil niet in huis met het gastmaal 

binnengaan, opdat ge aanzit met hen.’ Deze gewoonte om te zitten aan tafels [einde pag 92] houdt 

ook in onze tijd stand. Het is namelijk beter dan aanliggen, omdat het gemakkelijker is, minder 

pompeus en beter voor de gezondheid. De ingenomen spijs moet op de bodem van de maag 

komen te liggen, en zo nodig op zijn plaats gelegd worden, en dat bereiken we beter zittend met 

een opgericht lichaam dan liggend. Daarom is het dat we zelfs zieken die in bed liggen, overeind 

zetten wanneer ze moeten eten. En als het eten naar binnen is, houden we ze enige tijd overeind, 

opdat daardoor de spijzen neerdalen en niet terug de mond in komen. 

Wanneer de Romeinen op deze wijze gingen aanliggen voor hun gastmalen, werd er door de 

gastheer een scheda, een blad papier, uitgedeeld waarop stond wat de volgorde van de spijzen 

was. Zo kon men reeds bij voorbaat weten wat de kok als volgende zou sturen. 

27 De gewoonten van de Ouden bij het drinken. 
De drank aan het begin van de coena was honingwijn. Daarom werd dat wat het eerst werd 

binnengebracht als voorafje [antecoena] ook wel promulsis genoemd, dit omdat het vóór de 

mulsum [=honingwijn] werd gegeven. Deze wijn werd ofwel geserveerd, terwijl hij al was 

klaargemaakt ofwel afzonderlijk als wijn en honing op tafel gebracht. [In dat laatste geval] konden 

de gasten elk voor zich naar eigen smaak wijn en honing in evenwicht brengen en zo hun eigen 

mulsum maken. Wie de regels van het drinken aangaf, werd de meester (magister) genoemd. Bij 

Varro de modimperator en bij Horatius de arbiter. Bij Plautus is het de dictator of de strategus. 

Door de Grieken werd hij de symposiarchos genoemd. Deze functionaris pleegde ofwel gekozen te 

worden ofwel door het lot te worden aangewezen. Dat was [een procedure waaraan] bikkels te pas 

kwamen. Er zijn verscheidene worpen met de dobbelstenen [mogelijk]: venus,134 canis135 senio en 

chius.136 Wie Venus wierp, werd de meester. Wie dus van de gasten als eerste de Venus gooit, die is 

                                                                                                                                                      
133 De gente populi Romani libri IIII is een verloren gegaan werk van Marcus Terentius Varro (116 BC – 27 BC). 
134 De geluksworp waarbij alle vier de stenen verschillende getallen laten zien (Pxtr).  
135 Hondeworp = slechtste worp = bij alle vier de stenen ligt de een boven.  
136 Talus verwijst naar het botje in het enkelgewricht. Verder zegt Le Francq van Berkhey: “Het Bikkelspel … hadt zeer 

veel overéénkomst met ons speelen met Dobbelsteenen; behoudens dit onderscheid, [p 1421] dat de ronde kanten der 

Bikkels niet telden; dewyl de gedaante der Bikkels niet toelaat dat ze op die zyden liggen blyven. 'Er waren dus slegts vier 



 

165 

magister. [Dat kon men ook worden door] heimelijk een drinkgeld te geven. [einde pag 93] Ze 

begonnen te drinken vanaf de hoogste, dat wil zeggen de gast die als hoogste aanlag aan het 

uiterste van de bank en zo [schoven] ze naar de laagste. Het type beker voor deze dronk dat door 

de hoogste werd gebruikt, heette de patera. Op de tweede tafels brachten ze plechtig het 

plengoffer. Ze offerden ofwel [als gelovigen] aan de goden, of als minnaars aan Venus, als strijders 

aan Mars, of anders aan mensen die hen welgevallig waren. Zo ook [dronken ze] op zichzelf en op 

vrienden. Bij de vele massa’s van eerbewijzen aan Augustus die door de Senaat waren afgekondigd, 

hoorde ook dat men in het algemeen een toast op zijn genie uitbracht, en bij alle gastmalen op zijn 

gezondheid. De wens onder drinkenden onderling of aan degene die inschonk, luidde: bene vivas of 

vivas [moge je goed leven]. Overigens dronken ze uit glazen met verschillende maten, maar de 

volgende drie werden als de meest voorkomende en meest gebruikte gezien: de sextans, de deuns 

en de triens.137 Aangenomen mag worden dat gematigden en zieken de sextans gebruikten, 

onmatigen en drinkers de deunx. Men zegt dat Augustus uit de sextans heeft gedronken, en dat hij 

hem bij gastmalen slechts zes maal naar de mond bewoog. De deunx was een kelk van 11 onzen 

(uncia) de triens van vier. Aan het begin [van het gastmaal] werden kleinere bekers gebruikt, later 

grotere, om royaler te kunnen drinken. Want als ze met de grotere begonnen, zaten ze weldra vol 

drank. Als namelijk de natuur gevuld is door een grote teug wordt de hele daarop volgende massa 

afgeweerd. Omgekeerd, als men met kleine bekers een begin maakt en geleidelijk overgaat op 

grotere, dan verdraagt men gemakkelijk elke hoeveelheid. Laertius geeft aan dat [dit gebruik] door 

Anasarchis de Scyth werd afgekeurd. Laertius schrijft dat hij zich steeds weer vol verbazing afvroeg 

waarom de Grieken [einde pag 94] aan het begin van het gastmaal kleine bekers gebruikten, maar 

zodra ze verzadigd waren op grotere [overgingen]. Maar zo hoort het te geschieden: het is net als 

bij mensen die een hardloopwedstrijd doen, wanneer er een prijs in het vooruitzicht is gesteld 

[voor de man die] het afgesproken eindpunt als eerste aanraakt. Ze beginnen niet te snel, maar 

lopen nogal langzaam en gaan pas aan het einde zeer hard. Dat zijn de mensen die meestal de 

hoofdprijs in de wacht slepen. Nestor had bij Homerus zulk een grote beker dat een jonge man hem 

amper dragen kon. Toch dronk hij hem in een teug leeg. Deze daad van die zeer oude held moet 

door ons niet worden nagedaan. 

Dergelijke menselijke lichamen brengt de aarde nu niet meer voort. 138 

                                                                                                                                                      
zyden die telden, en ieder haar getal hadden; welken gemeenlyk niet door stippen, maar door beelden, of betekenissen van 

beelden, onderscheiden wierden. De één, de Hondsgooi, de Hond, Canis, of Canicula genoemd, wierd voor de 

ongelukkigste gooi gehouden: dit teken stond, of wierd getekend, in de holle en breedste zyde van den Bikkel. De 

tegenoverzyde, de ronde, of liever bolle, kant van den Bikkel, telde zes, en wierd onder den naam van Cous, of de betekenis 

van Venus, voor den gelukkigsten worp gehouden. De twee overige smalste zyden der Bikkels Chius en Senio, telden de 

drie en de vier; maar de twee en de vyf hadden 'er geen plaats. Bron: J. le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van 

Holland. Deel 3. P1421-2 Amsterdam 1772-1776. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=fran011  
137 De sextarius was een Oud-Romeinse eenheidsmaat voor zowel vloei- als droge stoffen (0,546 liter) en was een van de 

belangrijkste eenheidsmaten in het oude Rome. Het was ook een belangrijk eenheid voor de vergelijking tussen Romeinse 

en Griekse hoeveelheden, omdat de sextarius overeenkwam met de Griekse xestes (ξέστης). Deze laatste was in de Griekse 

wereld geïntroduceerd om een gelijkaardige maat te hebben waarmee men elkaars meetsystemen kon vergelijken. De 

sextarius ontleende zijn naam ("een zesde deel") aan het feit dat het overeenkwam met een zesde van een congius (Grieks 

systeem: 1/6 van een chous (χους). Van de modius, een belangrijke eenheidsmaat voor droge stoffen, was de sextarius een 

zestiende. De sextius kende een met die van de as te vergelijken indeling: cyathus (cf. uncia) (1/12), sextans (2/12), 

quadrans (3/12), triens (4/12), quincunx (5/12), semissis (6/12). (Wiki). 
138 qualia nunc hominum producit corpora tellus; Aeneis XII vs 900. 
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28 Wat is een mappa en wat een mantile. 
Aan tafels worden een mantile en een mappa gebruikt. Deze worden door de geleerden in het 

algemeen niet op de juiste manier van elkaar onderscheiden. Want ze willen dat de mappa het 

doek is waarmee de tafel bedekt wordt en de mantile het lapje waarmee de mensen die aan tafel 

zitten hun handen afvegen en schoonmaken. Zo noemt de zeer geleerde Hadrianus Iunius in zijn 

Nomenclator het linnen doek dat over de tafel gelegd wordt, de mappa. Verder is mantile of 

mantelium, zoals Varro zegt, dat waarmee we vuile handen afvegen. Maar als we naar de beter 

geletterden luisteren en de oude schrijvers raadplegen, dan leren we dat het precies omgekeerd is: 

de mappa is een linnen doek dat gelegd wordt op de schoot van elk van de gasten. Ze vegen er hun 

handen mee af. Dit leren we uit Martialis, boek XII, epigram 25: 

Toen niemand een mappa meebracht uit vrees dat hij gestolen werd, nam Hermogenes 

stiekem een mantile van de tafel.139 

De betekenis van dit tweeregelige vers is de volgende: als mensen vrezen [einde pag 95] dat de dief 

Hermogenes de mappa wegpakt, die ze volgens gebruik zelf hebben meegebracht naar het 

gastmaal, dan komen ze liever zonder mappa. Toen Hermogenes bemerkte dat hij aldus voor de 

gek gehouden werd, en hij toch niet zonder enige gewin naar zijn eigen huis terug wilde keren, 

pikte hij stiekem een linnen laken dat de organisator van het gastmaal op tafel had gelegd, en dat 

hij mantile noemde. Wanneer met het oog op Hermogenes niemand van de gasten een mappa 

meebracht, waar veegde men dan zijn handen mee af? Waarschijnlijk met dat deel van de mantile 

dat van de tafel afhing. Zoals dat vandaag de dag nog gebruikelijk is, legde men zo grote mantilia op 

tafel dat deze tot op de vloer hingen. En dit is dan iets van de oude stempel: het handen afvegen 

aan het tafelkleed, want de Romeinen hadden niet altijd mappae [servetten]. Ze namen die over 

van de Puniërs en zo, naar Quintilianus mededeelt, ook het woord ervoor. 

En omdat deze tevoren als tafelkleed was gebruikt, nam men ook de benaming mappa over. 

Isidorus ziet dat niet helemaal goed, maar slechts op een bepaalde manier, wanneer hij het in boek 

19, hoofdstuk 26 als volgt zegt: de mantelia die nu gebruikt worden om de tafel te [be]dekken, 

waren er vroeger, zoals de naam al aangeeft, om de handen af te vegen. Hier zit Isidorus fout - hij 

denkt dat de tafels bij de Romeinen ooit anders zijn gedekt dan met een mantile. Maar het is weer 

wel waar dat de handen ook met een mantile werden afgeveegd, vandaar dat de naam gegeven is. 

Want het werd mantele genoemd als ware het manutela [< manus = hand].140 En de mappa, het 

servet wordt ter aanduiding van wat op tafel werd gelegd, nergens in de antieke bronnen 

gevonden; ja zelfs waren de mappae niet bij de Ouden bekend. Martialis gebruikt evenwel ook 

elders heel duidelijk mantile voor dat wat de tafel bedekt, namelijk in boek 14, epigram 126 [einde 

pag 96] onder het kopje harige ruig wollen stof of mantile: 

Laat wollen doeken voor jou bedekken de nobele tafel uit citroenhout, 

Op onze ronde tafels kan het een onderzetter zijn.141 

                                                 
139 Boek XII no XXIX vs 11-12. LCL 95 p 338-9.  
140 Niet in woordenboek. Manu-tela = hand - doek ? 
141 LCL 95 Boek XIV nr 138 p 488-89.  
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Hij wil zeggen: leg op jouw tafel van citrushout een harige wollen doek die uitstekend kan worden 

gebruikt als mantile. Ik heb zo een kostbare tafel niet en ook geen mantile van die waarde. Maar 

opdat de tafel niet bevlekt wordt, voldoet een houten onderzetter waarop de fles gezet wordt. 

Vervolgens bevestigt Trebellius Pollio hetzelfde in zijn boek [over] Gallienus,142 zeggende: hij dekte 

altijd met gouden mantila. Daarom is gedacht dat de mantile steeds een doek is [geweest] dat op 

tafel wordt gelegd. 

29 De Grieken kenden het gebruik van tafelmessen niet. 
Zoals servetten en tafellakens, zo horen er ook messen op tafel. Hierover kan ik een paar dingen 

zeggen die ik van goede schrijvers heb overgenomen. Het gaat om gegevens die ik op grond van 

gissingen gecombineerd heb. Het lijkt alsof de Grieken het gebruik van tafelmessen lange tijd niet 

hebben gekend. Want in hun algemene taal[gebruik] hebben ze geen woord voor tafelmessen. Het 

Latijnse woord cultrum heeft als oorsprong het syrische woord kutel. Dat betekent: ‘hij doodt’ of 

‘hij slacht’. Vandaar werd het door het omzetten van letters culter. De Grieken spreken van 

machaerae. Ze droegen die opgehangen aan de schede van een zwaard en gebruiken ze als 

tafelmessen. Homerus zingt [bijvoorbeeld]: 

Atreus’ zoon trok er met zijn handen de dolk uit143 

die bij hem altijd naast de grote schede van het zwaard hing, 

En hij sneed wat haren af van de koppen van de lammeren. 

Ook vandaag de dag nog hebben sommige schedes van onze zwaarden een aparte schede om een 

mes in op te bergen. [einde pag 97] Het gebruik van kleinere messen aan tafel lijkt heel lang 

onbekend te zijn geweest. Aan tafel werden geen andere messen gebruikt dan in de keuken. 

30 Cultelli zijn de Romeinen vanuit Bythinië aanbevolen. 
Later zijn er kleinere messen gemaakt. Die werden ofwel vanwege hun elegantie of om een andere 

reden aanbevolen. Ze ontstonden in Bithynië. Varro zegt: in de nacht doorstak hij zich met een 

keukenmes, want de cultelli uit Bythinië van deze tijd waren toen nog niet uitgevonden. Met 

kleinere messen van dat soort snijden wij brood, vlees en andere etenswaren die op tafel zijn gezet. 

Daarom worden ze tafelmessen genoemd. 

31 De joden sneden het brood niet, maar braken het. Wat dat voor brood 

was. 
De joden, en zo ook Christus de Heer, braken het brood met hun handen en hun vingers. Ze 

voedden zich namelijk met plat brood, dat niet erg vast en bovendien ingesneden was en enkele 

groeven had, kruisgewijs in de vorm van een Romeinse X, zodat het gemakkelijk met de handen en 

de vingers in vier stukken kon worden verdeeld. Baronius schrijft [in zijn Annales [ecclesiasticae]] bij 

                                                 
142 Publius Licinius Egnatius Gallienus (218 - 268) was van 253 tot 268 keizer van Rome. (Wiki).  
143 Ilias III 271-5. Bijnsdorp vertaalt: Atreus' zoon nam zijn dolk in zijn hand, /die hem altijd in de schede stak naast zijn 

grote zwaard,/ en sneed wat haren van de koppen der lammeren; de herauten/ deelden die rond aan de voornaamste 

Trojanen en Grieken,/en Atreus' zoon hief zijn handen op en bad luid namens allen: 
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het jaar 58, dat hij van een rabbijn die verstand had van Joodse zaken had meegekregen, dat zij 

gewoon waren brood te bakken met insnijdingen die meer delen aftekenen. Ze deden dat opdat ze 

zo bij het eten geen moeite hoefden te doen om die broden te snijden; zo hoefden ze deze alleen 

maar te breken. Daarom noemden de Grieken die ingesneden broden βλωμιλιους, zoals Atheneus 

ons vertelt. Dat komt van βλωμος, wat volgens Hesychius betekent klein of heel klein stukje. Brood 

van dien aard wordt zeer geleerd, maar even onzeker beschreven door de dichter (vermoed wordt 

dat het Vergilius is) in het gedicht Moretum:144 

En hij vormt het product dat reeds is gekneed met zijn handen en geeft het [deeg] een 

[platte] ronde vorm. En door het op gelijke afstanden in te kerven, geeft hij vier stukken aan. 
145 [einde pag 98] 

32 Martialis uitgelegd. 
Martialis beschrijft het ook in boek IX, epigram 71: 

Moge men voor jou offeren op de witte altaren vele delen, gesneden van de koek.146 

Onder quadra wordt hier niet begrepen een vierde deel van het brood, ook al denken Baronius en 

vele andere geleerden dat. [Dat kan om twee redenen niet het geval zijn]: [ten eerste niet] omdat 

er namelijk in een koek vele partes quartae zitten, en [ten tweede] ook al niet omdat de koek een 

ronde vorm heeft. De naam vierkanten zou moeten overeenkomen met vierhoekige stukjes waarbij 

quadrarum klinkt als quadratum. Maar quadrae zijn ψωμοι ofwel bucellae. Vandaar dat 

soldatenbrood en scheepsbrood bucellatum worden genoemd. Dat kan namelijk op dezelfde wijze 

door zijn diep insnijdende groeven in verschillende mondhappen (bucellae) worden verdeeld. 

33 De Romeinen benoemden het convivium beter dan de Grieken. 
De voorouders, zegt Cicero, hebben het aanliggen aan tafel met vrienden met recht convivium [< 

samen leven] genoemd, omdat het een verbinding voor het leven inhield. Ze deden dat beter dan 

de Grieken die hetzelfde soms compotatio [< samen drinken] soms concoenatio [<samen dineren] 

noemden. Daarmee lijken ze datgene wat bij dit soort activiteit het minst belangrijk is als het 

belangrijkste te kwalificeren. 

34 De delen van het gastmaal hebben een bepaalde volgorde. 
Het convivium bestaat uit vier delen en het moet volgens het ranggetal van die onderdelen 

verlopen. [Het kan beginnen] als de juiste, c.q. gezellige gasten geselecteerd zijn,147 als de banken 

geplaatst zijn, als de tijd is vastgesteld en er aandacht besteed is aan alle voorbereidende 

                                                 
144 In Moretum, een gedicht dat lange tijd aan Virgilius is toegeschreven, vindt men ‘jamque subactum quadris.’ Zie M. 

Charpentier, Oeuvres complètes de Virgile. Paris 1834. Deel III p 354.  
145 iamque subactum levat opus palmisque suum dilatat in orbem et notat impressis aequo discrimine quadris. (And now he 

lifts the kneaded mixture and with open palms spreads it out into its rounded shape which he marks into quadrants, stamped 

out at equal intervals. Cf [VIRGIL], Appendix Vergiliana. Moretum LCL 64: 520-523, vs 46 -48).  
146 LCL 95 p 138-139 Epigrammen Boek IX no 90 vs 17-18. WCA Ker vertaalt “many a quarter of parcelled cake” 
147 Voor belli homonunculi zie Brian A. Krostenko, Cicero, Catullus, and the Language of Social Performance. University 

of Chicago Press, 2001, p 57: gezellige gasten. 
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werkzaamheden. De gastvrienden moeten niet praatziek zijn, maar ook geen stommetje spelen. De 

welsprekendheid van het forum en uit de kerk moet er ook aan de tafel zijn. Stilte past niet in de 

eetzaal, maar in de slaapkamer. De gesprekken aan tafel, die op dat moment gehouden moeten 

worden, dienen niet over moeilijke en gecompliceerde zaken te gaan. Ze moeten aangenaam en 

uitnodigend zijn, zoals Gellius zegt, en ze moeten een zekere bekoorlijkheid en plezier [uitstralen], 

[einde pag 99] waardoor onze stemming mild en vriendelijk wordt. We bereiken dat als we praten 

over dingen uit het dagelijkse leven - dingen waarvoor we in de kerk, onder het handel drijven en 

terwijl we aan het werk zijn, de tijd niet hebben. Het past dat de heer die het convivium geeft, niet 

alleen elegant [gekleed] is, maar ook schone kleren aanheeft. Epicurus zegt dat vooraf beter 

bekeken moet worden met wie je eet en drinkt, dan wat je eet en drinkt. Want zonder een goed 

georganiseerd feest met vrienden is het leven er een als van leeuw en wolf.148 

35 Welke regels golden bij de Grieken voor het gastmaal, welke bij de 

Romeinen. 
Bij de Grieken was de regel bij een gastmaal: ofwel je drinkt of je gaat weg. Bij de Romeinen 

bestond de kunst van het drinken zo ongeveer uit de volgende regels (Plinius heeft ze 

overgeleverd): val niet weg in een gesprek, verlicht jezelf niet met braken, doe dat evenmin via het 

andere [= laagste] deel van het lichaam, drink niet te veel in een slok, voeg er geen andere, kleinere 

dingen aan toe, zorg er voor dat je niet ademt tijdens het drinken, spuug niets uit en laat niets op 

de vloer achter van de wijn in de cantharus [het wijnvat met twee oren] dat op de vloer weggetrapt 

moet worden.149 

36 Waarom wij aan het begin van de maaltijd vlak naast elkaar liggen en 

later wat ruimer aanliggen. 
Dit hoort ook bij de convivia. Het is wat Plutarchus zich afvraagt in boek 5 van Syposium, vraag 6: 

waarom liggen wij aan het begin van het gastmaal vlak op elkaar en later wat ruimer aan. Hij 

antwoordt: omdat we in het begin op de buik aanliggen, later op de elleboog. Alexander 

Afrodisiensis, of liever Trallianus, boek 1, vraag 82, zegt dat de reden hiervan de volgende is: we 

liggen eerst in de breedte, maar als we voldaan zijn, draaien we op de zij. Dezelfde mening is 

Plutarchus toegedaan. Want de Ouden raakten bij het begin van de maaltijd de tafel, aan het eind 

draaiden ze zich op de zij [einde pag 100], en wel zo dat ze de scherpe aanblik van het lichaam 

presenteren. Daarbij raken ze de tafel niet in de breedte maar in de lengte. 

En dit gebeurde niet alleen bij de Ouden die aan tafel aanlagen, maar ook bij ons - mensen die aan 

tafel zitten. En dit ongeveer om dezelfde reden. Want omdat we eetlust meebrengen naar het 

convivium, bewegen we ons in het begin zo dicht mogelijk en met de hele borstkas naar de tafel 

toe, terwijl we met elk van beide handen op de schalen afgaan. Wanneer de maaltijd voortgaat, 

raken wij verzadigd, de een na de ander, en velen schuiven hun stoel verder van de tafel af of 

                                                 
148 Plemp vermeldt het niet, maar deze uitspraak is van Seneca Boek II Epist xix, 10. Bijnsdorp vertaalt: “want zonder 

vriend is het leven een voedering van leeuw en wolf.' [http://benbijnsdorp.nl/SenEp019.html] 
149 Plempius put hier uit Plinius (Pliny the elder, Natural History LCL 370: 282-283.) Hij neemt de tekst niet letterlijk over 

en voegt er zelf elementen aan toe. Hij lijkt te verwijzen naar een spelletje waarbij men een schoteltje op de rand van de 

tafel zette en er met wijn naar gooide om het zo op de grond kapot te doen vallen.  
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draaien zich terzijde. Dat maakt de ruimte terstond ruimer. Maar genoeg over de convivia. Laat ons 

terug keren naar het soberder leven en de zorg voor de gezondheid. 

37 Hoe vaak er per dag gegeten [moet] worden. 
Wij hebben eerder gezegd dat er vier tijden zijn waarop gegeten moet worden en dat er daarom 

vier maaltijden zijn: jentaculum, prandium, merenda en coena. 

De comessatio [het vieruurtje] hebben wij uitvoerig beschreven als nutteloos of zelfs gevaarlijk. 

Men vraagt wel eens of zo vaak eten per dag bijdraagt aan de gezondheid. En of het niet gezonder 

is om eenmaal of hoogstens twee maal per dag te eten. Op deze vraag kan geen algemeen geldend 

antwoord worden gegeven, omdat er talrijke verschillen tussen de temperamenten zijn. Voor 

slijmigen die gemakkelijk honger verdragen, kan één maal per dag eten genoeg zijn. Bij galligen 

echter die van honger terstond last krijgen, is matig, maar vaak eten beter. Dat betekent dat zij 

kunnen ontbijten, lunchen en een avondmaal mogen nemen. Sanguinici moeten maat houden. 

Melancholici kunnen het beste drie maal per dag wat eten om hun overmatige droogheid te 

corrigeren. 

38 De Ouden aten meermaals per dag. 
In de Oudheid pleegden de meeste mensen iets vaker per dag te eten dan wij dat gewend zijn, 

[einde pag 101] zij het dat ze wat spaarzamer met het prandium waren. Velen ook waren tevreden 

met enkel een coena of een prandium. Dat waren de mensen die hetzij strevend naar 

deugdzaamheid, hetzij uit liefde voor de wetenschap of ter wille van de gezondheid hun fysieke 

genoegens opgaven. Daar komt nog bij het oordeel van de Griekse dichter Alexis die zegt: als je in 

de grote massa iemand ziet die [maar] eenmaal per dag eet, of als je een dichter ziet die de gasten 

met het reciteren van verzen niet verplettert, dan kun je ervan uitgaan dat de kunst van de dichter 

geweken is, en dat die ander de helft van zijn goede dingen heeft weggedaan. En [je kunt 

vaststellen dat] beiden een ongelukkig leven leiden.150 

Muretus zegt in Variae lectiones dat in de geest van velen de onjuiste mening heeft postgevat dat 

de Ouden slechts een maal per dag aten. Een opvatting die, naar hij denkt, voortkomt uit een 

opmerking van Plato, die in een of andere nobele brief zegt, dat het hem mishaagde dat de mensen 

op Sicilië zich twee maal per dag zat aten. Maar het nemen van voedsel is een ding, zich vol stoppen 

is een ander. De Ouden, die zich overgaven aan hun werk en matig waren, aten ‘s morgens brood in 

onvermengde wijn gedoopt, dan volgde het prandium, dan de merenda en dan het coena.151 

39 Oude mensen moeten drie keer daags eten. 
Galenus wil dat oude mensen niet alleen lunchen (prandere) en dineren (coenare), maar ook 

ontbijten. Ze moeten namelijk vaak eten maar niet veel. [Dat moet] opdat het vuur dat er nog in 

hen over is, voorzichtig gevoed wordt en dit bescheiden vuur niet wordt verstoord. Het is veiliger, 

                                                 
150 Zie: Fragmenta comicorum Graecorum. Collegit et disposuit Augustus Meineke. Berolini, MDCCCXL. Vol. III, P 509-

10. ALEXIDIS Fragment XI.  
151 Plemp mist zijn punt hier. De lezer verwacht dat de auteur mededeelt wat bij de drie andere maaltijden werd gegeten.  
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zegt hij, om de zwakke oudere driemaal daags iets kleins te geven. Zo pleegde, blijkens boek 5 van 

De sanitate, ook de medicus Antiochus152 zich te voeden. Het doet deugd om als voorbeeld het 

dieet van die Antiochus zelf te melden. Rond het derde of hoogstens vierde uur van de dag nam hij 

brood met Attische honing. In plaats van honing [einde pag 102] wordt er door de Belgen matig 

gezouten boter opgesmeerd. Na het zesde uur (dat is ons twaalfde uur), wanneer hij reeds 

geoefend had en een bad genomen, nam hij een matig prandium. Waarbij allereerst dingen werden 

genomen die de stoelgang bevorderen. Daarna flink vis - ofwel die vis welke ze saxatiles noemen 

ofwel die vis die in de diepe zee leeft. Bij het avondmaal zag hij af van het eten van vis. Hij nam dan 

ofwel speltbrood (far) met honingwijn, of gevogelte in een eenvoudige soep. Door deze leefwijze 

zal de oude dag tot het uiterste duren, terwijl alle zintuigen en ledematen intact blijven. 

40 Het is beter tweemaal per dag te eten dan eenmaal. 
In het algemeen is het voor iedereen beter om twee maal per dag matig te eten, dan eenmaal per 

dag het lichaam vol te stoppen. Door die volheid wordt immers de natuurlijke calor in de war 

gebracht, terwijl hij nauwelijks lucht krijgt. Het vuur is fonkelender als je het van tijd tot tijd met 

kleine stukjes hout voedt, dan wanneer je het plat gooit met een grote stapels brandhout ineens. 

Aristoteles schrijft in Quaestiones, en Apollonius verwijst er in Mirabiles historiae naar, dat mensen 

die elke dag één bordje nemen, (dat is, zoals Plautus zegt, die dagelijks slechts eenmaal eten 

nemen) knorriger zijn in de omgang dan mensen die tweemaal per dag eten. Dat is omdat de 

vermeerdering van de beide soorten [= gele en zwarte] gal hun geesten in de war brengt en hun 

boos [<gele] en verdrietig [< zwarte] maakt. Plinius zegt in boek 28, hoofdstuk 5 op gezag van 

Hippocrates dat de ingewanden van degenen die geen prandium nemen, eerder oud worden. Dat 

[proces gaat] het hardste als ze slank zijn. Sanctorius verzekert dat hij in de wetenschap van de 

statica met behulp van zeer veel experimenten heeft kunnen aantonen dat, wanneer bij het 

bestaan van een lege maag de coena wordt weggelaten, datgene wordt vastgehouden wat moest 

doorwasemen (perspirare). Het achterblijvende residu wordt scherp en dat leidt tot warme ziekten. 

Zo [lijkt] iemand die slechts een maal per dag eet, zich zelf langzaam te vernietigen [einde pag 103] 

of hij daarbij nu veel of weinig tot zich neemt. Bovendien wordt iemand door een maal op een dag 

acht pond eten [in een keer] naar binnen te werken meer bezwaard dan door tien ponden op een 

dag te eten, maar dan in drie toeren. 

41 Moet men de vette en moeilijk verteerbare stoffen eerst eten, of juist de 

lichte en makkelijk verteerbare? 
Men pleegt zich ook aldoor af te vragen welke spijzen het eerste genomen moeten worden, de 

zware die moeilijk te verteren zijn, of de lichte en gemakkelijk verteerbare. Galenus leert in boek 2 

van De alimentorum facultatibus hoofdstuk 11 en het commentaar op het boek van Hippicrates De 

vict.rat text 22 dat die zaken het eerste gegeten moeten worden die nogal snel afgevoerd worden. 

Ik zou eerder denken dat het niet uitmaakt of deze of gene eerst genomen worden, mits het maar 

op een geschikte manier gebeurt. Immers alle stoffen worden in de maag door elkaar gegoten en 

met elkaar vermengd wanneer de concoctio plaats vindt. Uit al die stoffen ontstaat dan een 

                                                 
152 In Galenus, De sanitate tuenda libri sex apud Guliel. Rovillium, 1548 - wordt verwezen naar deze Antiochus.  
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substantie, de chylus. En het is niet zo dat de ene stof de bodem van de maag inneemt en de 

andere de mond aan de bovenkant, zoals sommigen zich voorstellen. Wanneer echter de ene spijs 

duidelijk veel eerder dan de andere wordt ingenomen, dan moeten de lichte stoffen voorop 

gestuurd worden en zo ook degene die gemakkelijk verteerd (‘gekookt’) worden en de faeces 

zachter maken en die de weg plaveien voor de dikkere, zwaardere die daarop naar beneden 

komen. Op deze manier, denk ik, dat de betreffende plaatsen bij Galenus begrepen moeten 

worden. Anderen oordelen, maar op een andere manier, tegen Galenus in, dat de vettere, 

zwaardere en moeilijk te verteren etenswaren eerst moeten worden genomen en daarna pas de 

lichtere en gemakkelijker te verteren stoffen. Zij stellen dat de ingenomen spijzen in de maag niet 

gecombineerd worden en niet dooreen gemengd worden. Dit zou, zo zeggen ze, duidelijk worden 

uit het feit dat de dingen los van elkaar worden uitgebraakt. Bijgevolg willen ze dat de spijzen in die 

volgorde opgenomen moeten worden, waarin de zwaar te verteren delen in dat deel van de maag 

opgenomen worden, waarin de kracht van de vertering het sterkste is. [einde pag 104] 

Daarentegen moeten die spijzen die wegens hun lichtheid voor de anderen worden bewerkt, in dat 

deel bij elkaar gebracht worden dat korter bij de onderste uitgang [van de maag] zit. De spijzen die 

verder bewerkt zijn, kunnen dan terstond zodra ze verteerd zijn, bij de uitgang komen te liggen 

waar ze niet door de nog niet gekookte voedingsstoffen gehinderd worden. Als dus het lagere deel 

van de maag, omdat het gespierder en warmer is, een grotere en werkzamere kracht van verteren 

heeft dan het bovenste deel, dan volgt daaruit dat de hardere spijzen in dat gedeelte terecht 

moeten komen. En dat ze dus voor de andere genomen moeten worden. Op dezelfde manier 

[geldt], dat spijzen die nogal snel verteerd worden in het bovenste deel [van de maag] bijeen 

moeten komen. Dat is omdat de onderste opening van de maag, waardoor het voedsel zodra het 

gekookt is, afdaalt niet in de bodem van die maag zit, maar eerder in het bovenste deel aan de 

rechterkant. Wanneer de lichte spijzen als laatste worden genuttigd, gaat dus alles goed. De 

verdedigers van deze opvatting staven haar met het gezag van Hippocrates van wie ze zeggen dat 

hij dit leert op twee plaatsen in De affectibus sect 2. En zo zijn hun redenaties niet zonder gelijkenis 

met de waarheid. Ik ben [echter toch] een andere mening toegedaan. Bij de vertering (concoctio) 

wordt immers het voedsel in de maag door elkaar gegooid en gemengd. Bovendien zijn sommige 

spijzen van een zodanige ingeboren kwaliteit dat ze, of ze nu als eerste worden gegeten of als 

laatste, altijd naar de bodem van de maag willen, terwijl anderen zo zijn dat ze altijd bovendrijven. 

Hippocrates zegt dat de vijg van de eerste soort is (hij doet dat in het boek over de inwendige 

aandoeningen, Deel 2) en vanuit dat boek is het ook terecht gekomen in Aristoteles’ sectie 2 van de 

Vragen. Van dezelfde aard zijn melk en kaas, zo zegt ons die befaamde dronkaard en braker uit 

Leuven die door heel Europa reist en [overal] zijn kunstjes vertoont. [einde pag 105]153 

Hoe het met deze dingen ook zit, [een ding is zeker:] zoals de onderdelen van het voedsel zeer kort 

geleden zijn ingenomen, zo worden ze ook gescheiden en, los van elkaar, bij het braken terug 

gegeven. Maar als er vertering plaats vindt, worden ze allemaal dooreen gemengd en ontstaat er 

een massa, waaruit dat wat het eerste verteerd is, het eerste wegglijdt terwijl de rest in de maag 

blijft tot ze goed gekookt is. Het gaat dus zo dat het niets uitmaakt of deze of gene spijs eerder of 

later gegeten wordt. En wat betreft de aangehaalde plaatsen bij Hippocrates waarmee zij hun 

                                                 
153 Plemp verwijst hier waarschijnlijk naar een of andere rondreizende artist die met een kunstje mensen op kermissen en 

jaarmarkten vermaakte.  



 

173 

mening willen onderbouwen, ik zegt dat geen van beide iets bijdraagt en dat er ook geen andere is 

die duidelijk leert wat ze willen [waarmaken]. Dat zal de lezer duidelijk worden als hij het 

aangehaalde boek zelf raadpleegt. 

42 Op welk tijdstip we moeten eten?. 
Men denkt dat het tijdstip waarop gegeten moet worden, is aangebroken wanneer de honger via 

een lege maag begint te knagen. We kunnen overigens de maag ook voelen als ze vol is. Het gaat in 

dat laatste geval echter om een ziekmakende knagend gevoel door zure, slijmige of zwartgallige 

stoffen. Aan dat soort hongergevoel moet men dus geen gevolg geven. Om de vertering te 

voltooien is bij sommigen meer tijd nodig dan bij anderen. Bij de meeste mensen is zeven uur 

voldoende, maar er zijn ook heel wat mensen bij wie het er tien moeten zijn. En het is goed als het 

gebeurt vlak nadat de maag zich ontlast heeft van het chylum [het in haar gekookte voedsel dus], 

want anders wordt de maag weer gevuld met foute sappen die vandaar elders samenvloeien. 

43 Men moet het eten goed kauwen. 
Men behoort het eten goed te kauwen en niet haastig naar binnen te werken. Gulzigaards 

schrokken met het voedsel veel lucht mee naar binnen. De volle happen en grote teugen vullen de 

hele maag van alle kanten, en door hun gewicht en aggressiviteit verdringen ze elkaar in de maag. 

Daarbij verhindert de erdoorheen gemengde lucht spijzen en dranken [einde pag 106] op de 

bodem van de maag te rusten, [en dat is de plaats] waar nu juist de kracht van het koken het 

sterkste is. Voorts is het zo dat iemand die gulzig eet, het voedsel niet goed en geleidelijk met zijn 

tanden maalt. Hieruit vloeit een tweede oorzaak voort van rauwheid [het rauw blijven van het 

voedsel] en [dus] van een gebrekkige vertering [ofwel koking]. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij wolven 

en andere vleesetende dieren die, zoals Aristoteles meldt, daardoor niet erg lang leven. 

44 Of men aan tafel eerst drank moet nemen of vast voedsel. 
Sommige mensen stellen de vraag of men aan tafel eerst moet drinken of moet beginnen met eten. 

Om die vraag bevredigend te beantwoorden, dient men rekening te houden met de verschillen 

[tussen mensen]. Bij gematigde naturen, met een maag die in goed evenwicht is en die dat onder 

het opnemen van voedsel ook blijft, moet met vast voedsel begonnen worden. De honger gaat in 

gevallen waarin spijs onthouden wordt, namelijk altijd vooraf aan de dorst. Als de maag en het 

voedsel nogal vochtig zijn, is de spijs zonder enige twijfel voorop te zenden. In die gevallen verdient 

het zelfs de voorkeur om zolang van de drank af te blijven tot de vertering voltooid is. Als 

daarentegen de maag en het voedsel onmatig naar droogheid neigen, moet met drank worden 

begonnen. Bij droogte moet men mondjesmaat met vast voedsel beginnen en daar een royale slok 

overheen nemen. Uit de school van Salerno komt het gezegde 

Om straf te vermijden, moet je het eten met drank voorbereiden. 

Wanneer het voedsel door de drank vloeibaarder is geworden, bestempelt men het als een soep of 

saus (jusculum). Daarom schaadt het hen die aan het begin van de maaltijd biefstuk, maar vooral 

gezouten ham van het varken, of ander in de rook hard geworden vlees eten. Bij degenen bij wie de 
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calor van de maag [einde pag 107] duidelijk aanwezig is, en de krachten sterk zijn, hoeft die 

volgorde niet zo streng aangehouden te worden. Onder drank moeten zeker niet onze betere 

wijnen of bieren worden begrepen. Het is namelijk gevaarlijk om deze vooraf te nemen. Dat mogen 

alleen mensen doen die proberen hun geest te verzetten en die er moeite mee hebben om hun 

zorgen aan de kant te zetten. Vandaar dat de Homerische Helena om blijdschap en vrolijkheid bij 

Telemachus en zijn makkers op te wekken, terstond bij het gastmaal wijn aanbood, en wel wijn 

waar ze iets in had gedaan. Wijn wordt, net als ook bier in ruimere hoeveelheid, nadat deze is 

opgenomen door de lege en nogal roerige maag, gereduceerd tot dampen die naar het hoofd 

willen. Ze schakelen de geest uit en veroorzaken slijm. Niets is verderfelijker voor iemand die zich 

aan de studie der letteren overgeeft. Plinius, boek 23, hoofdstuk 1, zegt dat het niet verstandig is 

als mensen nuchter wijn drinken. Dat was toen een nieuwe uitvinding overigens. Ze is ontstaan 

tijdens het keizerschap van Tiberius, over wie dezelfde auteur in boek 14, hoofdstuk 154 zegt: toen 

Claudius Tiberius keizer was, veertig jaar geleden, is ingesteld dat men nuchter dronk en dat het 

drinken van wijn [dus] aan de spijzen vooraf ging. Dat kwam door buitenlandse culturele invloeden 

en door de adviezen van doktoren die zich weer eens met wat nieuws wilden profileren. En 

werkelijk, die vermaledijde medici hebben het menselijke leven geen goede dienst bewezen. Met 

recht zei Horatius voor hun tijd al:155 

Alleen met iets lichts mag men de lege venen belasten. 

Zij die menen dat de drank altijd aan de spijs vooraf moet worden gestuurd, halen de autoriteit van 

Galenus erbij. Die schrijft op vele plaatsen voor dat de lichte dingen aan de zwaardere vooraf 

moeten gaan. Welnu, zo zeggen zijn aanhangers, [einde pag 108] drank is [altijd] lichter. Dus moet 

die altijd vooraf worden genomen. Ze onderbouwen hun stelling met het argument dat een natte 

substantie door oplossing in het lichaam eerder vervalt dan een droge. Daaruit kan men besluiten 

dat de drank eerst genomen moet worden, want daardoor wordt de vochtige substantie hernieuwd 

en pas daarna wordt door de spijs de droge substantie aangevuld. Maar door deze argumenten 

wordt alleen maar bewezen dat de lichtere en vloeibare spijzen, zoals sauzen en soepen, aan de 

vastere en hardere vooraf gestuurd moeten worden. Wat misschien juist is. Niet wordt echter 

bewezen dat dranken die het hoofd in de war maken of die dragers van voedingsmiddelen zijn, 

voorop moeten gaan. Er zijn ook mensen die bezwaar maken tegen deze redenering. Zij zeggen dat 

de coctio die in de maag plaats vindt, gelijk is aan de elixatio [scl in een kookpot waarin met water 

wordt gekookt]. Zoals dus het vocht eerst in de [kook]pot wordt gegoten en er pas daarna het vlees 

of de vis wordt ingelegd, zo ook moet ook in de maag eerst het vocht en dan pas de spijs worden 

binnengebracht. Deze mensen moeten echter bedenken dat er weliswaar [enige] gelijkenis is 

tussen de coctio die in de maag en de elixatio die in de pot plaats vindt, maar niet op alle punten en 

niet in zijn geheel, want elke vergelijking, zo zegt men wel, hinkt. Iets wat in een pot wordt gekookt, 

moet drijven in vocht, maar dat is iets wat als het in de maag met de spijzen zou gebeuren, het hele 

proces van verteren verstoort. Dit is in nog ruimere mate het geval als de pot droog is. Deze brandt 

aan als hij op het vuur gezet wordt, terwijl de spijzen er zonder vocht zijn ingedaan. Dat gevaar 

bestaat niet in de maag die van zichzelf vochtig is. Laat dus de spijs voorop gaan en de drank daar 

later mee gemengd worden. [einde pag 109] 

                                                 
154 Plinius, Hist. Nat. Boek XIV xxviii 144 sqq. (LCL 370 p 280-1).  
155 Horatius leefde van 65 tot 8 voor Chr. en Tiberius van 42 v Ch tot 37 na Chr.  
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45 Onder het eten moet er vaak een beetje gedronken worden. 
En hoe moeten spijs en drank onder elkaar worden gemengd? Door vaker weinig te drinken of 

minder vaak, maar veel? Bij mensen die in evenwicht zijn en gezond, is het beter als er vaker weinig 

wordt gedronken. De School van Salerno zegt: 

Onder het eten moet vaak, maar weinig worden gedronken. 

Zo worden namelijk spijs en drank grondiger door elkaar gemengd. Zij die het lichaam willen 

vergroten, of de faeces zacht willen maken, dienen tussen de spijzen te drinken, zij die het lichaam 

kleiner willen maken daarentegen, moeten onder het eten niet drinken, en na het eten een klein 

beetje. Dit zegt Plinius in boek 23, hoofdstuk 1. en hij zegt het met recht. 

46 De maaltijd moet niet terstond na lichamelijke inspanning worden 

gebruikt. 
Spijs en drank moeten pas genomen worden, nadat de roeringen in het lijf door [fysieke] 

inspanningen tot rust zijn gekomen. En nadat het voedsel is genuttigd, moet men niet meteen gaan 

werken, maar eerst een beetje rust nemen. Zo gezond als lichaamsbeweging vóór het eten is, zo 

gevaarlijk is al te hevige commotie na de maaltijd. Deze drijft de voedingsstoffen al uit de maag, 

vóórdat de koking is afgesloten. Boven alles moeten mensen met een volle maag zich verre houden 

van serieuze studie die stoelt op een begeerte naar kennis. Celsus verbiedt studerenden met een 

[door eten en drinken] verzwakt hoofd te schrijven, te lezen en te debatteren. Zo bijvoorbeeld na 

de coena. Na dat maal, zegt hij, kan geen enkele denkoefening voldoende veilig door hen worden 

gedaan. De lezer moet begrijpen dat dit slaat op de strakke en intensieve meditatie na het 

avondmaal of na onze lunch. 

47 Of er alleen156 dan gegeten moet worden, wanneer de maag knort. 
Sommigen schrijven dat onze Galenus de gewoonte had om zonder rekening te houden met het 

tijdstip, pas dan te eten wanneer zijn maag knorde, of [einde pag 110] wanneer hij trek kreeg. Van 

de Caspische volken zegt men dat de buik hen tot zonnewijzer dient. Iets wat ook over sommige 

volken in India wordt verteld. Maar zelfs als dat gezond is - zij volgen immers de natuur als 

leidsvrouwe en zij is de beste lerares - het is toch netter en beter passend bij het beschaafde leven 

om etensuren te hebben en zich daar aan te houden. 

48 Welke tafel gezonder is: die van de boeren op het land of die van de 

rijken. 
Veel gezonder dan een tafel met verschillende spijzen en toespijzen (condimenta), zoals bij mensen 

van hogere stand, is een sobere tafel zonder opsmuk, die eenvoudige spijs verschaft, zoals bij de 

plattelandsbewoners het geval is. Want nog afgezien van het feit dat de variëteit van spijzen tot 

onmatigheid noodt, ze verschaft bovendien een grote rauwheid en wel omdat de ene spijs in de 

maag sneller dan de ander bewerkt wordt. Plinius zegt: eenvoudig eten is voor de mens het beste, 

                                                 
156 Voor jolum moet waarschijnlijk solum worden gelezen. 
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de opeenhoping van smaken is pestbrengend, condimenten zijn nog gevaarlijker. Hij zegt 

vervolgens: [al te zeer] verschillende etenswaren verontreinigen, ze voeden niet. Seneca zegt: eigen 

aan een kieskeurige maag is vele dingen te proeven. Omdat het veel verschillende zijn, vervuilen ze 

wel, maar voeden ze niet. Publius Syrus zegt: 

Aan een sobere tafel wordt veiliger spijs genomen. 

Hippocrates in zijn boek De Flatibus zegt dat het een slecht dieet is wanneer iemand verschillende 

en onderling ongelijke spijzen tot zich neemt. Zij die ongelijk zijn, zetten immers aan tot opstand, 

want sommigen worden sneller, andere moeilijker verteerd. Horatius zegt: 

Leer nu wat licht voedsel met zich meebrengt en hoeveel dat is. In de eerste plaats gaat het 

je beter. Geloof maar dat verschillende zaken de mens schaden. Denk liever terug aan het 

eenvoudige voedsel dat men vroeger voor je neerzette. [einde pag 111] Maar als je elixa 

mengt met gebraden spijs, of schaaldieren tegelijk met lijsters, dan worden de zoete dingen 

tot gal, en in de maag brengt het lichte slijm tumult. Zie hoe elk gast bleek opkomt van het 

puzzel-diner.157 En het lichaam dat beladen is met de fouten van gisteren, haalt ook nog 

eens de geest omlaag en het smijt het deeltje van de goddelijke aura op de grond.158 

Ik zie dus dat een variëteit van spijzen eens te meer moet worden tegengehouden, omdat door de 

ongeregelde massa en de verschillen in mengverhoudingen (temperies), het voedsel dat het 

gemakkelijkste gekookt kan worden, sneller de maag uit glijdt, [iets wat] de nog niet volledige 

koking van de overige spijzen verstoort, omdat het gekookte voedsel het nog rauwe met zich 

meeneemt naar de darmen. En als [omgekeerd] de [reeds gekookte spijs] zich niet uit de maag kan 

losmaken, wordt deze geroosterd, in een mate die meer is dan de rijpheid van de chylus moet 

hebben. Zo dachten de Ouden en het is ook nu nog de algemene opvatting. Toch zit daar iets wat 

mij dwars zit. Want ook al wordt de ene spijs sneller verwerkt dan de andere, dit veroorzaakt geen 

rauwheid, want wat gekookt is, glijdt uit de maag en [wat rauw is] blijft [erin] zodat het beter 

gekookt wordt. We zien dat kinderen en wilde dieren vrijwel voortdurend eten en dat zeer velen 

die ‘s morgens goed hebben ontbeten, terwijl het ontbijt nog niet verteerd is, toch al weer stevig 

lunchen. Als bij deze mensen het eerst ingenomen voedsel zo lang in de maag zou moeten blijven 

tot het daarna opgenomen voedsel verteerd is, dan zou de maag niet meer voldoende zijn om zo’n 

hoeveelheid op te nemen - of zou het eerste eten bedorven worden. Dat zou zware aandoeningen 

[einde pag 112] tot gevolg hebben. Maar we zien deze niet ontstaan. In plaats daarvan zien we dat 

de dieren en de kinderen zich goed houden en gezond zijn. Blijkbaar is het zo dat de chylus uit de 

maag dit orgaan afzonderlijk verlaat. Men kan dat met eigen ogen zien, want als een levende hond 

vijf of zes uren na een volle maaltijd uiteengesneden wordt, kan een portie reeds gekookte chylus 

onderscheiden worden die door de darmen naar beneden daalt. Ook is [zichtbaar] dat die [portie] 

uit de chylvaten of melkvaten wegvlucht. Dit alles, terwijl het andere, grotere deel nog rauw in de 

maag achterblijft om daar verteerd te worden. Het is dus niet waar wat sommigen hier tegenin 

brengen: namelijk dat de afdaling van de chylus plaats vindt doordat de maag zich samenknijpt. En 

dat daarom alles rijp en groen afdaalt, zowel het wel als het niet verteerde voedsel. Dus net als elke 

                                                 
157 De uitdrukking coena dubia is afkomstig van Terentius. Phormio, 342. Ze houdt in dat de tafel zo gevarieerd is dat de 

eter niet weet wat te kiezen.  
158 Horatius, Satiren II, 11 68-91. (LCL 194, p 142-3) 
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natuurlijke uitdrijving, zo moet ook deze die door de maag wordt gedaan, gebeuren met behulp van 

een selectiemechanisme. Dat houdt in dat (iets wat bij brakingen niet zelden duidelijk wordt) de 

schadelijke stoffen uitgedreven worden terwijl het voedsel achter blijft. Ook bij een superfoetatio 

[meerlingzwangerschap] perst de baarmoeder er de voldragen foetus uit, terwijl de ander 

achterblijft. Toch drijft ook de uterus door zich samen te trekken. Ze zeggen ook dat wilde dieren 

eenvoudig eten nemen en dat ze daardoor gezonder zijn dan mensen. Maar laat mensen [beter] 

naar de wilde dieren kijken. Ze zullen dan begrijpen dat deze niet op enkelvoudige leeftocht leven. 

Runderen eten [allerlei] kruiden die heet zijn, koud, zoet en bitter; die staan immers allemaal in de 

wei. Geiten vreten de meest uiteenlopende struiken kaal en kippen eten niet alleen graan en 

kruiden, maar ook slakken, spinnen, kevers en andere insecten. Daarom moet de variëteit van 

etenswaren aan tafel niet zozeer worden afgekeurd op grond van het argument dat uit die dingen 

het een sneller dan het ander wordt afgebroken. [einde pag 113] Erger is dat de variëteit tot 

onmatigheid of een ruimer gebruik verleidt. 

49 Afwisseling in drank schaadt meer dan die in vast voedsel. 
Wij menen dat het nemen van veel dranken door elkaar meer schaadt dan een variëteit van vast 

voedsel. [Dat gebeurt] wanneer wij bij één prandium of coena zowel bier, als honingwijn en rode of 

witte Spaanse, Franse wijn of rijnwijn drinken. We voelen dan dat we zwaar worden aangedaan. De 

reden daarvan kan de volgende zijn: doordat de drank doordringender is dan vast voedsel, brengt 

hij grotere, heftigere roeringen en opstanden in het lichaam teweeg. Daarbij remt de ene drank de 

andere veel sneller af, of drijft hem veel sneller aan dan zo iets kan geschieden door vast voedsel. 

Dat is immers dichter en trager [en daardoor minder actief]. 

50 Welke eigenschappen moet het te nemen voedsel hebben? 
De eigenschappen die het op te nemen voeding moet hebben, zijn afhankelijk van de 

temperamenten, de gewoonte, de tijd van het jaar en de leeftijd. Want bij warme en droge 

[lichamen] passen bij uitstek koude en vochtige [spijzen]. Zij die gewend zijn zich te voeden met 

stevige voedingsmiddelen kunnen deze beter nemen dan lichte en zwakke. Zo moeten 

adolescenten minder sterke dingen krijgen dan jongelingen en mannen.159 En in de zomer is kouder 

en lichter voedsel nodig dan in de winter. 

51 Waarom sommigen slechte spijzen vlot en gemakkelijk verteren en 

goede niet. 
Er zijn sommige slechte sappen die de spijzen goed en gemakkelijk koken terwijl goede sappen dat 

niet doen. Dat komt doordat die slechtere spijzen op zich zelf prettig en aangenaam zijn. En wat 

smakelijk is, wordt door de maag beter omvat en ze kookt het daardoor ook beter. Om die reden 

                                                 
159 Volgens Pinxter zijn adolescentes tussen de 15 en 30 jaar, juvenes tussen 17 en 40. De termen iuvenis en adolescens 

werden in Oudheid nogal losjes door elkaar gebruikt. Daarbij noemt Suetonius Caesar als hij op zijn 34e aediel wordt een 

adolescens. Een iuvenis kon een teenager zijn of een man van 40. Voor onze adolescent van 12 tot 20 had men geen eigen 

term. Varro maakt een indeling waarbij puer loopt van 0-15 jaar, adolescens van 15 tot 30, iuvenis van 30 tot 45, senior van 

45 tot 60 en senex voor 60 en hoger. Zie Christian Laes en Johan Strubbe, Youth in the Roman Empire: The Young and the 

Restless Years? Cambridge University Press, 2014, p 28 sqq en p 41 sqq.  
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beveelt Hippocrates in een aforisme aan om de slechtere, maar aangenamere spijs de voorkeur te 

geven boven goed, maar onaangenaam eten. Het komt echter ook voor dat sommige voor 

bepaalde mensen aangename en smakelijke spijzen [einde pag 114] niet verteerd worden en dat ze 

zichtbaar schaden. Men moet zich voorstellen dat dit uit een duistere antipathie voortkomt, dat wil 

zeggen uit een tegenstelling tussen het opgenomen voedsel en de natuur van degene die het 

opneemt. Om die reden kan [het voedsel] niet in de substantie die bij hem hoort, worden omgezet. 

Zo ook hebben sommigen een afkeer van bepaalde spijzen. Dat komt door een bijzonder en 

verborgen temperament van de maag, waardoor er een wederzijdse afkerigheid (repugnantia) 

ontstaat tussen de spijs en de maag. Dit temperament is soms aangeboren, soms echter wordt het 

na de geboorte verworven en verandert het gaande de tijd. Een tweede oorzaak schuilt in de 

gewoonte om af te zien van bepaald voedsel. De derde is hevig denken, waarbij de idee ontstaat 

dat een bepaalde spijs schadelijk of afschuwelijk is. Welke van deze drie [scl in een bepaald geval] 

de oorzaak is, kan op deze manier niet worden onderscheiden. Stel het komt door het bijzondere 

en ingeboren temperament en de constitutie van de maag. Als de gewraakte spijzen dan in het 

geheim worden aangeboden en de man [die ze krijgt] het dus niet weet, dan wordt deze toch flink 

beschadigd. Het bloed stroomt uit zijn neus en soms krijgt hij een ziekte of komt hij zelfs in een 

crisis in zijn leven terecht. Als het door denken c.q. inbeelding of gewoonte komt, is dat overigens 

niet het geval. 

52 Welke spijzen goed zijn voor de gezonden, in het bijzonder voor sterke 

mensen. 
Overigens behoeft men in het algemeen niet erg goed te letten op de kwaliteit van de spijs, althans 

wanneer men gezond is van lichaam, en die bepaalde soort spijs niet strijdig is met de eigen natuur. 

Vrijwel alle spijzen die algemeen gebruikt worden, passen bij een goed ingestelde natuur, mits ze in 

de juiste hoeveelheid worden gebruikt. Men pleegt wel te zeggen: voor de gezonde is alles gezond. 

In dezelfde zin en geest zegt Lucretius:  

Het doet er niet toe, waarmee het lichaam gevoed wordt, [einde pag 115], zolang hetgeen 

men neemt, maar [goed] gekookt aan de delen van het lichaam kan worden doorgegeven, 

en men de vochtigheid en de soepele gang van de maag maar in stand kan houden. 160 

Daarom kan iemand ook zeer lang en gezond leven op niets anders dan brood, melk, boter, kaas en 

bier. Vooral wanneer die persoon het van kindsbeen af zo gewend is. Wanneer gezegd wordt dat 

men voor deze of gene spijzen moet oppassen omdat ze slechte sappen opleveren, dan moet 

daaruit niet begrepen worden dat men die zelfs niet spaarzaam zou mogen gebruiken (zoals 

sommigen op religieuze gronden geheel afzien van kool, uien, bonen of erwten, omdat ze bang zijn 

voor de komst van melancholische, gallige, visceuze sappen en voor ontstekingen). Het gaat erom 

dat ze niet in een buitengewone hoeveelheid worden genomen. In een kleine hoeveelheid of maar 

zelden genomen, kunnen ze niet schaden, zeker niet als ze aangenaam voor het gehemelte zijn. 

Niet de etenswaren, maar het opeten van alles schaadt, zegt Celsus. 

                                                 
160 Boek IV, v 630.  
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Dezelfde Romeinse medicus geeft in het desbetreffende boek en hoofdstuk van zijn uiterst elegante 

werk over de geneeskunde eerst aan hoe gezonden moeten handelen. De mens, zegt Celsus, die 

gezond is, kan doen wat hij wil. Hij hoeft zich aan geen wetten te houden. En hij heeft geen dokter 

en geen masseur (jatralipta) nodig. Hij moet een gevarieerd soort leven leiden, soms op het 

platteland zijn en soms in de stad, maar vaker op het land. Hij moet varen, jagen en soms rusten, 

maar meer nog gymnastiek doen. Hij hoeft geen soort spijs te vermijden [en kan alles eten] van wat 

de mensen gebruiken. Soms is hij bij een gastmaal, soms trekt hij zich daaruit terug, soms eet hij 

meer dan juist is, soms niet zo ruim. Hij neemt liever twee dan eenmaal per dag voedsel tot zich, en 

altijd zo veel als mogelijk, mits hij dit kan verteren. Hier schrijft deze belangrijke auteur [einde pag 

116] niet eenvoudigweg voor wat de mensen in het algemeen moeten doen. Hij richt zich tot die 

gezonden die het goed doen én vrij zijn om te doen en te laten, dat wil zeggen die een sterke en 

volmaakte constitutie van het lichaam hebben, en die niet onderworpen zijn aan het oordeel of de 

macht van een ander. Ook ik zou niet willen dat deze mensen een precies omschreven en volgens 

de regels gemaakte leefwijze volgen, die de Grieken een diaita noemen. Ik zou juist willen dat ze 

wat hen aan eetbare dingen wordt voorgezet, opeten en dat ze zich soms ook eens rijkelijk 

besprenkelen met de bloem van een vrije vader, naar het voorbeeld van Cato de oudere. 

Iemand neigt altijd tot gezondheid, zolang hij door weg te laten [wat te veel is] kan worden 

behandeld. Iemand bij wie dat niet zo is, kan men niet helpen. 

Ik voeg eraan toe, dat gezonden de heerlijkheden, het genot van spijzen en [het snoepen van] 

lekkernijen niet moeten nastreven. Deze verslappen en verzwakken het lichaam zozeer dat het zelfs 

de kleinste aanval niet meer kan doorstaan. Daarentegen is het omgekeerd zo dat andere 

voedingsstoffen uit een krachtiger materie het lichaam versterken en tegen alle beschadigingen 

beschermen. Hierdoor komt het dat de kinderen der rijken zo teer van gezondheid zijn en zo 

gemakkelijk door allerlei wissewasjes worden aangedaan. Daarentegen verdraagt de kroost van 

boeren ongestraft willekeurig welke zwarigheid van de lucht en de bodem. Dit zegt met mij 

Hippocrates, Lib, de affect.: zwakke en lichte spijzen beschadigen de buik niet en ook het lichaam 

niet. Dat komt doordat ze warm geworden, niet verweken en ook niet vullen, maar snel week 

worden en vervolgens verteerd worden afgevoerd. Van deze spijzen gaat echter een zwakke 

vochtigheid naar het lichaam. Ze geven geen gezonde groei en ze brengen ook geen 

noemenswaardige kracht te voorschijn. Welnu, sterke spijzen zwellen als ze in de buik zijn 

gekomen, en ze vullen. Bovendien [einde pag 117] worden ze wel moeilijker en langzamer gekookt, 

en glijden ze moeizaam verder. Daar staat tegenover dat de humor die van hen afkomt, sterker en 

onbedorvener is en dat hij veel kracht en groei aan het lichaam geeft. Aldus Hippocrates of, zoals 

anderen willen, zijn schoonzoon, leerling en opvolger Polybus, een auteur van groot aanzien. 

53 Gebraden en geroosterde (assa) spijzen voeden beter dan in water 

gekookte (elixa). Eerstgenoemde zijn vochtiger dan laatstgenoemde. 
Van de gekookte [of gestoofde] en de gebraden [of gebakken] spijzen worden de gekookte 

gemakkelijker door het lichaam verteerd, want die zijn zachter. Maar de gebraden [assa] stoffen 

voeden meer, omdat ze vochtiger zijn dan de gekookte. Dat komt door hun eigen vochtigheid die 

inwendig is en de substantie van hen vormt. Deze wordt namelijk van buiten af bewaard en 
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vastgehouden door de korst die door het vuur veroorzaakt wordt. [Anders staat het met] de 

gekookte en gestoofde [stoffen] die vochtiger zijn door de vochtigheid van buiten, vanwege het 

water waarin ze gekookt worden, maar die de eigen inwendige [vochtigheid] [echter] verdunt. Deze 

dingen worden bewezen door proeven: want gebraden spijzen geven, als ze gesneden worden of in 

een pers uitgedrukt, veel meer sap af dan die welke gekookt zijn. En soepen van gekookt vlees 

voeden het meeste. De verklaring daarvan is dat het eigen sap dat vlees verlaten heeft. Wat uit het 

hier gestelde mag worden afgeleid, voeren in eendracht ook Aristoteles en Galenus aan. 

Eerstgenoemde leert in boek 4 van de Meteorologie, hoofdstuk 3 dat gekookt vlees droger is dan 

gebakken [vlees]. Laatsgenoemde [=Galenus] ontkent dat in boek 11 van De simpl med. echter. 

Galenus spreekt als medicus namelijk over de “vetogen van Minerva” die uit gekookt vlees komen 

en op de soep drijven. Aristoteles spreekt daarentegen als filosoof nauwkeurig over alleen het vlees 

zelf, niet over dat wat is opgelost. 

54 Wie bekomen de gekookte en wie de gebraden vleesgerechten beter? 
Het is zo dat voor hen die aan lichaamsbeweging doen, gebraden spijs het beste is. Het heeft de 

woestheid van Vulcanus namelijk doorstaan. Het voedt meer [einde pag 118], maar wordt iets 

moeilijker verwerkt. Mensen die een zittend leven leiden en alleen de geest oefenen, zoals daar zijn 

de wetenschappers en de mensen die beschouwelijk bezig zijn, bekomt gekookt eten beter, omdat 

het gemakkelijker wordt [verteerd] en minder voedt.Alle dingen die gebakken zijn, moeten in de 

bakpan worden teruggeworpen. Mannen die actief zijn met de geest en die niet met het lichaam 

werken, moeten ze niet proberen. Bij hen worden ze immers heel langzaam door de maag 

overmeesterd. Bovendien geven ze een walm af. 

55 Bij wie de lichamen kunnen toenemen. 
De lichamen nemen toe door zoete en vette dingen. En door drank. Ze worden minder dik door 

droge, bittere en koude dingen en door dorst. Pythagoras zei het ernstig en scherp. Toen een van 

zijn bekenden tegen hem zei, dat hij er door oefening en meer eten voor wilde gaan zorgen dat hij 

wat steviger werd, antwoordde de wijsgeer hem dat hij voor zich zelf een benardere gevangenis 

aan het bouwen was. 

56 Vroeger zijn gloeiend hete spijzen en dranken gebruikt. 
Door Pythyllus werden, zo vertelt ons Athenaeus, vroeger hete spijzen gezocht en zo ook door 

andere fijnproevers en snoepers [bordenaflikkers]. Seneca vraagt zich in Brief 95161 af hoe een 

mens kan menen dat die druipende stukken vlees die net niet direct van het vuur in de mond 

worden gestopt, zonder schade in de ingewanden zelf uitgedoofd [kunnen] worden. Voor dat doel 

zijn kleine haarden uitgevonden en scheppen, waarmee de gloeiende kool op tafel gelegd wordt 

Dezelfde auteur zegt in Brief 85162 dat er rond het avondmaal van hem een druk heen en weer 

draven van koks is die de réchauds inclusief de etenswaren [van de keuken naar de eetkamer] 

dragen. Dit namelijk is een mooie vondst: opdat de spijs voor niemand lauw worde en opdat niets 

                                                 
161 LCL Brief XCV, 25. Daarin bevindt zich een uitvoerig betoog over slecht eten enz.  
162 Brief LXXVIII, 23-24 (LCL 76, p 197-7).  
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het reeds eeltige gehemelte onvoldoende verhit, volgt de keuken de maaltijd. Deze oventjes die 

ook in onze [= Plempius’] eeuw worden gebruikt, zijn niet in de tijd van Seneca uitgevonden. Ook bij 

Aristophanes en Plautus wordt er namelijk melding van gemaakt. [einde pag 119] 

De Ouden hielden niet alleen van hete spijzen, maar ook van warme dranken. Vooral Claudius 

Tiberius Nero. Om die reden noemde men, om hem belachelijk te maken, hem ook wel Caldius 

Biberius Mero. [metathese van warme wijn = calidum merum; bibere =drinken] Cato de oudere zei 

toen hij de overdaad van het Romeinse volk kritisch aan de orde stelde, dat het zeer moeilijk was 

woorden voor een buik te maken die geen oren heeft. 163 Met recht zegt Plinius in boek 28, 

hoofdstuk 4: opgemerkt moet worden dat geen enkel ander dier buiten de mens hete dranken wil 

hebben. Daarom kunnen deze niet natuurlijk zijn. Zeker gaan zij tegen de natuurlijke dorst in, want 

die wil graag koud en nat. 

57 Waarom lauwe dranken eerder misselijkheid teweeg brengen dan 

lauwe spijzen. 
Deze hete spijzen en dranken geven aanleiding om te onderzoeken, waarom lauwe dranken eerder 

misselijkheid opwekken dan lauwe vaste spijzen. Mij lijkt het antwoord te zijn: omdat de dranken 

zich sneller en dieper in de poriën en de substantie van de maag naar binnen werken. Daar ze lauw 

zijn, maken ze de vezels ervan weker en lossen die op. Dat is namelijk de kracht van de lauwheid. 

Hierdoor ontstaat de misselijkheid. Dat is dus omdat de maag niet is samengetrokken en deze de 

dingen die er in zitten niet goed omsluit. Warme spijzen daarentegen dringen niet zo diep in het 

lichaam van de maag in, terwijl de er overheen gegoten koude drank deze [zelfs] nog dichter maakt 

en doet samentrekken. 

58 Of het geoorloofd is om midden tussen lunch en avondmaal te drinken. 
Men stelt vaak de vraag of het geoorloofd is in de tijd tussen lunch en avondmaal te drinken. Het 

antwoord luidt als volgt: in de buurt van het avondmaal is het toegestaan, als de vertering klaar is. 

Maar in het algemeen geldt dat het gevaarlijk is om te drinken, terwijl het verteringsproces nog 

gaande is en dit dus nog niet klaar. Dat is na het prandium of na de coena. Als echter grote dorst 

bestaat wegens de droogte van de genuttigde spijzen [einde pag 120] of de drogere maag, of de 

zomerse tijd, dan meen ik dat er gedronken moet worden, maar eerder door voorzichtig van de 

wijn te nippen dan door deze [met grote slokken] weg te drinken. De gewenning aan het drinken 

vermeerdert [overigens] de zucht naar drank. 

59 Of men wat royaler mag eten bij de lunch of bij het diner. 
Het staat vast dat de Ouden het coena veel weelderiger hebben opgetuigd en met een veel grotere 

serie gangen dan het prandium. Bij Homerus, Odyssee, boek 3, slacht Eumaeus, hoewel hij eigenlijk 

varkenshoeder is, voor de arriverende en nog onbekende Odysseus twee varkens en bereidt hem 

                                                 
163 Zelfde formulering: “cato senior etc. habet” bij Johann. Quercetanus (Joseph Du Chesne), Diaeteticon polyhistoricon 

Parisiis, ap. Cl. Morellum, 1606, p 167. Het Venter non habet aures komt uit Ovidius, Metamorfosen. Wie honger heeft, 

luistert niet naar preken. [http://latin.topword.net/?Search=venter] 
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een maal met varkensvlees gebraden aan het spit. Hij geeft daar de beste wijn bij. De medicus 

Daphnus zegt bij Atheneus, boek 7, hoofdstuk 1., dat het beter is de coena ‘s nachts te hebben dan 

overdag. Als reden van zijn mening geeft hij dat de maan beter geschikt is bij de concoctio [te 

assisteren]. Dat is omdat ze de kracht heeft om te putrificeren. Want, zegt hij, de coctio wordt een 

tweede putrefactio. Dus de koking is een soort putrefactio. Vervolgens geeft hij twee voorbeelden 

om aan te tonen dat de maan een inhaerente innerlijke kracht om te putrificeren in zich heeft. Het 

eerste is dat het vlees van dieren die ‘s nachts geslacht zijn, gemakkelijker wordt afgebroken - net 

als hout dat gehakt wordt bij maneschijn. Met het tweede argument, dat op dezelfde wijze wordt 

aangevoerd, maakt hij aannemelijk dat de concoctio door de maan geholpen wordt, omdat de 

meeste vruchten bij maanlicht rijpen. En het mag niets nieuws lijken dat men het woord concoctio 

ook gebruikt voor wat putrefactio is. Want Empedocles noemde het reeds gekookte en rijpe sap 

van de druif geputrificeerd water. Zo gebruikten de antieke schrijvers ‘niet rot geworden‘ 

(putrefactum) voor ‘niet gekookt’ (concoctum). Getuige daarvan is Galenus in zijn commentaar op 

Aforismen, 7 sectie 6. [einde pag 121] Verder geldt: ook al was het gewoonte van de Ouden om ‘s 

morgens iets heel kleins te nemen en zich ‘s avond vol te eten, aan hen die zich gingen wijden aan 

de huwelijkse plicht werd het avondmaal door de artsen verboden, zoals Aristoteles in Vragen 32 

sect 3 schrijft. Is het daarom niet beter royaal te dineren in plaats van ruim te lunchen? Als we 

alleen letten op de vertering van de voedingsmiddelen, en alle andere beperkingen buiten 

beschouwing laten, dat moet de coena rijkelijker zijn dan het prandium. Want bij de slaap is de 

vertering beter dan bij het waken. Bovendien is er dan een langere tijdspanne tussen de ene en de 

andere maaltijd. Als iemand echter lijdt aan een ziekte aan het hoofd, dan moet hij een spaarzamer 

coena nemen. De slaap namelijk vult bij het nemen van de maaltijd het hoofd met vele dampen. Als 

er anderen zijn die, begiftigd met een goede maag, het eten goed verteren, maar het wegens de 

nauwheid van de venen niet goed verspreiden (digerere), dan moet bij hen de lunch royaler zijn. 

Maar ook hier zullen door een vroegstondige oefening op de volgende dag de voedingsstoffen 

verspreid kunnen worden. Zodat ook dusdanige mensen veilig een avondmaal kunnen nemen dat 

omvangrijker is dan de lunch. Ik zou willen dat een en ander als volgt wordt begrepen: [d.w.z.] 

onder de voorwaarde dat we naar de wijze der Ouden spaarzaam lunchen. Want door onze 

gewoonte, waarbij we royaal en ruim plegen te lunchen, worden we niet weinig beschadigd als er 

[ook nog eens] een royaal diner volgt. Hoe kan het anders dan dat de spijs, die rijkelijk wordt 

genomen bij een ruime lunch, de maag zwaar belast als dit voedsel nog niet volledig verwerkt is, 

terwijl er [alweer] ander voedsel overheen wordt genomen, even rijkelijk of zelfs nog rijkelijker. Dus 

past bij onze zeden dat we een soberder avondmaal nemen, terwijl iemand die bij een 

bruiloftsmaal of een offerfeest aanwezig moet zijn, [einde pag 122] de coena beter helemaal kan 

weglaten. Onder filosofen wordt altijd weer gezegd dat de coena van Plato bewerkte dat mensen 

zich ‘s morgens goed voelden. Hem moeten de togati navolgen. Want door een grotere maaltijd 

wordt het hoofd waarmee ze moeten werken, aangedaan en wordt de scherpte van de geest 

gehinderd. Het prandium daarentegen, schaadt, zelfs als het rijk en royaal is, het hoofd minder. 

Omdat we vanaf het middaguur wakker blijven, rondlopen, converseren, hoesten, en de longen vrij 

bewegen, staat de ademhaling van het lichaam open door beweging en warmte, zodat de geest van 

de spijzen en dranken aan alle kanten kan ontsnappen. Bovendien moeten zij die de studie minnen 

en in geleerdheid willen uitblinken of ook publieke taken uitvoeren, met de gevleugelde 
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boodschapper van het licht wakker worden en uit hun bed komen. Dat kunnen ze moeilijk als hun 

maag [over]belast is. 

Als je licht wil zijn in de nacht, moet je avondmaal kort zijn.164 

Suetonius zegt dat keizer Domitianus het volgende gewoon was te doen. Hij lunchte, zegt de 

schrijver, tot hij genoeg had, om vervolgens bij wijze van avondmaal niets te nemen dan een appel 

van Matius en een zeer bescheiden slokje uit de fles.165 Dat was tegen de gewoonte van de Ouden 

en hun nakomelingen in, want die namen overdag wel lichte en gemakkelijk verteerbare spijs. Na 

een matige maaltijd houden we een helder hoofd, zijn we tot alles in staat, zijn we uitgerust en 

actief. Een zware maaltijd dompelt de geest in een diepe slaap en bedriegt ons met onnatuurlijke 

voorstellingen. 

60 Of men de maaltijd moet afsluiten met spijzen of dranken. 
Hier moet nog besproken worden of het zin heeft de tafel te besluiten met een bepaalde spijs of 

drank. Zij die last hebben van ziekten van het hoofd [einde pag 123] kunnen beter de tafel afsluiten 

met wat adstringerende spijs. Dat geldt als er een andere drank genomen moet worden dan water. 

Zij die echter over een hoofd beschikken dat wat hebben kan, kunnen tot besluit drank nemen. Die 

spoelt het eten namelijk weg dat aan het gehemelte hangt, maakt de mond schoon en mengt het 

laatst genomen voedsel met het eerdere. 

61 Waarom wij het na de maaltijd koud hebben en of dat heilzaam is. 
Tot slot moet hier nog iets onderzocht worden wat wij in ons voelen: waarom hebben wij het als 

we het eten op hebben, koud? Men denkt in het algemeen dat dit gebeurt doordat de calor van de 

uitwendige delen naar de maag terug vlucht, opdat daardoor de vertering beter verloopt. Maar 

Laurentius Joubertus trekt deze verklaring met recht in twijfel in zijn [filosofische] ongerijmde 

stellingen (Paradoxa). Vergeleken met de interne calor is die van de uitwendige delen inderdaad 

erg klein en als deze weggaat, zal er weinig aan [die van] de maag kunnen worden toegevoegd. Het 

grootste deel zal door afwezigheid in de eigen ledematen tot last zijn. En, zeggen ze, de ledematen 

blijven niet lang koud. Kan het, zeg ik dus, niet zo zijn dat zo’n gering uitstel van warmte de coctio 

helpt? Maar waarom is dit koudegevoel dan niet bij iedereen aanwezig? Bij sommige mensen komt 

het nooit voor dat ze het door het opnemen van voedsel koud krijgen. En als ze willen dat dit 

[alleen] bij koudere naturen gebeurt, dan vraag ik: waarom gebeurt het bij hen niet altijd? Zij leiden 

hieraan namelijk zelden in de zomer, vaker in de winter. En soms voelen ze in het geheel niets van 

koude, [namelijk] wanneer ze voedsel genomen hebben dat zowel in zijn eigenschappen als in 

werkelijkheid heel heet is. Want als de uiterste delen gewend waren steun aan de maag te brengen 

[einde pag 124] door de zending van hun warmte, waarom zou de koude dan ook niet worden 

                                                 
164 Bron: Regimen sanit. Salern. C. V. De coena. Ex magna coena stomacho fit maxima poena./Ut sis nocte levis, sit tibi 

coena brevis. (een zware maaltijd is een zeer zware straf voor de maag; om ’s nachts licht te zijn, moet je avondmaal kort 

zijn.). http://www.accademiajr.it/bibvirt/regimen.html 
165 Suetonius over Domitianus, 20-23 (p 332): “Hij ging midden op de dag in bad en at aan de middagmaaltijd zoveel hij 

lustte, zodat hij aan het diner practisch niets meer at dan een matius-appel en een paar slokken wijn uit de fles. “ De appel is 

(n 53) genoemd naar Gaius Matius, een vriend van Cicero en Augustus, die een kookboek had geschreven. Zie: Suetonius, 

Keizers van Rome. Vertaald door D. den Hengst. Amsterdam, Atheneaum – Polak en Van Gennep, 1996.  
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gevoeld als er warme dingen werden gegeten? Is het niet zo dat ook warme etenswaren een coctio 

behoeven ? Vast staat dat vele [in hun eigenschappen] hete spijzen, zoals daar zijn knoflook, ui en 

radijs, vlees dat ingesneden en gepeperd is en gehakt vlees zeer moeilijk te verteren zijn. Zodat het 

[in werkelijkheid] niet zo gaat, zoals geantwoord wordt, namelijk dat de maag zich niet zwaar 

inspant bij het klaar maken van die dingen en ook geen uitwendige hulp nodig heeft. 

Waarschijnlijker is dat door de koude van de voedingsstoffen iets wordt bewerkstelligd wat eerst 

de maag en vervolgens ook de externe delen aandoet, dit laatste omdat ze allemaal aan elkaar vast 

zitten. De voedingsmiddelen die we plegen te gebruiken, zijn voor het grootste deel koud en de 

drank is het altijd. Vandaar dus dat die koude niet lang aanhoudt, omdat deze weldra door onze 

calor, die veel sterker is, wordt overwonnen. De duur ervan hangt af van het aandeel van de 

werkzame kwaliteit van de dingen die opgenomen zijn en [die van] de calor die zich hiertegen 

verzet. Want mensen die van nature of door een of ander toeval minder warm zijn, voelen als ze 

koudere dingen eten, de koude die van het eten uitgaat langer. Bij sommigen gaat ze eerder weg, 

bij anderen kan ze helemaal niet bespeurd worden, omdat de gloeiende calor van de maag terstond 

de koude van het voedsel uitdooft en bij de eerste ontmoeting al bedwingt. Ik zie dat Aristoteles 

onze opvatting steunt, want in sect 35, van Vragen 9 stelt hij de vraag waarom wij door voedsel 

vaak gaan trillen. En zijn antwoord is: omdat de koude dingen in het begin166 de calor naturalis 

meer overheersen dan dat ze door die ingeboren warmte worden overwonnen. Daarom is het een 

grote misvatting - die onder het volk echter vaak rondverteld wordt - dat het een teken van een 

betere gezondheid is als men het na het eten koud krijgt. [einde pag 125] Het is werkelijk geen 

sterk verhaal. Het wijst immers op een zwakke warmte van de maag en aanpalende delen, die niet 

in staat zijn de koude van spijs en drank meteen te overwinnen. Tenzij dit ervaren van koude niet 

het gevolg is van een zeldzame [afwijking, namelijk] een slappe structuur van het lichaam. Want bij 

mensen die zo’n structuur (textura) hebben, dringen vreemde kwaliteiten onmiddellijk door. 

[midden pag 126] 

 

 

 

  

                                                 
166 In primis moet wel in het begin zijn. Gaza gebruikt principio. Sectio XXXV Quaest 9: Cur saepenumero usu euenit, ut 

ingesto cibo inhorrescamus? An quod cibus frigidiusculus admissus, uincit principio magis naturalem calorem, quam 

uincitur. Bron: Problematum Aristotelis sectiones duaedequadriginta. Theod. Gaza interprete. Basileae 1537. 
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HOOFDSTUK IV. DE BESTANDDELEN VAN ONS VOEDSEL.167 

We hebben hiervoor het eten en drinken in het algemeen besproken en gaan nu over op een aantal 

gegevens uit medische teksten en uit de litteratuur over het voedsel. 

1 Wat voedsel is. 
Cibus is vast en dicht voedsel dat bestemd is om de honger te stillen en de vaste substantie van het 

levende lichaam te herstellen. 

2 Hoe het in ons werkt. 
[Spijs] die zuiver voedzaam is en niet geneeskrachtig, wordt zodanig omgezet in onze [= menselijke] 

substantie dat die [laatste daarbij] zijn eigen identiteit behoudt. Alle [spijs] wordt namelijk 

overwonnen door de calor nativus. Het is weliswaar juist, dat de spijs bij het ondergáán van de 

omzetting [in het lichaam] de passieve rol neemt, maar om die reactie gaat het niet, wanneer 

gevraagd wordt of de spijs [de substantie] vervreemdt of verandert, zoals ze zeggen. Het gaat [dan] 

om een waarneembare kwaliteit ingebracht door de werking van spijs. We zeggen dat deze niet 

wordt ingebracht en ingevoerd door de spijs. Voedsel onderscheidt zich daarmee van 

geneesmiddelen en helende voedingsmiddelen, die ons [c.q. de substantie in ons] duidelijk wel 

veranderen. 

3 Van alles kan gezegd worden dat het ons verwarmt. 
Van alle spijzen kan worden gezegd dat ze kunnen verwarmen, in die zin dat ze de substantie van 

de calor nativus vergroten. 

4 Uit welke soorten van stoffen wordt voedsel gehaald? 
Uit twee soorten bronnen worden spijzen gehaald: uit planten en uit dieren. 

5 Planten voeden ook en sommigen zelfs krachtig. 
Planten voeden ook, want de wilde dieren eten deze en worden er vet van. En wij voeden ons 

uitvoerig met kool, groenten en wortels. Daartoe behoort ook pastinaak, dat komt van pascendo [= 

door te eten]. En wat is voedzamer dan het brood dat een plantaardige herkomst heeft. [einde pag 

130] Alle peulsoorten, waarvan de vruchten tot brood gemaakt worden, zo schrijft Celsus, zijn zeer 

waardevol. Het waardevolste noemt hij degene waar het meeste voedsel in zit. Spijzen genomen uit 

dieren zijn tweëerlei: of het zijn delen van dieren of het zijn geen delen maar [stoffen die] eruit 

worden gehaald. 

                                                 
167 Pp 126 tot 232. De ene stof kan veranderingen aanbrengen, de andere kan alleen veranderingen ondergaan. Spijs werkt 

dus niet actief en roept geen acties op, maar wordt alleen passief gebruikt door andere stoffen die wel actief zijn. 



 

186 

7 Waarom fossielen uit de aarde en enkelvoudige elementen niet voeden. 
Uit de fossielen in de grond wordt geen eten gehaald. Chemici pochen dat ze met behulp van hun 

drinkbare goud en met hun distillaten uit stenen het leven van de mens enige tijd kunnen 

verlengen. Maar daarmee is niet gezegd dat die destillaten voeden. Misschien maken ze in het 

lichaam bepaalde kwaliteiten die ofwel de calor nativus versterken of de afbraak remmen, en zo 

het [einde van het] leven iets uitstellen. De reden waarom fossielen uit de aarde niet voeden, is niet 

dat ze onvolledig gemengd zijn. Want de fossielen die wél perfect gemengd zijn, [scl uit 

oerelementen] voeden ook niet. Dat geldt bijvoorbeeld voor hout, dat perfecter gemengd is dan 

melk, [maar toch niet voedt, dit in tegenstelling tot de melk] die wel stevig voedt. De ware reden 

waarom ze niet voeden, is moeilijk te geven. Ja zelfs, waarom een enkelvoudig element niet kan 

voeden, is moeilijk uit te leggen. Er kan immers een mengsel ontstaan uit een enkelvoudig element 

als de kwaliteiten van andere [elementen] erin ingevoerd worden. Als dus een enkelvoudig element 

geschikt is voor de vorming en de constitutie van het gemengde [mengsel van elementen, of 

andere mix van eigenschappen in het element], [dan zou] het ook geschikt [moeten zijn] om het 

mengsel deelachtig aan het leven te maken. Hiervoor wordt immers niets anders gevraagd, dan een 

grotere perfectio. Welnu, die grotere perfectio kan worden toebedeeld door een perfect agens. Dus 

lijken onze organen in water of lucht of aarde [eind pag 131] die vier dusdanige kwaliteiten te 

kunnen voortbrengen die er een mengsel van maken dat geschikt is om te voeden. Zoals andere 

agentia een kwaliteit kunnen produceren, die ervoor zorgt dat, zodra ze ontvangen is, de vorm van 

een enkel mengsel wordt geïnduceerd. Deze dingen worden met veel aplomp gezegd, ze kunnen 

echter zonder verdere hulpmiddelen nauwelijks worden verklaard. Evenmin kan worden bewezen 

dat ze onwaar zijn. De praktijk en experimenten leren dat niet willekeurig welke stof kan voeden. 

Misschien zit de verklaring in de modus van de substantie, waardoor iets ongeschikt is om in de 

substantie van een levend wezen omgezet te worden. 

8 Struisvogels verteren geen ijzer. 
Men houdt ons voor dat vogels de door hen opgegeten steentjes verwerken, dat margarieten 

[halfedelstenen] door duiven in zeer korte tijd tot ronde bolletjes gemaakt worden en dat 

struisvogels ijzer verteren. Die dingen worden onder het volk steeds weer verteld en men gelooft 

ze. Mij verbaast het dan ook dat Albertus Magnus memoreert dat struisvogels in kleine stukken 

gehakte botten en stenen gretig opeten, maar dat ze ijzer uitspuwen. Niets is op grond van de 

getuigenis van duizenden mensen zekerder en bekender dan dat struisvogels ijzer inslikken en dat 

dit door hen bewerkt en verteerd wordt. [Albertus’uitspraak] is dus onjuist. Laat ons luisteren naar 

twee deskundigen die bekend zijn met de natuur. Conradus Gessner zegt in boek 5 van zijn Historia 

animalium, over de struisvogel [lit C kop], dat deze vogel een klein stel, ja zelfs vrijwel helemaal 

geen hersenen heeft. Vandaar dat hij zonder een keuze te maken al wat hij maar aanraakt, opeet: 

lapjes, ijzer, stenen. Maar die dingen blijven onverteerd en onaangetast in zijn maag zitten. Als het 

er te veel worden, maken ze het dier dood of bezorgen het een kwijnende ziekte. Dat blijkt uit 

secties. Vlysses Aldrovandus zegt in Ornithologia, boek 9, hoofdstuk 2: ik [einde pag 132] heb, toen 

ik in Tridentum (Trento) was, gezien dat een struis stukjes ijzer opat. Maar het scheidde ze 

onverteerd ook weer uit. Ook Thomas Jordanus schrijft in zijn antwoord aan Laurentius Joubertus  

(paradox. 7. decad. 2.) [iets dergelijks]. Wanneer wij in Trento en Rome bij wijze van proef de 
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struisvogels zilveren munten en kopergeld toewierpen dan ontsnapten we nauwelijks aan de zweep 

van de opzichter van het vogelverblijf die verzekerde dat de vogels door het inslikken van de 

munten zware ziekten opliepen. Vervolgens is er Henricus ab Heers, een geleerde medicus te Luik. 

In zijn boek over het gebruik van het water uit Spa schrijft hij dat hij voor 25 jaren in Padua en 

Venetië bij wijze van proef obolen aan de struisvogels gaf. Zij gaven die in hun uitwerpselen weer 

terug waarbij het aantal niet was verminderd en ze ook niet lichter waren geworden. Aan de 

uitspraken van deze auteurs moet meer geloof geschonken worden dan aan zekere vader 

Athanasius Kircherus die het tegengestelde beweert in deel 2 van zijn boek over de onderaardse 

wereld. Hierin zegt hij dat uit een door hemzelf gedaan experiment op Malta vaststaat dat ingeslikt 

ijzer door de calor in de maag van de struisvogels  verteerd wordt, dat het na vertering verandert in 

een soort metaalslak, alsof het metaal gelegd was in water met zwavelzuur. Hetzelfde durft hij te 

zeggen van kippen. Als je zilver of kopergeld voor hen neergooit, slikken ze dat graag in, maar waar 

ze het in de poep neergooien, vind je het half verteerd terug. Dat zegt hij. Maar zo is het niet, die 

vogels verteren het niet, ze scheiden het, ietwat veranderd van kleur weer uit, alsof het in 

vitrioolwater (aqua vitriolata) heeft gelegen, maar het is net eens half verteerd. Plinius schrijft in 

boek 10, hoofdstuk 1 over de wonderlijke aard van het verteren door de struis van de dingen die 

hun zonder veel keuze te maken heeft verslonden. [einde pag 133] Dat het beest ijzer kon verteren, 

heeft de man echter nooit naar voren gebracht. En vandaar is misschien het vermoeden ontstaan 

dat ze alles verteren, omdat ze namelijk alles rijp en groen door hun strot naar binnenhalen. Zoals 

domme mensen vaak ook denken dat ze hun eieren uitbroeden met hun eigen aanblik. Ze gaan 

namelijk niet op de eieren zitten die ze in het [hete] zand verstopt hebben, maar richten er wel 

vaak hun ogen op. Maar hoe dit ook zij, het is zeker en wel begrepen dat de struisvogel, net als 

ieder ander groot soort gevleugeld dier, harde dingen [kan] verteren. Immers, zaden die hard zijn 

en in het geheel worden ingeslikt, verteren ze. Dat is zo omdat ze op de plaats waar de bodem van 

de maag begint, dikker vlees hebben waarin een ruimere [hoeveelheid] calor zit. 

9 De natuurlijke verklaring waarom vogels steentjes en andere harde 

lichaampjes opeten. 
Een natuurlijke verklaring [van het verschijnsel dat] vogels steentjes en andere harde lichamen 

opeten, geeft ons de vooraanstaande kenner van de natuur Guilielmus Harvey. Vrijwel alle 

gevederden hebben, zegt hij, een maag die is opgebouwd uit twee zeer dikke en stevige spieren. 

Alsof ze op die manier met twee molenstenen die door twee assen met elkaar verbonden zijn, 

etenswaren kunnen malen en fijnstampen en zo de functie van de malende tanden, die zij missen, 

aanvullen met steentjes [scl in de maag]. Dit blijkt zo te gaan bij de meeste soorten vogels. Als in 

hun magen de steentjes en andere harde en ruwe dingen blijvend aanwezig zijn, dan worden ze 

door hun voortdurende beweging zozeer afgeschuurd en glad gemaakt dat ze niet meer geschikt 

zijn om het voedsel fijn te wrijven. Daarom worden ze dan uitgeworpen. Vandaar is het dat vogels 

als ze stenen uitzoeken met de tong voelen of ze ruw zijn. Zo niet, dan gooien ze deze weg. Op deze 

manier [einde pag 134] worden goud, zilver en gladgewreven steentjes die bijna helemaal op zijn, 

gevonden in de maag van struisvogels en andere grote vogels. Daarom wordt door het volk dus 

geloofd dat ze ijzer kunnen verteren en dat ze zich daarmee zelfs kunnen voeden. Bij valken en 

arenden en andere op prooi levende vogels kan men, als men zijn oor er kort bij houdt en de maag 
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nuchter is, een duidelijk geknister horen van de ingeslikte steentjes die tegen elkaar aan botsen. En 

die valken eten de steentjes niet vanwege de koeling zoals de valkeniers denken. Ze doen het opdat 

ze met de hulp van de steentjes het voedsel klein kunnen maken. Zoals ook andere vogels bij wie 

de maag gespierd is ter wille van het malen van het eten, met hetzelfde doel steentjes of boontjes 

of iets dergelijks inslikken. 

10 Dieren worden door geuren niet gevoed en mensen niet door 

tabakswalm. 
Aristoteles (boek 2 De sensu et sensibus, hoofdstuk 2) ontkent dat dieren door geuren gevoed 

kunnen worden. Hij schrijft dit tegen de Pythagoreers in, die, zo zegt hij op die plaats, een andere 

mening hebben. Maar er zijn mensen die het met [deze filosofen] eens zijn. Ze vestigen de 

aandacht op een volk dat ze de astomoi [Gr. α-στομοι = zonder mond] noemen. Dat wil zeggen: zij 

die zonder mond zijn. Plinius zegt over hen het volgende: men zegt dat er aan de uiterste oostelijke 

grens van India in de buurt van de bronnen van de Ganges een volk is van astomi, mensen zonder 

mond dus, wier hele lichaam behaard is en waarvan het voorhoofd met wol is bekleed. Zij zouden 

slechts leven op de adem en de geur die ze door de neus opsnuiven. Ze gebruiken geen eten en 

geen drinken en leven alleen van de verschillende geuren van wortels en bloemen en van bomen in 

het bos. Ze hebben die op langere reizen bij zich, opdat het hen nooit aan geur ontbreekt. Door een 

iets te zware geur kunnen ze zomaar doodgaan. Strabo [einde pag 135] vertelt hetzelfde op gezag 

van Onesicritus. Maar ook Laertius en zelfs Athenaeus zeggen dat Democritus van Abdera, een man 

die op gelijke voet staat met onze Hippocrates, zichzelf op de feesten voor Demeter ofwel van 

Ceres168 drie dagen alleen met de geur van brood en honing in leven hield. Maar naar mijn mening 

moeten we vast houden aan de opvatting van Aristoteles. Vandaar dat hetgeen verteld wordt over 

dat volk in India dat geen mond heeft, als verzonnen en onjuist moet worden afgewezen. En aan de 

autoriteit van Onesicritus moet geen gewicht worden toegekend. Naar Strabo zegt, heeft hij veel 

over de Indiers uit zijn duim gezogen. En wat Democritus [zelf] betreft, die heeft met de geurige 

uitwaseming van vers brood zijn geesten ietwat verkwikt, maar daarmee heeft hij niet zijn lichaam 

gevoed. Zoals wij vandaag de dag als we ons slap voelen [nog steeds] gunstig worden beïnvloed 

door de geur van wijn en daar van opknappen. Zo ook strekt noch de geur noch de rook van tabak 

mensen tot voedsel. Zij stillen de honger en de dorst of zelfs ook houden ze deze een paar dagen 

tegen. De soldatenknechten op zee en de slaafjes van de soldaten verzekeren ons dat ze het 

makkelijk vier dagen zonder te eten volhouden als ze de rook van tabak door een pijpje opzuigen. 

Anderen die een reis maken door onbewoonde en verlaten gebieden hebben de honger en de dorst 

terug gedrongen door tussen hun onderlip en de tanden pilletjes of tabletten te houden die van 

tabak zijn gemaakt. Maar daarom moet aan die planten toch in het geheel geen voedende waarde 

worden toegeschreven. Die dingen [dat honger stillende effect] komt in de eerste plaats daaruit 

voort dat de slaapverwekkende en verstommende kracht van de tabak de facultas animalis van de 

hersenen doet verstommen en als het ware in nevelen hult. Het gevolg is dat [de mens] het zuigen 

van de mond van de maag, en daarmee de oorzaak van de honger, niet bemerkt. In de tweede 

plaats [komt het] doordat een enorme hoeveelheid waterige en slijmige sappen [einde pag 136] 

                                                 
168 De Thesmophoria waren feesten ter ere van Demeter Thesmophoros en haar dochter Persephone. Alleen vrouwen 

namen eraan deel, dit ter bevordering van de vruchtbaarheid van het pas gezaaide graan en van de vrouwen zelf. 
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door de kracht van de tabak in de mond wordt opgewekt en vervolgens naar onderen wordt 

gestuurd, alwaar die sappen de maag die honger lijdt en trek heeft, enigszins vullen. 

Ik hoor dat ze onlangs in Engeland hebben uitgedacht dat men de rook van tabak door in een buis 

te blazen naar binnen kan brengen in dat deel van het lichaam waarlangs de lasten van de spijzen 

en de overblijfselen worden verwijderd.169 Men heeft het volk overgehaald dat te doen en nu is het 

zeer gebruikelijk [aan het worden]. Wat maken deze gekken niet kapot in deze gyrgathus? 170 Met 

welk doel ze dit doen, weet ik nog steeds niet. Als ze denken dat die rook voedt, zoals infusen die 

op de zelfde plaats naar binnen worden gebracht, dan vergissen ze zich. Als ze het doen om de 

faeces losser te maken, denken ze op de juiste manier, maar de kracht van een clysteermiddel is 

veel sterker en het effect dus veel groter. 

11 De Romeinen voedden zich lange tijd met pap en niet met brood. 

Plautus zegt echter dat niet de Romein maar de Puniër paphapper wordt 

genoemd. 
Gemeenschappelijk aan alle volken is dat brood hun [hoofd]voedsel is. Barbaren die leven volgen 

de zeden en gewoonten van grote wilde dieren laat ik buiten beschouwing. Voor mij is Plinius de 

auteur die zegt dat de Romeinen lang gevoed zijn met dikke pap (puls). In boek 18, hoofdstuk 8 zegt 

hij dat het duidelijk is dat de Romeinen lange tijd geleefd hebben op pap, en niet op brood. Daarom 

wordt vandaag de dag nog van pulmentaria (toespijs, lekkernij) gesproken. Ook Maximus Valerius 

[zegt] in boek 2 dat de Ouden zozeer streefden naar soberheid dat ze vaker pap dan brood 

gebruikten. Vandaar dat Plautus door Mercator de paphapper (pultifagus) wordt genoemd. En in de 

proloog van Poenulus is sprake van pultophagonides. Daarmee bedoelde hij echter geen Romeinen, 

zoals Turnebus denkt, maar zoals Josephus Scaliger opmerkt, Carthagers ofwel Puniërs. Dat volk is 

dol op pap geweest. Als bewijs hiervan dient de punische pap (puls poenica) waarvan Cato de 

bereidingswijze mededeelt in hoofdstuk 85. Verzot op pap zijn bij ons ook de Toxandriërs.171 [einde 

pag 137] Zij wonen in de vlakke streek [die] Brabant [heet]. Alleen maken deze mensen de pap uit 

boekweit, terwijl de Ouden bonen, erwten, rijst en spelt gebruikten. 

12 Galenus wordt in het voorbijgaan gecorrigeerd. 
Galenus (boek 1, De alim. Fac., hoofdstuk 18) vermeldt dat de oudste voorvaderen aan soldaten 

polenta (gort of gepelde gerst) voorzetten, totdat de Romeinen daarmee ophielden omdat ze de 

polenta niet meer als krachtig genoeg beschouwden. Onze archiater heeft hier onder puls wellicht 

polenta begrepen. Want Galenus was een Griek en naar men zegt was de puls vroeger in 

Griekenland even onbekend als de polenta in Italië. 

                                                 
169 Het gaat hier dus om het clisteren met tabaksrook. Zie hierover H.A. Bosman-Jelgersma, De Apotheker en het Clysma, 

In: Verhandeling der Clysteren van Regnerus de Graaf, med. doct. tot Delft {Délit, 1987) 17-29. 
170 Γυργαθος is een ‘wicker basket’. Zie Tim Williams, A Dictionary of the Roots and Combining Forms of Scientific 

Words. Squirrox Press, 2005.  
171 Toxandrië (Texandrië, soms ook Taxandria) was in het Frankische Rijk een gouw die zich uitstrekte van de Kempen in 

het zuiden tot de Maas in het noorden. In het oosten grensde het gebied aan de Maasgouw, in het westen aan de Schelde en 

de Dijle. De latere Meierij van 's-Hertogenbosch, onderdeel van het hertogdom Brabant, is ontstaan op grondgebied van 

Toxandrië. Het gebied zou door de Romeinen Taxandria genoemd zijn omdat er veel venijnbomen (Latijn: Taxus) van 

goede kwaliteit stonden. Zij gebruikten het taxushout om onder meer bogen van te maken. (Wiki).  
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13 De Romeinen hebben jaren lang geen bakkers gehad. 
Zeker is dat het bakken van brood in de oude tijden onbekend was aan de afstammelingen van 

Romulus (Romulidae, Romeinen). Vervolgens is de zorg voor het bakken van brood eerst aan de 

moeders in het gezin opgedragen. Vele jaren lang hadden de Romeinen geen bakkers. Zegsman is 

voor mij Plinius in boek 18, hoofdstuk 11, [waar] hij zegt dat er geen bakkers in Rome waren tot aan 

de Perzische oorlog,172 dat wil dus zeggen tot meer dan 580 jaar na de stichting van de stad.173 De 

Romeinse burgers (quirites) maakten het brood zelf en dat was het werk van de vrouwen, zoals nu 

nog bij veel volkeren het geval is. 

  

                                                 
172 Vermoedelijk wordt verwezen naar de oorlog tegen Perseus van Macedonie (179-162).  
173 De jaartelling Ab urbe condita of Anno urbis conditae (AUC), telt de kalenderjaren sinds de stichting van Rome. Deze 

vond volgens de overlevering plaats in 753 v.Chr. De moord op Julius Caesar in 44 v.Chr. bijvoorbeeld zou volgens de 

Romeinse telling dus plaats hebben gevonden in AUC 709.  
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14 Waarom bakkers zo genoemd worden. 
Bakkers (pistores) worden zo genoemd naar [het werkwoord] pinsendo [< pinsere] ofwel 

fijnstampen. Vroeger stootten ze de graankorrels immers kapot met een vijzelstamper [pilum < 

pilsere]. Servius zegt in zijn inleiding op de Aeneis dat bij onze voorouders het gebruik van molens 

onbekend was en dat ze de vruchten van het veld [het graan] droogden en in vijzels fijn stampten. 

Dat was dan hun manier van malen. Vandaar dat degenen die nu pistores (bakkers) genoemd 

worden toen pinsores (stampers) heetten. Hetzelfde vertelt Isidorus in boek 15, hoofdstuk 6. 

Pistrinum (tredmolen of bakkerij) [was] als het ware pilostrinum omdat ze het graan vroeger met 

een vijzelstamper (pilum) fijn maakten. Vandaar dat ze bij de Ouden geen molitores werden 

genoemd maar pistores, als het ware pinsores, van het fijn stampen van de korrels van het graan [< 

pinsendo] [einde pag 138] Ze gebruikten geen molens, maar maakten de korrels met een vijzel fijn. 

Vandaar mag men concluderen dat pinsere geen brood bakken betekent, maar malen van graan. En 

een pistor is geen maker van brood, maar een maler. De man die wij in het algemeen pistor 

noemen, moet dus eigenlijk ‘bakker- van -brood’ worden genoemd. 

15 Wat pappa is en wat pappare. 
Ook Valerius Maximus maakt, zoals we eerder al gezegd hebben, melding van de pap der Ouden (in 

boek 2). Zozeer, zegt hij, streefden de Ouden naar matigheid dat ze vaker pap dan brood 

gebruikten. Bij ons is dat het voedsel voor kinderen en het wordt pappe genoemd. In de bloeitijd 

van Rome werd het pappa of papa genoemd. Vandaar ook [het woord] papaver. Dat spul werd 

namelijk aan de pap van kinderen toegevoegd om ze in slaap te krijgen. Papillae (= tepels) hebben 

hun naam hier ook vandaan, omdat de tepels pap als voedsel verschaffen. Varro [zegt] in zijn boek 

over het opvoeden van kinderen dat [ze] voedsel en drank bua en papa noemen en de moeder 

mamma en de vader tata. Bua is dus de drank voor kinderen, daarvan komt het werkwoord 

imbuere [indompelen] en van papa komt pappare dat is eten. Plautus zegt in Epidicus: een nieuwe 

vrijgelatene moet eten. De uitgever van de tekst tekent daar in zijn commentaar bij aan: papare 

[sic] staat kort bij zuigen, dat moet van papa zijn, het topje van de borst ofwel de papilla. Vandaar 

wordt het woord ook overgebracht op voedsel omdat de [moeder]melk in het begin zowel spijs als 

drank verschaft. Maar laat ons van de pap als voedsel voor kinderen naar het brood gaan, de steun 

van iedere buik. 

16 Het brood dat iedere dag wordt gegeten, veroorzaakt geen afkeer. 

Waarom niet? 
De wijste onder de dieren, het staat vast, zijn zij die van [veld]vruchten leven. Dat zegt Plinius in 

boek 22, hoofdstuk 25. De mens, de hoogste onder de zeer wijze dieren voedt zich zozeer met 

graan en [dat] voornamelijk [in de vorm van] brood, [einde pag 139] dat hij, ofschoon hij [het] 

dagelijks eet, er geen walging tegen opbouwt. Dat is dus niet hetzelfde als bij andere vaak genomen 

spijzen die dat wel doen. Het komt, zo zegt men, doordat brood past bij het temperament van ons 

lichaam en daarom niet te zwaar is voor de maag en de andere ingewanden. Als we Galenus mogen 

geloven, past het temperament van varkensvlees beter bij ons lichaam. Als we het vaak eten, 

krijgen we er echter een tegenzin tegen. Nu is het zo dat brood dat royaal gegeten wordt, zo zwaar 

is dat de maag met geen enkele andere spijs slechter wordt gevuld [dus waarom tegen brood geen 



 

192 

tegenzin?] Ik zou echter denken dat de verklaring geen andere is, dan dat onze natuur van 

kindsbeen af - zoals wel gezegd wordt - aan brood gewend is en dat het daarom graag wordt 

omarmd [door de maag] en gemakkelijk wordt verteerd. Ik zou overigens willen dat deze zaken 

[alleen] worden begrepen en aanvaard met betrekking tot de gezonde mens, want veel zieken 

hebben een uitgesproken hekel aan brood. 

17 Soorten van brood. 
Men gebruikt vijf soorten brood: siligineus, similagineus, confuseanus, furfuraceus en secalinus. 

18 Wat is siligo en dergelijke. 
Siligineus is brood dat uit siligo bereid is. Bij de Romeinen betekent siligo twee dingen: in de eerste 

plaats is het een soort tarwe die nogal licht en helder is en met een tamelijk losse interne kern. Het 

onderscheidt zich [duidelijk] van het andere dat hard, dicht, vast en zwaar is en door Columella en 

Varro robus wordt genoemd. Plinius beveelt het siligo aan wegens zijn lichtheid en omdat het bij 

het kauwen een zoete smaak geeft. Dit, ondanks dat men zegt dat het zonder gewicht en kracht is. 

Columella vindt ook dat [dit graan] in brood het belangrijkste is, maar meent wel dat een nadeel 

van de tarwe (triticum) is dat deze als hij op drassige grond wordt gezaaid in het derde jaar 

ontaardt in siligo. Ten tweede betekent siligo [einde pag 140] het meel uit de edele tarwe dat het 

best van zemelen gezuiverd is. Plinius noemt dit de heerlijkheid van de tarwe. De juistere en 

speciale naam is eigenlijk pollen ofwel zeer fijn meel. De Grieken noemen het met een van de 

Romeinen geleend woord siliguin. Zelf hebben ze er geen woord voor, naar Galenus meldt. In boek 

1 van De alim. Fac., hoofdstuk 2. zegt hij dat er voor siligo geen Grieks woord is en dat hij het ook 

niet anders kan uitdrukken. Het brood dat wordt gemaakt uit dit zuiverste en teerste deel van het 

meel dat zorgvuldig gezuiverd is van alle zemelen, heet siligineus ofwel tarwebrood of ook wel 

primarius. Dichters noemen het soms een witje of een sneeuwwitje. 

Juvenalis dicht in boek 1 Satire 5: 

Maar een licht en sneeuwwit brood gemaakt uit zacht tarwemeel wordt bewaard voor de 

heer. 

Vandaar dat het door de Belgen ook herenbrood wordt genoemd. Door de Grieken silignitis. Dit 

brood, aldus Galenus, en Paulus [van Aegina] zegt het hem na, staat ver boven de overige vormen 

van voedsel. Ook Cornelius Celsus, boek 2, hoofdstuk 18174 zegt dat van de tarwe siligo de sterkste 

is. En Psellus zegt: vers siligineus brood uit zeer fijn meel van tarwe (pollen) verkwikt door zijn geur 

alle zintuigen van het hoofd, het verstevigt de spiritus en herstelt de verzwakte krachten. 

  

                                                 
174 Celsus, De medicina II, 18, 4. (LCL 292, p 192). 
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19 Panis siligineus, similaceus, confusaneus, furfuraceus, secalicius. Wat 

secale is. 
Simila en similago, in het Grieks semidalis, is een licht meel, maar minder zuiver dan siligo, omdat 

niet alle, maar alleen de dikkere zemelen eruit geschud en afgescheiden worden. Brood dat hieruit 

wordt gemaakt, heet voor het volk van Graia175 semidalitas, voor de Latijn sprekenden similaceus, 

similagineus en secundarius. Immers, het heeft de tweede plaats ten opzichte van dat andere dat 

eerste staat. Om die reden geeft ook Galenus [einde pag 141] het de tweede plaats onder de 

broden als het om kwaliteit gaat. In Vlaanderen wordt het fyn terwen broodt genoemd. 

Het derde [soort] brood confusaneus, wordt uit de hele tarwe gemaakt, dus uit meel waar niets van 

bloemen of zemelen uit verwijderd is. Door Celsus en Galenus wordt het autopyrus genoemd. Bij 

Dioscurides syncomistus, bij Cicero cibarius, en bij Suetonius ook secundarius. In het Vlaams is het 

grof terwen broodt of huys-broodt, alsof men wil zeggen dat het brood voor thuis is. Dit brood 

voedt minder dan de eerder genoemde soorten, vanwege de zemelen die erin zitten. Daar staat 

tegenover dat het de faeces beter losmaakt. 

Het vierde brood is furfuraceus, furfureus of furfurosus, omdat er zeer veel zemelen (furfur) en erg 

weinig meel in zit. Ofwel: het bestaat vooral uit zemelen en kaf, omdat het meel is uitgeworpen of 

beter gezegd: uitgeschud. Door Nonius wordt het acerosus genoemd, omdat het vol kaf en 

restanten van kaf zit. Plautus noemt het gregarius, squarosus, anderen spreken van recrementitius. 

Van alle broden voedt dit het minste. Naarmate men bij een hoeveelheid meel pure of niet pure en 

gemengde zemelen toevoegt, voedt het namelijk meer of minder. 

De vijfde broodsoort is secalinus, of secalicius en ater. Het komt voort uit rogge (secale). Bij de 

Grieken is het niet bekend en bij de Romeinen is het niet in gebruik, maar in het Noorden is het 

heel bekend. Plinius, boek 18, hoofdstuk 16, zegt dat de Taurini vlak onder de Alpen het secale asia 

noemen. Het is het slechtste brood, dat eigenlijk alleen geschikt is om de honger te stillen. Het 

heeft een langwerpige ronde vorm, is van een treurige zwartheid, maar heeft een stevig gewicht. 

Men voegt er spelt (far) aan toe om de bitterheid wat weg te nemen. En toch is het dan nog niet 

aangenaam voor de buik. Dit aldus Plinius. Het volk noemt het, onkundig als het is, siligo, [einde 

pag 142] een grove fout, want dat staat heel ver af van het roggebrood. Uit het eerstgenoemde 

wordt, naar we hebben gezien, het heerlijkste witte brood gebakken, uit het laatstgenoemde dit 

zwarte [brood] voor de tafels van de armen. Het wordt moeilijk verteerd en ligt zwaar op de maag. 

Bij ons echter neemt het in Duitsland en andere noordelijke gebieden een plaats in die dicht bij die 

van het triticum komt. En door de voortdurende begeleiding van de teelt, komt het er milder uit en 

is het niet bitter, zoals Plinius schrijft. Het brood dat er uit komt, is een beetje zuur. In Westphalen 

is dit brood het zwartste, ze noemen het daar pompernickel. Volgens Isidorus zou het ooit 

centenum zijn genoemd, omdat in de meeste plaatsen de worpen van het zaad ervan herboren 

worden in een honderdvoudige meeropbrengst van de vrucht. Dit zegt ook Plinius op de 

aangehaalde plaats over de rogge. Het groeit op welke bodem ook met de honderdste korrel en 

[het stro] zorgt zelfs voor mest [op het land]. Spanje houdt de naam vast, want ze noemen de rogge 

[daar] centeno en het brood pan de centeno – wat wij rogghenbroodt noemen. 

                                                 
175 Graea or Graia was een stad aan de kust van Beotië. 
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20 Welk brood is gezonder? 
Verder is het zo dat zij die een aantal dagen het siligeneus of similaceus brood gebruiken en hun 

lichaam niet goed bewegen, obstructies in de milt en de lever krijgen, terwijl ze ook worden 

aangetast door pijnen die horen bij nierontsteking en gewrichtsontsteking. Dat komt door de 

taaiheid en de zoetheid van het tarwemeel. Confusaneus, samengesteld brood is dus beter. Want 

wegens de menging met zemelen verstopt het minder en verdwijnt het gemakkelijker via de faeces. 

Zo komt het dat de rijkeren en aanzienlijken wanneer ze van dit soort brood afzien, met de last 

moeten gaan leven van de martelingen van de niersteen en van podagra. 

21 Men kan het brood beter met water dan met melk kneden. 
Het brood kan beter worden gekneed of gemasseerd met water dan met melk. [einde pag 143] Ten 

onzent mengen de Leuvense bakkers melk onder het witbrood. Daardoor heeft het een 

aangenamere smaak en voedt het beter, maar daar staat tegenover dat het eerder voor 

verstoppingen zorgt. De bakkers doen het om meer glans aan het brood te geven, en zo sparen ze 

op een of andere manier kosten uit. Want anders worden ze gedwongen het allerfijnste siligo te 

gebruiken, dat het witste meel geeft. De melk liegt als het ware de witheid in het minder goede 

meel voor. Om die reden ook vormen ze hun wittebroden met een lager gewicht, dan de broden in 

Brussel hebben. Wanneer de burgers daar over klagen, zeggen de bakkers dat hun melkbroden, 

hoewel lager van gewicht, voedzamer zijn. Bovendien zou het brood gelegd in de pap van kinderen 

door inwendige groei meer volume krijgen. 

22 Er moet zout en gist aan het brood worden toegevoegd of bierschuim. 

Dit werd ook door de oude Fransen en Spanjaarden al gedaan. 
Voor de volwassen man, zegt Galenus in boek 1 van De aliment., is het gezondste brood dat brood 

dat zowel het meeste zout als gist bevat, en dat daaraan het meeste zal zijn onderworpen, voor het 

gebakken wordt. Voor de jongeling en voor degene die zich aan oefeningen overgeeft, geldt dat 

niet. De Ouden wilden aangeven dat zout aan het brood moest worden toegevoegd. Daarom zetten 

ze in een en dezelfde tempel ook altijd vlak bij Ceres [een beeld van] Neptunus neer. Dat is immers 

de vorst van het zout van de zee. Door gist wordt het brood lichter, want zonder gist wordt het 

brood zwaar. De Belgen en de Duitsers mengen in het deeg in plaats van gist ook wel schuim van 

bier. Dat is iets wat, naar Plinius schrijft (boek 18, hoofdstuk 7) in vorige eeuwen ook door de 

Fransen en de Spanjaarden werd gedaan. [Dat gebeurde] nadat het graan van Frankrijk en Spanje in 

een vloeistof was opgelost - [einde pag. 144] we hebben [hiervoor al] gezegd in welke soorten. Het 

zo dik geworden schuim werd als ferment gebruikt. Om die reden is bij hen het brood lichter dan bij 

anderen. Genoemde auteur begrijpt hier onder graan in een drank opgelost zythum176 en curmi177, 

[vloei]stoffen die bij ons bier heten. 

                                                 
176 Niet gefermenteerd Egyptisch maltbier; van het Griekse ζυθος. 
177 Curmi, bier. Transalpijns-Gallisch. Vergelijkbaar met het Bretonese korev, het Cornische coref en het Welsh cwrw. Het 

Franse cervoise zou hiermee verwant zijn.(https://nl.wiktionary.org/wiki/curmi). 
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23 Dubbel gebakken brood was ook bij de Ouden bekend. In Brabant en 

Vlaanderen is het onbekend. 
Er is een soort brood dat wij twee maal gebakken of ook wel zeemansbrood noemen. Het wordt 

veel gebruikt door de Bataven, maar was in de Oudheid reeds bekend. Celsus [zegt] in boek 2, 

hoofdstuk 30 [dat] brood uit bloem van triticum (siligo) of van tarwe (simila) de faeces bijeen doet 

trekken. Dit gebeurt in meerdere mate als het zonder ferment is [gebakken], en meer ook als het 

geroosterd is. De kracht ervan wordt nog eens versterkt als het twee maal gebakken wordt. Plinius 

zegt in boek 22, hoofdstuk 25 dat het oude scheepsbrood als het gekneusd en nog eens gebakken 

wordt de faeces stopt. Men bakt het brood twee maal opdat het minder stinkt als het lang bewaard 

wordt en [zo] langer goed blijft. Ammianus Marcellinus zegt dat het door het volk buccellatum 

wordt genoemd (boek 17). Hij schrijft: ‘nadat het plan was vastgesteld’, [heeft hij = Caesar] ‘uit het 

graan dat gegeten moest worden in legerplaatsen, een hoeveelheid voor twintig dagen 

uitgebakken, gebucceleerd zegt de volksmond, en [klaargemaakt] voor een langer gebruik. Dat 

heeft hij de soldaten in hun rugzak laten doen en die waren er blij mee.178 Aelius Spartianus zegt in 

[zijn biografie van] Pescennius Niger: hij [de keizer] verbood bakkers [het leger] te volgen en beval 

de soldaten en alle anderen tevreden te zijn met buccelatum. Deze Aelius leefde in de tijd van 

keizer Diocletianus. Amminianus leefde onder Gratianus en Valentinianus. Naar het voorbeeld van 

die keizers namen Belgische zeelieden die een lange reis gingen maken over zee grote 

hoeveelheden buccelatum mee, omdat het lang goed bleef en niet bedierf. Athenaeus rangschikt 

deze broden onder de delicatessen. Om die reden denken sommigen dat het [bij hem gaat om] 

broden waarin suiker was gemengd, genaamd saccharites [einde pag 145] Men was gewoon deze 

bij gastmalen op tafel te zetten. Welnu, in Holland zijn ook de eenvoudige [vormen] zonder 

suikermengsel heerlijk, vooral die welke in Wormer, een dorp in Noord-Holland gemaakt worden 

en die met kleine bootjes naar Amsterdam worden gebracht. Ook in Hamburg worden ze gebakken, 

maar door de toegevoegde komijn zijn ze daar korreliger. Hiermee voeden zich boeren, schippers, 

sjouwers en mensen die moeten aansterken, mits ze goede tanden hebben. De broodjes zijn 

namelijk tamelijk hard en moeilijk kauwbaar. In Brabant en Vlaanderen worden ze niet 

aangeboden. Aangezien de inwoners deze heerlijkheden missen, terwijl hun gewesten volop 

bloeien, is het vreemd dat ze de kunst van het maken van deze broden niet van de Nederlanders 

hebben overgenomen. 

In sommige plaatsen in Noorwegen maken ze een soort brood dat als het onbedorven wordt 

opgeslagen, dertig tot veertig jaren bewaard kan blijven, tot groot gemak en voordeel van die 

inwoners aldaar. Want zodra iemand zoveel [welvaart] opeen gestapeld heeft en zoveel winst 

gemaakt heeft, dat hij brood aan zich zelf kan verschaffen, dan maakt hij dat voor zijn hele verdere 

leven. Daardoor stelt hij zeker dat hij nooit meer hoeft te vrezen dat hij honger zal lijden. Dit brood 

wordt gemaakt uit meel van gerst en haver die samengevoegd worden, gemengd, gekneed en 

                                                 
178 Vooraf aan de door Plemp geciteerde zinnen gaat 2. Sed ut est difficultatum paene omnium diligens ratio victrix, multa 

mente versans et varia, id tandem repperit solum, ut anni maturitate non exspectata, barbaris occurreret insperatus, 

firmatoque consilio, XX dierum frumentum, ex eo quod erat in sedibus consumendum, ad usus diuturnitatem excoctum, 

bucellatum (ut vulgo appellant) umeris imposuit libentium militum, hocque subsidio fretus, secundis (ut ante,) auspiciis 

profectus est, intra mensem quintum vel sextum, duas expeditiones consummari posse urgentes et necessarias arbitratus. 

Ammianus Marcellinus, Res gestae. (LCL 300: 350-351). (Caesar wilde graag snel te velde trekken, maar kon dat niet 

omdat er geen graan was. Hij liet nu beschuiten bakken die zeer lang houdbaar waren. De soldaten konden deze in hun 

ransel meenemen).  
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gebakken tussen twee stenen. Hoe ouder het is, hoe aangenamer de smaak wordt. Die mensen 

daar eten het bij gastmalen en in drinkgelagen die gehouden worden nadat een kind het levenslicht 

heeft aanschouwd. En vaak wordt het op de tafel erbij gelegd. Het brood is dan bereid en gebakken 

in de tijd waarin de grootvader van het kind dat juist ter wereld is gekomen, zelf geboren is. [einde 

pag 146] 

24 Is brood gezonder wanneer het warm is of wanneer het koud is? 
De geleerden zijn het er niet over eens of warm, vers gebakken brood gezonder is dan brood van 

gisteren of in elk geval afgekoeld brood. De medicus Athenaeus zegt bij Oribasius, boek 1 van 

Collect., hoofdstuk 9, dat vers en warm brood voedzamer is dan koud en oud brood. Dat zou zo zijn 

omdat de warmte de vertering bevordert. Avenzoar de Arabier schrijft voor dat brood vers 

gebakken moet worden gegeten. Het moet net afgekoeld zijn, want van het brood dat meer dan 

een dag bewaard wordt, gaat het temperament gebreken vertonen. En Simeon Sethi zegt dat het 

brood nadat het koud geworden is, niet goed meer verteerd wordt en [dus] ook niet gezond is. En 

Hippocrates zegt in zijn boek De victu dat warm brood wanneer het wordt opgegeten meteen een 

vulling geeft en dorst opwekt. Het daalt dan traag af uit de buik en het lichaam zet op door winden. 

Daar de proefondervindelijke ervaring dit bevestigt, meen ik dat wij aan de zijde van Hippocrates 

moeten gaan staan. 

25 Caseus in het Latijnse vocabulaire is fromage bij de Fransen. 
Op het brood volgt kaas, want 

Kaas en brood zijn de beste voedinsgmiddelen voor gezonden.179 

Kaas wordt door de Fransen froumage, fourmage, maar juister formage genoemd naar het Latijnse 

woord. Plinius zegt in boek 35, hoofdstuk 14 aan het begin van hoofdstuk XIV:180 

‘En waarom is dat zo? Worden er in Africa en Spanje uit aarde geen wanden gemaakt die ze 

formaceos noemen, omdat ze, doordat ze aan beide kanten door tegels omgeven worden, meer in 

een vorm gepropt worden dan dat ze opgebouwd worden. Vandaar de [lijst van] woorden: in Africa 

en Spanje worden wanden uit aarde formacium, formatum of formaceum genoemd. En zo komt het 

dat de Franse natie de kazen formacia en formagia noemt. Dat is omdat ze in een vorm gemaakt en 

zo opgebouwd worden. Die vorm wordt een casearia genoemd naar Columella. [einde pag 147] 

26 Etymologie van de kaas. 
Ze willen dat het Latijnse woord caseus komt van co-ago dat is dwingen, drukken of persen. Dat is 

ofwel omdat er geperst wordt met een stremsel of omdat het met de hand geperst wordt. 

                                                 
179 In het Regimen sanitatis vindt men: Caseus et panis, bonus est cibus hic bene sanis. Soms vindt men ook: Caseus et 

panis sunt medicina sanis (Vicip.). 
180 Plinius schrijft in Boek 35 Hfdst. 48. Quid? non in Africa Hispaniaque e terra parietes, quos appellant formaceos, 

quoniam in forma circumdatis ii utrimque tabulis inferciuntur verius quam struuntur, aevis durant, incorrupti imbribus, 

ventis, ignibus omnique caemento firmiores. (LCL 394 p 384-5).  
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Columella zegt in boek 7, hoofdstuk 8 dat de edelste manier van kaas maken die is welke we ‘met 

de hand geperst’ noemen. Vandaar dat ook Virgilius de kaas in Elogie 1 omschrijft als 

---- en een massa geperste melk. 

Dus komt caseus van geperste melk. De kaas wordt in vormen gedwongen en geperst door er een 

gewicht op te leggen opdat de kaas niet slap, met gangen, sponsachtig of met ogen wordt. Wat in 

brood wordt goedgekeurd, is niet goed in kaas. Vandaar dat een Spaans gezegde luidt: pan con 

ojos, y queso sin ojos. Brood met ogen en kaas zonder. 

27 De Ouden droogden de kaas in rook en kleurden hem. 
Bij de Ouden in Rome en in de meeste Italiaanse plaatsen was het gebruikelijk om rook te maken 

uit riet of scherp ruikend groen hout en daarin de kaas te kleuren en te drogen. Plinius leert dit 

[ook] in boek 11, hoofdstuk 42, waar het over de verscheidenheid in soorten kaas gaat. En kaas van 

elke kudde geiten verdient zijn eigen lof. Vooral de kaas uit Agrigentum, zoals die juist in die stad 

gemaakt wordt, is boven alle andere te verkiezen, omdat de rook zijn aangename smaak vergroot. 
181 Columella legt in boek 7, hoofdstuk 8 van het eerder aangehaalde werk de manier van kaas 

maken uit. Als de kaas hard is geworden door zijn rijpheid, is hij ook niet onaangenaam van smaak. 

Zo ook niet als hij met [de rook van] riet of gras is gekleurd. Daar doelt Martialis op in distichon 32 

van Xenia [= gastgeschenken]:182 

Niet zomaar warmte, niet zomaar elke rook drinkt de kaas op, maar de kaas die [rook] uit 

het gebied Velabrensis heeft ingenomen, die smaakt.183 

[einde pag 148] Velabrum was een gebied in de stad Rome vlak bij de berg Aventinus. Zij die 

daarheen wilden gaan, werden meegenomen met een klein bootje en het geld dat de schippers 

werd betaald, heette de velatura. En velaturam facere stond voor hetgeen deze lieden deden om 

aan de kost te komen. 

Propertius zegt: 

En waar de regio Velabrum zich opent, daar pleegde een bootje het water te bewegen, 

terwijl het over de ondiepten voer.184 

Tegenwoordig is die gewoonte om kaas te roken geheel in onbruik geraakt, en ik weet niet of er 

nog enig volk waar ook ter wereld is dat ze aanhoudt. Maar gekleurd worden de kazen nog steeds 

bij verschillende volken. Ze doen het met sappen geperst uit kruiden of op een andere manier. 

                                                 
181 Zie Boek XI cap xcvii / 241. (LCL 353 p 584-5).  
182 Martialis Boek 32 (Xenia) nr 32. (LCL 95 p 402-3).  
183 Velabrensis: van Velabrum, een district van Rome op de westelijke helling van de Palatinus.  
184 Plemp lijkt zich hier te vergissen; de versregel is van Tibullus. In Elegie II vs 32-34 leest men: at qua Velabri regio 

patet, ire solebat exiguus pulsa per vada linter aqua (LCL 6: 272-273). Van Propertius (Boek IV, Elegie 10) stamt: “Qua 

Velabra stagnabant flumine, quaque Nauta per urbanas velificabat aquas”. Erat autem Velabrum majus et minus. Ibi mulata 

vendebatur, imprimis caseus optimus. Unde apud Martialem “Velabrensus caseus”. Etc… Zie: Scriptores latini, jussu 

christianissimi regis ad usum serenissimi Delphini: Tibullus, Albius etc…Ex editione I. G. Huschkii. Cura et impensis A.J. 

Valpy, Londini: 1822. 
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28 Groene kaas staat in hoog aanzien. Hoe hij in Holland gemaakt wordt. 

Bij de Ouden was hij onbekend. 
Zeer goed aangeschreven en gezocht is vooral de groene kaas die in ‘s-Gravezand en op het 

Hollandse eiland Texel wordt gemaakt. Dit soort was bij de Ouden niet bekend. Zij noemden een 

kaas wel groen, maar daaronder verstonden ze een zachte jonge, ofwel verse kaas, met een witte 

kleur. Hoewel de Grieken hem ook χλωρος noemden, dat is groen, plaatsten ze [dat] tegenover 

ξηρος, dat is droog of oud. Dus hebben ze de echte groene kaas, die door zijn groenheid opvalt en 

die thans bij de Nederlanders zo veel voorkomt, niet gekend. De boeren geven die groene kleur aan 

de kaas niet met sappen van kruiden, maar op een andere manier die heel wonderlijk is: ze 

verzamelen op de velden en op de heide, waar de schapen rondzwerven en zich voeden de tamelijk 

harde keutels die daar verspreid liggen. Ze combineren [dat spul] met het serum van de melk. Wat 

daaruit gehaald wordt, mengen ze met hetgeen ze uit de melk persen en dat wordt dan groen [c.q. 

groene kaas]. De kaas neemt een smaak aan die scherp is, maar zeer aangenaam. Daarom is deze 

kaas goed voor de koude maag en de maag die met slijm bedekt is. Hij werkt namelijk in op het 

slijm en verdunt dit. [einde pag 149] 

29 De beste kazen. 
Verder maken ze niet alleen in bepaalde [buiten]gebieden, maar ook in hun steden en dorpen 

uitstekende en smakelijke kaas. De hoogst geprezen en allerlekkerste in de [hele] Christelijke 

wereld is de Parmezaanse kaas. In Holland is het de Goudse kaas en de Edammer. Dan is er de 

Leidse kaas waarin de zaden van kummel en kruidnagel zijn verwerkt. Verder zijn er de groene van 

‘s-Graveland en Texel. Uit Brabant komt de kaas van Rillaert185, in de streken van Luik (Leodium) 

heeft men de kaas uit het land van Herve (Hevriensis) enzovoorts. 

30 Welke zijn moeilijk te verteren en welke gemakkelijk? 
De meest voedzame kazen worden gemaakt uit koeienmelk. Deze gaan, nadat ze gegeten zijn 

echter moeilijker door [het spijsverteringskanaal] dan kazen uit schapenmelk. Het minst voedzaam 

is geitenkaas. Maar deze wordt het gemakkelijkste opgenomen en verteerd. Er is ook een verschil 

tussen verse, jonge en droge, oude kazen. Wanneer ze nog zacht zijn, zijn ze gemakkelijker eetbaar, 

en blijven ze niet in het lichaam hangen. Het omgekeerde geldt voor de oude en droge kazen. 

Galenus schrijft in boek 10 van De simpl med fac. dat oude scherpe kaas niet eetbaar is. Wanneer 

mij ooit, zegt hij, kaas van de koe werd gegeven waarvan ik al kon ruiken dat hij scherp was, dan 

heb ik die afgewezen. Ik dacht dan dat hij al door de dienaren was vernietigd. Zij waren echter 

gewend dergelijke [kazen] te bewaren, en als ze dan de kaas pas na lange tijd uit de voorraadkast 

haalden, vroegen ze [mij] wat ik hen beval dat er met de kaas gebeuren moest. Wanneer hij dus 

vanwege de scherpheid niet meer te eten was, bestond er voor ons een vermakelijk probleem, 

waarbij we voorstellen deden voor welke zaak iemand deze kaas nog nuttig kon toepassen. Bij ons 

evenwel hoort de oude scherpe kaas bij de delicatessen. Hij wordt erg graag gegeten vooral aan het 

eind van een diner. Dat is omdat hij de maag afsluit en zo meehelpt aan de vertering van het eten 

                                                 
185 Rillariensis: thans Rillaer.  
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dat daaraan voorafgaande is genuttigd. Zo wil de Salernitaanse school het, want ze [einde pag 150] 

zegt: 

Kaas is iets lelijks, omdat het alles verteert, behalve zich zelf. 

De kaas verteert alle te voren opgegeten dingen door ze te comprimeren, en door de mond van de 

maag aan de bovenkant te sluiten, zichzelf kookt hij echter niet omdat hij moeilijk verteerbaar is. 

Bijgevolg moet hij met spaarzame hand genomen worden - dit volgens een recept en een 

voorschrift van die zelfde School [van Salerno]: 

Kaas is gezond als een gierige hand hem geeft. 

Dit versje is als volgt in het Frans vertaald: 

C’il est le meilleur fourmage 

Que l’avare main mesnage. 

In en het Vlaams zegt men: 

Dat wordt een goede kees ghenomt, 

die van een gierich’ handt u komt. 

31 De kwaliteiten van kaas volgens Galenus en Hippocrates. 
Galenus keurt, zoals we gezien hebben, oude kaas erg af. In boek 3 van De aliment fac., hoofdstuk 

17 zegt hij dat hij scherp, heet en brandend is en daardoor dorst opwekt. Voorts, zo voegt hij toe, is 

hij moeilijk te verteren, zit hij vol slechte sappen en geeft hij aanleiding tot de vorming van stenen 

in de nieren. Stenen ontstaan namelijk in die lichamen waarin de dichtheid van de sappen met een 

vurige warmte wordt gecombineerd. Op grond hiervan [concludeert hij] dat kaas van deze soort 

gemeden moet worden: deze draagt niets bij aan de koking, niets aan de verdeling [van het 

verteerde voedsel], niets aan het in beweging zetten van de urine, niets aan de lediging van de 

buik, en niets aan de goede kwaliteit van de sappen. Hippocrates zegt in het boek De victu 

acutorum sect. 59: kaas leidt tot winden, een verkramping van de darm en opstapeling van het 

opgegeten voedsel, omdat het eten rauw en onkookbaar wordt. Het slechtste [einde pag 151] is 

echter als mensen die reeds gegeten hebben, hem bij een drankje nemen. Galenus legt dat uit en 

leert dat jonge, zachte kaas meer dan harde en droge kaas voor wind zorgt, maar minder dan deze 

laatste de darm doet samentrekken. De droge blaast minder op, maar doet de buik meer stilstaan 

en veroorzaakt meer dorst. Als iemand die gegeten heeft, deze onder het drinken gebruikt, wordt 

de kaas tot het afschuwelijkste van alle eetbare dingen. De kaas bezwaart dan namelijk de mond 

van de maag, wordt vervolgens eerst zelf bedorven en bederft daarna met zich de andere delen van 

het voedsel. Ik zou niettemin al die dingen willen aanvaarden ten faveure van een ruimer gebruik 

van kaas, en ik zou niet al die negatieve dingen naar voren brengen, als de kaas maar met 

spaarzame of zelfs gierige hand genomen werd. Als hij namelijk na de andere spijzen gegeten 

wordt, knijpt of sluit hij de mond van de maag af, houdt de dampen die van daar naar het hoofd 

opstijgen vast en helpt de vertering. Wij kennen hier een oude man van negentig, een doctor 

medicinae die de kaas sterk aanbeval, omdat hij zijn goede, stevige en volledige gezondheid van de 
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kaas gekregen had. Niemand, zo zei hij, kon oud worden als hij geen kaas at. Maar dat is niet waar. 

Velen hebben een hoge leeftijd bereikt, terwijl ze nooit kaas geproefd hebben. Immers velen 

hebben er van nature een hekel aan. Zodra ze hem in de mond hebben, krijgen ze het op 

wonderbaarlijke wijzen te kwaad. Zonder twijfel is het onder de voedingsmiddelen vooral de kaas 

waar de meeste mensen een hekel aan hebben. Wat daarvan de oorzaak is, blijft, om het in het 

Latijn te zeggen, voor ons verborgen [nobis latet]. Het hellenisme eist overigens dat je nos latet 

zegt. 

32 Wat boter is en hoe ze gemaakt wordt. Bij de Ouden had deze eerder 

een plaats als geneesmiddel dan als voedingsmiddel. Welke krachten 

boter heeft. 
Wat voor Spanjaarden en Italianen olie is, dat is voor de Belgen [einde pag 152] boter. Men 

gebruikt deze [zelfs] als medicijn, en daarom noemen de Venetianen het unto sottile, dat is dunne 

of tere zalf. En zij [de Belgen] eten de boter erg graag gesmeerd op het brood, terwijl ze er vrijwel al 

hun spijzen mee bereiden. Ze noemen boter ook de zuster van de heilige maagd, dit omdat ze alles 

verbetert, corrigeert en zachter en smakelijker maakt. Hoewel boter met schudden uit de melk van 

zeer veel dieren gewonnen kan worden, hoort de naam boter eigenlijk bij de soort die uit 

koeienmelk komt. Dat leert Plinius in boek 28, hoofdstuk 9. Hij zegt [daar] dat boter uit melk 

voortkomt, dat het de meest gewaardeerde spijs van de niet-Romeinse volken is, en dat het de 

rijken van het volk onderscheidt. De meeste melk komt van de koe (bubulus) vandaar de naam. 

Deze is namelijk bij elkaar geplakt, staat er, uit βους, dat is rund of koe en uit τυρος dat hier in het 

bijzonder kaas betekent, maar meer in het algemeen iets wat gestold is. Hieraan herinneren 

Dioscurides, Galenus en ook Hippocrates in boek 4 van zijn De morbis, sect 25, waar 

laatstgenoemde ook beschrijft hoe de Scythen boter maken uit paardenmelk. Melk, zegt 

Hippocrates, die in lege, holle vaten is gegoten, schudden ze. Terwijl die melk heen en weer 

bewogen wordt, begint ze te schuimen en valt ze uiteen. Het vet dat ze boter noemen, blijft aan de 

oppervlakte omdat het licht is. Het zware en dichte [bestanddeel] blijft beneden. Bij Aristoteles vind 

je - een wonderlijk iets - nergens deze naam, zelfs niet waar het over de zaak zelf [c.q. de boter] 

gaat. Dioscurides roemt boter uit de melk van schapen en geiten in hoge mate. Galenus verbaast 

zich er over dat Dioscurides vooral gewag maakt van juist die boter; boter komt immers vooral uit 

koeienmelk voort. Hij voegt daaraan toe dat hij met eigen ogen dergelijke boter heeft gezien. Alsof 

het over een zaak gaat die allerminst gewoon is. En vandaar [einde pag 153] wordt het boter 

genoemd [dus komend van βους = rund]. De oudste schrijvers noemden boter: olie uit melk. 

Athenaeus die in zijn Gastmaal aan geen enkele soort spijs voorbij gaat, heeft het [echter] nooit 

over boter. Kennelijk hielden de Ouden boter eerder voor een medicijn dan voor etenswaar. Dat 

komt ook naar voren uit Galenus’ boek 10 van de simpl med fac. Wij kunnen de boter echter 

nauwelijks missen in ons eten en er is zelfs niets dat wij vervelender vinden en dat ons lastiger valt 

dan dat we het in de vastentijd een aantal dagen zonder boter moeten doen. Mits met mate 

genomen, heeft boter als sterke punten dat ze licht purgeert of beter: de ontlasting zachter maakt 

en schoner. Bovendien verhindert ze dat er stenen in de nieren ontstaan. 
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33 Het eten van boter waar ongewassen salie doorheen zit, is heel 

schadelijk. 
Brood met boter is voor de onzen, en dan niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen 

een vaak genomen spijs. De meesten plegen er rauwe kruiden op te leggen, vooral salie, wijnruit en 

waterkers. Ze nemen die nuchter en denken dat ze zo veilig zijn tegen de aanvallen van een zware 

lucht en de weersomstandigheiden. In dit verband moet er echter voor gewaarschuwd worden dat 

ongewassen salie heel gevaarlijk is. Hij kan zelfs pest opwekken bij degenen die hem [zo] nemen. 

Dat getuigen Mathiolus, Fuchsius en andere deskundigen op het gebied van planten. Mizaldus 

brengt naar voren dat sommigen door dat eten acuut overleden zijn. De oorzaak schrijven ze toe 

aan [een soort] pad (rubeta) en [aan een ander soort] pad (bufo) die met hun giftige adem de 

wortels aansteken. Maar pater Athanasius Kircherus heeft een andere oorzaak van dit verschijnsel 

ontdekt. Toen hij namelijk met de hulp van een microscoop de bouw van deze plant nauwkeurig 

bestudeerde, bemerkte hij [einde pag 154] dat het hele uitwendige oppervlak van de ruwe 

bladeren bedekt was door een zekere oneffenheid, als het web van een spin, waarin hele kleine 

beestjes werden gezien, die zich neerstortten op zijn instrument en zijn werkstuk. Ook zaten er hele 

kleine blaasjes als eitjes op het oppervlak. Hij dacht daarvan dat het de nakomelingschap was van 

die beestjes. De pater meende dat deze beestjes een giftig sap bevatten dat wanneer het samen 

met de blaadjes wordt opgegeten de mens in gevaar kan brengen. Maar deze lues wordt 

gemakkelijk met de vingers van de blaadjes afgeveegd of er met water afgewassen. Dezelfde pater 

schrijft dat hij [dat] ook gezien heeft bij venkel en dat die ook niet moet worden gekauwd als hij 

niet gewassen is. 

34 Melk is zeer voedzaam. Er worden allerhande gerechten van gemaakt. 

Voor wie melk schadelijk is. Melk geneest gewrichtsaandoeningen. 
Omdat we het hebben gehad over kaas en boter, die uit melk worden gemaakt, moet er over die 

melk ook iets worden gezegd. Want melk is niet alleen voor kinderen een geschikt en aangenaam 

voedingsmiddel, ook volwassenen vinden ze lekker. Van alle vloeibare zaken die wij als voedsel 

nemen, is de melk het beste als voedingsmiddel. Dat zegt Varro, de geleerdste van alle Romeinen. 

Voor de Belgen en vooral voor de Nederlanders is het een genot, zij zijn namelijk niet alleen grote 

gebruikers van [vaste] melkproducten [galactophagi, Gr. melk-eters], maar ook grote melkdrinkers 

[galactopotae, Gr. melkdrinkers] en niet alleen boeren, maar ook veel stadsmensen drinken hun 

hele leven niets anders dan het serum van de melk en ze gebruiken [steeds] melkproducten. Met 

melk worden verschillende gerechten bereid, vooral oogala [Gr. ei-melk] die uit eieren en melk 

bestaat en met een lepel gegeten wordt. [Dan is er een pap] die bereid wordt uit stukjes wit brood 

en stukjes raap, melk, suiker en kaneelpoeder. Het is de eerste spijs bij het prandium. Maar ook 

botermelk [einde pag 155] (lac serosum)186 of geklopte melk die wordt gekookt, is geen 

onaangenaam of ongezond voedsel, wanneer de dooier van een ei eraan wordt toegevoegd. 

Schadelijk is melk voor slijmige mensen, mensen die last van nierstenen hebben, hoofdpijnlijders en 

mensen waarbij de levervaten en de venen van het mesenterium verstopt zijn. Voor tanden en 

                                                 
186 Concretum = gestremd; pressum = kaas; serosum = botermelk ofwel karnemelk. Zie: François Pomey, Nieuw 

Nederduytsch-Latijnsch woordenboek. Mechelen, 1819. 

[https://books.google.nl/books?id=4rM_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=

onepage&q&f=false] 
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tandvlees is melk in het bijzonder schadelijk, maar ze is een vriend van de borstkas en de longen - in 

het bijzonder die van lange, magere mensen. Er zijn mensen die melk gebruiken als middel om een 

artritis te behandelen. Ze denken dat het een nieuw middel is, maar het is al heel oud en het wordt 

hoog geprezen door Corn. Celsus en door Plinius. Het moet evenwel ezelinnenmelk zijn, zo staat in 

boek 5, hoofdstuk 24 dat over aandoeningen van de gewrichten van handen en voeten handelt. Zij 

die zich voeden door het drinken van ezelinnenmelk ontkomen voor goed aan dit kwaad. Een 

andere, latere auteur zegt: er zijn ook voorbeelden bij van mensen die door ezelinnenmelk te 

drinken, bevrijd zijn van hun podagra [jicht aan de voeten] en hun chiragra [jicht aan de handen]. 

35 Plutarchus raadt het eten van vlees af aan geletterden. Zijn advies moet 

niet worden gevolgd. 
Laat ons nu verder gaan met vlees. Plutarchus keurt het gebruik ervan af in het boek dat hij over 

het eten van vlees geschreven heeft. Hij wil geen vlees gebruiken. Hij is er zozeer op tegen dat hij 

zelfs wil dat het door mensen die begerig zijn naar de letteren ueberhaupt niet wordt geproefd. Hij 

laat het alleen aan atleten over en aan hen die zich proberen te meten in lichaamskracht. Hij stelt 

dat vlees de fijnheid van de geest afstompt en de scherpte [wegneemt]. Hij staaft dat met de 

voorbeelden van vele geleerden, die [geen vlees aten en] geestelijk zeer goed presteerden, terwijl 

ze lichamelijk voldoende gezond bleven - dit rekening houdend met hun leeftijd. Laertius zegt dat 

Zeno, de stichter van de stoïsche school, op zij 98e uit het leven is gescheiden, geheel nog 

behouden, intact en zonder ziekten. Hij voegt toe dat zijn leeftocht uit het allereenvoudigste 

voedsel heeft bestaan.[einde pag 156] Hij at matig brood met honing en dronk een weinig zoete 

wijn. Men meldt dat Plotinus, die beroemde meester van de Platoonse discipline, afzag van vlees en 

soms zelfs van brood. hij is maar 66 geworden. Dat kwam echter niet doordat een ziekte hem trof, 

maar doordat hij zich dag en nacht geestelijk afbeulde. Chrysantius, eminente kenner van het 

Christelijk geloof onder keizer Julianus, at zelden en dan ook nog eens zeer spaarzaam vlees en stief 

op zijn tachtigste. Men zegt dat hij langer zou hebben geleefd als hij niet in de problemen was 

gebracht door medici die al te royaal bloed bij hem aftapten. We hebben gezien dat de Scythen in 

het Noorden, de Sarmaten, de IJslanders en de Litouwers, die veel vlees naar binnen werken, dom, 

suf en bot zijn. De Syriërs, Egyptenaren, Assyriërs en Chaldeeën die vooral op vruchten leven, zijn 

scherp, spits, sluw, slim en met een goed inzicht in de dingen. Niettemin keuren wij dat strenge, 

harde en rigide leven niet goed, omdat wij onder de mensen komen, stadse zaken doen en ons 

vervolgens [moeten] laten uitnodigen voor diners. We nemen die uitnodigingen aan, maar de 

vleesgerechten die ons worden voorgezet, nemen we met mate. Daar steekt geen kwaad in. 

Daarom gaan we nu de krachten, eigenschappen en aard van de vleessoorten uitleggen. Daarbij 

beginnen we met varkensvlees. 

36 Het vlees van het varken wordt hoog geprezen. Het lijkt erg op het vlees 

van de mens. 
De Griekse schrijver Artemidorus oordeelt dat van alle vleessoorten varkensvlees bovenaan staat. 

Het beste, zegt hij, is vlees van het varken. Dat is plausibel. Het varken is levend voor de mens van 

geen enkel nut, maar dood is het om te eten veel geschikter dan enig ander soort vlees. Chrysippus 

zegt bij Porphyrius, boek 3, over het varken: [einde pag 157] bij het vlees van het varken heeft God, 
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toen hij voor ons een loffelijk gastmaal bouwde, een ziel als ware ze van zout gevoegd, opdat wij 

rijkelijk een gastmaal van sauzen en aangename spijzen zouden kunnen hebben. Hetzelfde schrijft 

Marcus Tullius [Cicero] als hij in boek 2 van De natura deorum zegt: ‘wat heeft een varken [voor 

nut] behalve om als eten te dienen?’ Chrisyppus zegt dat aan het vlees ervan een anima is gegeven 

als van zout, opdat het vlees niet bederft terwijl het varken nog leeft. Omdat het geschikt is om 

door mensen gegeten te worden, heeft de natuur niets vruchtbaarders voortgebracht dan dit dier. 

Waarna hij zich afvraagt waarom Chrysippus stelt dat vooral en in het bijzonder aan varkens een 

ziel (anima) bij wijze van zout gegeven is. Terwijl [die anima] toch voor alle dieren en ook voor de 

mens dient als zout [pro sale]. Als het er niet was, zou immers alles beginnen te rotten. Om die 

reden noemt Plautus ons lichaam, niet ongeschikt, gezouten, ofwel, zoals hij zelf zegt, het 

zoutvaatje van de anima. Plato comicus oordeelt bij Clemens Alexandrinus, boek 7, dat wij geen 

dieren behoeven te doden behalve varkens, omdat deze én het aangenaamste vlees hebben, én we 

er tijdens hun leven niet meer last van hebben dan de borstelige haren, de modder en het geknor. 

Galenus schrijft in zijn boek over goede en slechte sappen dat van alle dieren op poten het varken 

het beste vlees levert. In boek 7 van Methodus medendi etc zegt hij dat van alle voedingsmiddelen 

die wij kennen het varkensvlees het meest voedzaam is. En ergens anders oordeelt hij dat het gelijk 

is aan het menselijke vlees, want zo schrijft hij in boek 10 van De simpl med fac.: ‘het vlees van 

varkens is gelijk aan dat van mensen. Er zijn heel wat gastheren en vele koks gesnapt die 

mensenvlees als varkensvlees verkochten. En zij die het aten, konden in het geheel geen verschil 

bemerken. [einde pag 158] Sterker nog, ik heb zelf betrouwbare mannen horen vertellen dat ze in 

een openbare gelegenheid een heerlijke soep hadden gegeten met zeer smakelijk vlees. Maar ook 

dat ze, toen ze al bijna uitgegeten waren, het voorste stukje van een vinger vonden, dat is dus het 

stukje bij de nagel. Daardoor raakten ze zeer onthutst en ze vreesden zelfs dat de mensen die in het 

diversorium werkten, ook hen zelf zouden opeten, omdat ze dat zo gewoon waren. Daarom zijn ze 

terstond vertrokken en nadat ze al brakend hadden teruggegeven wat ze gegeten hadden, hebben 

ze hun reis voortgezet. Verder meldden ze dat in verband met die zelfde schanddaad niet zo lang 

daarna ook mensen zijn gegrepen die aan het slachten waren.187 

37 Het [vlees van het] geslachte varken lijkt niet meer op dat van een mens 

dan op dat van andere dieren. Het varken zet slecht en smerig voedsel om 

in goed sap en vlees. 
Op grond van dat verhaal van Galenus is men er in het algemeen van overtuigd, dat [het vlees van] 

geslachte varkens veel op [dat van] mensen lijkt. Dat is ten onrechte. Want ook andere dieren zijn 

gelijk aan de mens, althans wat de delen ofwel organen aangaat. Maar Galenus had het niet over 

de delen: hij doelde op de overeenkomst tussen de temperamenten. Iemand zou kunnen vragen 

hoe het varkensvlees zo goede en aangename spijs kan zijn, terwijl dat dier zich wentelt in vuil, 

modder en stront en terwijl het gestald wordt in latrines en de daar aanwezige uitwerpselen 

opvreet. Simon Sethi antwoordt: dit is een bewijs dat het lichaam van het varken goed in evenwicht 

is. Als dat namelijk niet zo zou zijn, dan zouden ze het slecht voedsel niet omzetten in goed vlees. 

Zoals ook onder de mensen degenen die een goed getemporeerd lichaam hebben door 

voedingsstoffen met slechte sappen niet erg beschadigd worden. De natuur verandert dat wat 

                                                 
187 Een slager of kok kan bij zijn werk natuurlijk een vingertopje kwijt zijn geraakt. 
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schadelijk is in goed sap. Hetzelfde gebeurt in het wilde dier als het leeft. Maar varkens die goed 

voedsel eten, zoals op het eiland van de heilige Thomas,188 zijn de beste. Ze worden [voor] zo 

aangenaam en lekker gehouden [einde pag 159] dat ze niet onderdoen voor kippen. Ze worden 

zelfs aan de zieken tot spijs gegeven. Geen wonder, want ze worden daar gevoerd met riet waar de 

suiker is uitgeperst. Daar komt nog bij dat de bodem en klimaat er heel mild zijn. 

38 Van welke varkens het vlees het beste is. 
Het beste om te eten zijn varkens van een middelmatige leeftijd, dus een- of tweejarigen. Jongere 

en kleinere varkentjes die nog gezoogd worden, lopen over van al te grote vochtigheid. Oudere 

worden door de droogheid en de hardheid van het vlees niet gemakkelijk verteerd en veroorzaken 

een schadelijk sap. [Wilde] berg- en bosvarkens zijn te verkiezen boven huisvarkens, omdat ze een 

ruimere en betere lucht genieten, meer beweging hebben en daardoor minder uitwerpselen 

maken. Hun vlees wordt aprugna genoemd [= van everzwijn]. 

39 De substantie van het varken is dik en kleverig. Het frequente eten 

ervan veroorzaakt lepra. 
Het vlees van het varken is dik, vet en plakkerig van substantie, en het kan ook niet anders zijn 

samengesteld, want het voedt erg goed. Immers het moet kleven en stevig vast gemaakt worden, 

opdat het niet door zijn lichtheid weg loopt. Vandaar dat aanbevolen wordt om het te koken. Zo 

namelijk [zeggen ze dat] het betere naar voren komt, omdat de warmte van het vuur [het vlees] 

mild maakt en de taaiheid en de vetheid ervan opneemt. Daldianus Artemidorus zegt dat het eten 

van gebraden varkensvlees het beste is, en dat gekookte stukken minder geslaagd zijn. Ik zet daar 

echter vraagtekens bij, want de vlam brengt [bij het braden] van buiten een korst aan die het dikke 

en lichte sap binnenin vasthoudt. Daardoor is gebraden vlees sappiger en makkelijker te verteren. 

Wanneer varkensvlees vaak gegeten wordt, veroorzaakt dat elefantiasis of lepra. Dat komt doordat 

de varkens erg gemakkelijk vol korrels komen te zitten [grandinosi = vol hagels zitten].189 Er treedt 

namelijk [einde pag 160] hagel of een bepaalde chalaza [χαλαζα = hagelstenen] [van] witte, ronde 

korrels in het vlees van het varken op, wat lepra bij varkens is. Daarom zeggen ze dat de Joden het 

eten van varkensvlees verbieden. Vooral zij leiden immers aan lepra. In Spanje zijn er weinig of 

geen leprosen, omdat ze geen varkensvlees eten, of er slechts weinig gebruik van maken. Maar de 

mensen in Westphalen zijn echte varkenseters, en zij zijn bijna allemaal lelijk scabieus. 

40 Wat er gebeurt als het varken een salamander opeet. 
Wonderlijk is wat Aelianus naar voren brengt in boek 9 van De natura animalium, hoofdstuk 28. Hij 

zegt dat uit proeven is komen vast te staan dat als een varken een keer een [giftig geachte] 

salamander opeet, het dier daarmee geen schade oploopt, maar dat degenen die vlees van dat 

varken eten, er dood aan gaan. 

                                                 
188 Saint Thomas is een van de Maagdeneilanden. 
189 Cf. J.W.Fuchs, Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Brill, 1988. 
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41 De eetbare delen van het varken. 
De eetbare delen van het varken zijn spek (lardum of laridum), het harde [bind]weefsel onder de 

huid (callum), ribstukken (succidia), de ham (perna), de bout, (petaso), de uier (sumen), de 

baarmoeder (vulva), het gebied rond de ogen (ophthalmia), verder oren en poten (acrocolia of 

trunculi). 

Wat lardum is, weet iedereen. Het komt van het Griekse λαρος wat volgens Hesychius betekent 

zoet, aangenaam, welwillend, licht. Dat zijn allemaal eigenschappen van spek. 

Callum is het hardere vlees bij de varkens, vaster en eeltig, zoals dat zit in de lendenen, in de uier 

en in de snuit. 

Succidia komt van succido = van onderen afhakken, hoewel Varro het afleidt van het slachten van 

varkens. Het is de rug zelf van het varken, die ofwel bewaard wordt in pekel of gezouten aan een 

vleeshaak wordt opgehangen voor het gebruik naar behoefte. Van dat stuk wordt dan steeds wat 

afgesneden.190 

42 Ook de Ouden aten ham en bouten. 
Ham (perna) is, zoals we uit Athenaeus leren, het meer vlezige deel van de achterbout (petaso). Het 

is samen met de poot vleziger en bevat meer pezen. [Het] bevindt zich nader bij de grond bij het 

lopen. Zozeer [einde pag 161] zelfs dat het eigenlijk dat is wat de Nederlanders het neusje van de 

petaso (petasonis nasum) noemen.191 Sommigen denken dat de pernae de voorste 

schouderstukken zijn [de schouderham], omdat Plinius aanbeveelt het varken op te hangen aan zijn 

voorste pernae. Maar anderen corrigeren deze plaats bij Plinius op basis van Aristoteles, boek 9, 

laatste hoofdstuk, en willen liever lezen: achterste [pernae]. Deze plaats bij Plinius is boek 8, 

hoofdstuk 51.192 

Petaso is de gezouten varkensheup [de bout], maar hij omvat ook ribben. Het [deel] wordt zo 

genoemd omdat het door zijn breedte verwijst naar een Thessalische muts, die men petasus 

noemt. 

Sumen is eigenlijk dat deel van de buik van de zeug waardoor de uier wordt vastgehouden. 

                                                 
190 Nb dit stukje lijkt letterlijk overgeschreven uit Hadrianus Junius: Nomenclator, omnium rerum propria nomina, septem 

diversis linguis explicata indicans.Francof., 1620, p 

84.https://books.google.nl/books?id=ZihKAAAAcAAJ&pg=PA84&dq=junius+nomenclatura+and+succidia&hl=nl&sa=X

&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMIubHH2MCbxwIVyjcUCh3QZgCp#v=onepage&q=junius%20nomenclatura%20and%20s

uccidia&f=false 
191 Junius, Nomencl. 68. Het neusje van de ham (of van de hesp): het benedenste, meest gespierde, vleezigste (minst vette) 

deel, dicht bij den voet (verg. perna: petasonis pars carnosior nervosiorque, una cum pede) 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A008416.re.2 
192 J.B. Ajasson de Grandsagn, Caii Plinii Secundi Historiae naturalis libri XXXVII, Paris. 1827 deel III p 547 noteert in 

zijn commentaar dat men de varkens volgens Aristoteles en anderen aan de achterpoten ophing om de darmen van de 

baarmoeder af te houden en te zorgen dat ze niet naar beneden vielen. Zie 

https://books.google.nl/books?id=rKYemeUekQYC&pg=PA547&lpg=PA547&dq=plinius+and+suspendi+pernis&source=

bl&ots=gmCxID5kwC&sig=3Xp5ljYGpDTuUEMnpF60O_KUGuc&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiUyf344obLAhVCVh

QKHdM_Cn8Q6AEIVDAI#v=onepage&q=plinius%20and%20suspendi%20pernis&f=false 

https://books.google.nl/books?id=rKYemeUekQYC&pg=PA547&lpg=PA547&dq=plinius+and+suspendi+pernis&source=bl&ots=gmCxID5kwC&sig=3Xp5ljYGpDTuUEMnpF60O_KUGuc&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiUyf344obLAhVCVhQKHdM_Cn8Q6AEIVDAI%23v=onepage&q=plinius%20and%20suspendi%20pernis&f=false
https://books.google.nl/books?id=rKYemeUekQYC&pg=PA547&lpg=PA547&dq=plinius+and+suspendi+pernis&source=bl&ots=gmCxID5kwC&sig=3Xp5ljYGpDTuUEMnpF60O_KUGuc&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiUyf344obLAhVCVhQKHdM_Cn8Q6AEIVDAI%23v=onepage&q=plinius%20and%20suspendi%20pernis&f=false
https://books.google.nl/books?id=rKYemeUekQYC&pg=PA547&lpg=PA547&dq=plinius+and+suspendi+pernis&source=bl&ots=gmCxID5kwC&sig=3Xp5ljYGpDTuUEMnpF60O_KUGuc&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiUyf344obLAhVCVhQKHdM_Cn8Q6AEIVDAI%23v=onepage&q=plinius%20and%20suspendi%20pernis&f=false
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Ook de Ouden zoutten de scjhouder- (pernae) en de achterhammen (petasones) en rookten deze, 

net zoals wij dat gewend zijn. Ze deden dat omdat ze anders de hammen niet over zo grote 

afstanden naar elders konden sturen. De Romeinen waardeerden namelijk zeer de Spaanse 

hammen uit Cantabrië en Caere.193 Op de tweede plaats kwamen de menapiae die bij ons uit 

Westphalen aangevoerd worden. Die uit Mainz (Moguntiacum) staan bovenaan in Frankrijk en 

Italië. Cato schrijft in De re rustica dat de ham als volgt gezouten moet worden. Op de bodem van 

een dolium of seria, (dit is een soort vaas of pot) strooit men zout, vervolgens wordt de ham erop 

gelegd, met de kant van de huid naar beneden kijkend. Die wordt dan helemaal bedekt met zout. 

Vervolgens wordt er een tweede ham bovenop gelegd. Die ham wordt dan op dezelfde wijze weer 

bedekt [met zout]. Let erop dat het vlees geen ander vlees aanraakt. Zo worden alle hammen 

bedekt. Als men ze zo allemaal heeft neergelegd moet men ze van boven met zout afdekken. Doe 

dat gelijkmatig totdat er geen vlees meer zichtbaar is. Wanneer ze vijf dagen in het zout zijn 

geweest, neemt men ze eruit met zout en al. [einde pag 162] Degene die boven lagen, legt men nu 

beneden. Bedek ze op dezelfde manier en maak een en ander zo tot een geheel. Na in het geheel 

twaalf dagen haalt men de hammen eruit, spoelt het zout eraf en hangt ze twee dagen in de wind. 

Op de derde dag maakt men de hammen goed schoon en wrijft ze in met olie. Hang ze dan twee 

dagen in de rook. Haal ze er de derde dag uit en wrijf ze in met olie waar azijn door is gemengd. 

Hang ze nu op in een vleeskast. Zorg dat geen larven of wormen ze aanraken. Deze prachtstukken 

zijn van de waardevolste soort. Sommigen serveren de achterham in de eerste tafelgangen om de 

eetlust op te wekken. Anderen doen het bij de laatste gangen om de verslapte maag met hun 

scherpte te prikkelen en dorst op te wekken. Ze bekomen alleen sterke en gezonde mensen. Het 

meeste [doet dat] het stukje dat afgesneden van de rauwe ham geroosterd wordt op een raampje. 

De Spanjaarden noemen dat torrezno [geroosterde ham]. Het kan alleen [genoten worden] door 

mensen die een maag hebben die de hardste spijzen aankan. 

43 De Ouden waren gek op de vulva194 van het varken. 
De Ouden vonden dat niets lekkerder was dan de baarmoeder van de zeug. 

Horatius zingt: 

Niets is beter dan lijster, en niets lekkerder dan een grote baarmoeder. 

Onder groot verstonden ze de baarmoeder die vaak jongen gedragen had. In onze tijd houdt men 

daar niet meer van. Wij wijzen het zelfs af als verwerpelijk en lachen met die dwaasheid van de 

Ouden die de baarmoeder kneusden en stuk wreven (opdat ze zo malser werd) en deze vervolgens 

rijkelijk en als een topgerecht opdienden. Ze zeiden dat [de baarmoeder] beter smaakte als de 

dracht uitgelopen was op een abortus dan wanneer er een bevalling had plaats gevonden. Daarom 

werd ze wel ejectitia [< eicio =uitwerpen] genoemd.195 Anderen bevalen slechts de baarmoeder aan 

                                                 
193 Caere of Caeres, in het Italiaans Cerveteri is een stad in Latium. (Vicip).  
194 Volgens noot 37, p 547 van de Pliniusuitgave van Ajasson is de vulva: ingressus matricis et quasi vestibulum.  
195 Vulva eiectitia was de baarmoeder van een zeug die een abortus had gehad. Deze werd als bijzonder lekker beschouwd 

door de Romeinen. Zie: L’Erma di Bretschneider, L'arte del convito nella Grecia antica: l'evoluzione del gusto da Achille 

ad Alessandro Magno: con ricette Eugenia Salza Prina Ricotti. 2005. Zie verder Plinius Nat. Hist. 11, 211 Vulva ejecto 

partu melior quam edito. Ejectitia vocatur illa haec porcaria … Proxima ejectitiae est occisae uno die post partum … 
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van het varken dat éénmaal jongen had gekregen. Of voor de eerste keer drachtig was. Zo 

onbeschaamd en laks was het verhemelte geworden. [einde pag 163] 

Ophthalmia zijn de heerlijke vleesdelen rond de ogen van het varken. Plautus noemt ze in Captivi, 

Act. 4. Scen. 2. Hij zegt [ook] dat het varkensvlees op zijn best is in de maanden november, 

december en januari. Dat zijn de maanden waarin de varkens geslacht moeten worden. 

44 Vlees van een lam is nog beter dan dat van het varken. 
Het kortste bij de kwaliteit van varkensvlees komt volgens Galenus hoedena, dat is het vlees van 

een jong geitenbokje. Rhazius is de Arabische medicus wiens geschriften ook geprezen worden 

onder de naam Almanzor196 (die op de titelpagina voorkomt, omdat de man het boek in opdracht 

van zijn koning uitgaf). Hij twijfelt niet dat het geitenvlees beter is dan varkensvlees. Want naar het 

oordeel van de grote geneesheer is varkensvlees beter voor sterke mensen en mensen die zich 

zwaar inspannen, zoals dragers, boeren, gravers en anderen lieden van dat slag, die stevig en zwaar 

eten nodig hebben. Hen bekomt het vlees van het lam [hoedina] minder, omdat het door de 

heviger inspanningen gemakkelijk wordt opgebruikt. Dit vlees is juist daarom evenwel van voordeel 

voor geletterden en mensen die maar weinig lichamelijke inspanningen verrichten. Het is namelijk 

getemperd en het produceert daardoor bloed dat het midden houdt tussen dun (subtilis) en dik 

(crassus). Dat is bloed dat helemaal niet schadelijk is. Het jonge bokje moet nog gezoogd worden, 

maar als het te lang blijft drinken, wordt het vlees hard en krijgt het een wat onaangename geur. 

Iets wat bij lammeren en kalveren nooit wordt waargenomen. 

45 Geitenvlees wordt afgeraden. 
Maar geiten worden in Belgie en Frankrijk niet veel gevonden en daarom worden ze ook maar 

weinig gegeten. In Italië, Spanje en Africa wordt veel geit gegeten en beschouwt men het als 

lekkernij. Hippocrates veroordeelt het eten ervan echter in zijn boek De victu acut. 2 text 60. 

Galenus stemt in boek 3 van De alim. Fac. Hoofdstuk 1 met hem in. [Hun bezwaar is] dat [de geiten] 

zich voeden met dollekervel en wolfsklauw, dus met giftige planten. Lucretius [einde pag 164] zegt: 

Voor ons is veratrum vooral een scherp vergif, 

maar geiten en kwartels doet het groeien. 

En andermaal in boek 5: 

Vaak ziet men hoe de baarddragende kudden vet worden van de scheerling, terwijl het voor 

de mens een scherp gif is. 

Varro zegt in boek 2, hoofdstuk 3 dat geiten nooit zonder koorts zijn. Hippocrates schrijft in zijn 

boek over de heilige ziekte [= epilepsie] dat ze erg vaak door epileptische insulten worden 

overvallen. Als je dan hun kop uiteen snijdt, dan vind je dat de hersenen vochtig zijn, vol zweet 

zitten en stinken. 

                                                 
196 Abu Aamir Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Aamir, al-Hajib al-Mansur bi-llah (938 - 1002), bij de Spanjaarden 

kortweg bekend als Almanzor, was de vizier en feitelijke heerser over Al-Andalus op zijn hoogtepunt. 
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46 Kalfsvlees wordt goedgekeurd. 
De derde plaats geeft Galenus aan kalfsvlees. Rhazius is het op dit punt weer niet met hem eens. 

Averrhoes, die gewoon is Galenus zeer kritisch te volgen, aarzelt niet te schrijven dat Galenus 

vrijwel van alle medische schrijvers afwijkt. Elk van beiden prefereren ze het vlees van de ram, en 

vooral van de hamel (vervecinus), dat is het vlees van gecastreerde schaap. Als men een jonge stier 

die nog gezoogd wordt, castreert, dan krijgt het vlees een ongelooflijke malsheid. Hetzelfde gebeurt 

als het stiertje gedurende een half of een heel jaar puur met melk wordt gevoed. Vitulus is 

vandaaruit een naam geworden die op de leeftijd betrekking heeft, zoals Varro oordeelt in boek 2 

van De re rustica, hoofdstuk 5. Vooreerst bij het ras van de runderen, schrijft hij, worden er vier 

leeftijdstrappen genoemd. De eerste is die van de vituli [= drinkende kalveren], de tweede die van 

de juvenci, de derde die van de boves novelli en de vierde die van de vetuli [= oude jongens]. Van 

het vlees van deze dieren is dat van de vituli het beste. Maar dat van juvenci en novelli is ook niet te 

versmaden. Wat de matige kwaliteit van het ossenvlees aangaat: de schrijvers brengen naar voren 

dat [einde pag 165] dit vlees een sap genereert dat dik en melancholisch is en verstoppingen 

veroorzaakt, terwijl het moeilijk verteerd wordt enz. Dit moet wel slaan op oudere ossen of vlees 

dat onmatig gezouten is. De andere [soorten] geven geen slecht sap. Het vlees van ossen was bij de 

oudste helden bij Homerus de [gebruikelijke] spijs. En volgens Plautus zijn brood en ossenvlees de 

steunpilaren van de buik. De onzen zijn er dol op mits licht gezouten. Het wordt ook [= net als 

varkensvlees] hard in de rook als het wordt opgehangen in de schoorsteen - iets waarvan we 

nergens lezen dat de Ouden het vaak deden. Het is dan harder en mag door mensen met een 

zittend leven alleen met mate worden genomen. De beste tijd voor het vlees van de vitulini is 

tussen Pasen en Pinksteren, voor [jonge] ossen november en december.197 

48 Schapen, lammeren en gecastreerde rammen zijn te prijzen. 
Over schapenvlees, lamsvlees en hamel [gecastreerde ram] hoeven we niets te zeggen, omdat er 

niemand is die niet weet dat zij van een goed en prijzenswaardig sap zijn. Hoewel lamsvlees veel op 

de tafel van de rijkeren wordt gebracht, keuren medici het af, omdat het al te vochtig is en stinkt in 

de uitwerpselen. Zowel gebraden als koud is het echter aangenaam voor het gehemelte en ook niet 

ongezond. Ook in een soep is het vlees mals en lekker. Het is heel geschikt voor de zwakke maag. 

Hamel staat in hoog aanzien bij alle volken. De Ouden, zowel de Romeinen als de Grieken, bevelen 

het echter nauwelijks aan. De Mauretanische en Arabische artsen lijken zich [echter] in de 

authoriteit en de roem en de lof op dit vlees te verenigen. 

  

                                                 
197 Een goede vertaling van de verschillende aanduidingen van de runderen werd niet gevonden. G. J. Esseling te Goor 

meldde mij het volgende: bij koeien onderscheidt men tegenwoordig 1. vaarskalveren (tot 9 a 12 maanden); 2. pinken (tot 2 

jaar), 3. vaarzen, 3.1 de guste vaars, d.w.z. nog te jong om gedekt te worden 3.2 de gedekte vaars 4. melkgevende vaarzen 

of koeien (na het eerste kalf). Bij stieren onderscheidt men 1. stierkalveren (tot 9 a12 maanden), 2. jonge stieren 2.1 

witvleeskalveren krijgen tot 12 weken melk en worden dan geslacht, 2.2 rosé kalveren krijgen ook 12 weken melk, daarna 

worden ze nog tot 8 maanden gemest. 3. iets oudere stieren tot ongeveer 18 maanden = roodvleesstieren. 4 volwassen 

stieren worden voor de fok gebruikt en na verloop van 2 – 8 jaar naar vleesindustrie afgevoerd. Ossen als trekdieren 

worden niet meer gefokt. Wel castreert men jonge stieren soms zodat ze zonder onrust te veroorzaken maximaal 2 à 3 jaar 

in een wei met kooeien kunnen lopen om zo vet gemest te worden. Overeenkomsten tussen de antieke en de hedendaagse 

indelingen vallen helaas niet zonder meer te ontdekken.  
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49 Wat jagen betekent voor de Latijn sprekenden. 
Schapenvlees is het meest aanbevelenswaardig van Pinksteren tot Allerheiligen. Iets moet hier nog 

aan toegevoegd worden over de jacht. Livius en ons aller Celsus, schrijvers van zuiver Latijn [einde 

pag 166] noemen vlees dat bij de jacht gevangen is wild vlees. Wat wij het meest gebruiken is 

everzwijn (aprugna), hert, haas en konijn. Het everzwijn is al ter sprake gekomen, toen we het over 

het varken hadden. 

50 De krachten van hertenvlees. En dat van haas. 
Hertenvlees is mager en droog, de sappen zijn niet goed, het is moeilijk te verteren en als iemand 

er al te vaak van eet, gaat zijn lichaam trillen, zoals Simeon Sethi heeft geboekstaafd. Hij 

waarschuwt [zijn lezers] het vlees niet in de zomer te eten, omdat het dier in die tijd slangen eet. 

Overigens gelooft men dat het vlees [van het hert] goed tegen vergif is, uitgezonderd dan de staart, 

die zelf giftig is. Tere hoorns van pas geboren [dieren] worden bij uitstek tegen gif ingezet en 

daarom worden ze door hooggeplaatste personen bij het eten verlangd. Plinius schrijft dat dit dier 

[c.q. het hert] geen koortsende ziekten kent en voegt er aan toe, dat hij enkele vooraanstaande 

vrouwen kent die gewend zijn alle dagen ‘s morgens hertenvlees te eten, en dat ze [daardoor] 

lange tijd geen koorts hebben gehad. Ze denken dat dit vooral gebeurt, als het wilde dier door het 

toebrengen van één enkele wond gedood is. Dit is vrouwelijk bijgeloof en gekheid. Marsilius Fisinus 

[sic] boek 2 van De vita produc., hoofdstuk 6 zegt dat het waarschijnlijk is dat sommige lang levende 

dieren, zoals het hert, aan de lengte van het leven [scl van de mens] bijdragen, mits althans jong 

vlees van dit soort gegeten wordt. Sommigen pakken dit idee op - onder hen behoort Campanella - 

en ze trekken het zover door dat ze vossenvlees voorschrijven aan mensen die in slimheid willen 

groeien en hondenvlees aan hen die waakzaam willen worden. Zeker is ook het volgende. Toen 

Diogenes de cynicus gevraagd werd waarom athleten zonder gevoel en zonder verstand waren, zei 

hij: [einde pag 167] ‘omdat ze bestaan uit varkens - en rundvlees.’ Als die dingen voor waar moeten 

worden aangenomen, dan zullen we ons verre dienen te houden van het vlees van gecastreerd 

rundvee, opdat we niet impotent en stom worden. Verder is hertenvlees het beste en verstandigste 

[om te eten] als er een pastei [Gr. artocrea = brood-vlees] van wordt gemaakt waar spek doorheen 

is gedaan en als die pastei met saus is besprenkeld. De wilde dieren moeten in de winter gevangen 

en geslacht worden. 

Precies net zoals hertenvlees is haas droog en mager. Vandaar dat men zegt dat dit vlees een dik en 

melancholisch sap in ons veroorzaakt. Dit leert Galenus en alle artsen steunen hem. Ik zou niet 

tegen hen in willen gaan. Maar dat neemt niet weg dat ik van oordeel ben dat het verhaal van de 

hazen alleen opgaat voor dieren, die reeds oud en taai zijn geworden, en niet voor jonge haasjes 

waarvan het vlees mals is en niet in staat om een melancholische [zwartgallig] sap te produceren. 

Over deze dingen moet Martialis gehoord worden. Hij zegt in boek 13, epigr. 87: 

Onder de vogels is het de lijster, als iets voor mij als beoordelaar zeker is, 

Onder de viervoeters gaat de hoogste roem naar de haas. 
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51 Verklaring van het fabeltje dat het eten van haas gedurende zeven 

dagen schoonheid aantrekt. 
Cato dacht, zoals we uit Plinius leren, dat er door het eten van haas dromen ontstonden. Het volk 

strekte die kracht van de haas zover uit dat het geloofde dat men dit effect ook kon bereiken door 

een hazenoor onder het kussen van het rustbed te leggen. De meest serieuze auteurs die de hele 

natuurlijke historie bij elkaar hebben geschreven, en zo ook dichters, leveren over dat het eten van 

haas gedurende zeven dagen de schoonheid oplevert die leidt tot geluk in de liefde. Martialis zegt 

over deze zaak heel geestig in boek 5, epigram 30:198 [einde pag 168] 

Als, Gellia, je [me] ooit een haas stuurt, zeg je: 

Jij, Marcus, zult gedurende zeven dagen mooi zijn. 

Als je me niet voor de gek houdt, maar de waarheid spreekt, mijn lampje, 

heb jij, Gellia, nog nooit haas gegeten.199 

Keizer Alexander Severus, dacht door dagelijks haas te eten lichamelijke schoonheid te verwerven, 

zoals men kan lezen bij Aelius Lampridius of, zoals anderen willen, Spartianus. Over hem bestaat 

het volgende hendecasyllabum [elflettergrepig vers]: 

Als je denkt dat onze koning mooi is, 

omdat hij afstamt van de Syriers, 

het is de jacht en het eten van haas 

dat hem aanhoudend tot een haas maakt, 

De keizer, die met de Musen niet onbekend was, heeft deze plaagstoot in een tweede 

hendecasyllabum proberen te pareren: 

Je denkt dat onze koning mooi is 

Op grond van volkse praatjes. 

Als je denkt dat het waar is, ben ik niet boos. 

Ik zou slechts willen dat jij haasjes eet, 

opdat je mooi wordt 

en de lelijke [trekken van] je geest verdrongen worden 

en opdat je niet meer jaloers zult zijn, met een geest vol wrok. 

Dit zijn hatelijke en dwaze versjes, maar te verdragen, omdat de tijden toen zo waren. We zien 

echter dat de mening van het volk gedurende zoveel eeuwen dezelfde is gebleven. En dat de mens 

mooi wordt van het eten van haas. Plinius zegt dat het een frivole grap is, maar dat er toch een 

grond moet liggen onder zulk een overtuiging. Laat dus aan tafel de vraag worden gesteld of er een 

verklaring gegeven kan worden van deze kwestie. Sommigen [einde pag 169] dragen deze aan. Ze 

zeggen dat kleine stukjes vlees van de haas als voorgerecht (pulpamentum) de kracht hebben om 

gal weg te wassen en zo de eter op te vrolijken en een rimpelloos voorhoofd te bezorgen. Maar hoe 

                                                 
198 Nummer 29 in LCL.94, pp 318-9.  
199 De drie versjes zijn, zoals Plempius zelf schrijft, overgenomen van Aelius Lampridius Historia Augusta XXXVIII. 

(LCL 140, p 250-51).  
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kan het vlees dit inderdaad bewerkstelligen, als het, naar de geneesheren schrijven, een koud en 

droog en dus melancholisch sap [bevat]? Zoals het sap in het lichaam, zo is ook de kleur. Wij zien 

namelijk dat zij die van een dergelijk sap overlopen, van kleur lelijk, grijs, bleek en mager worden en 

bovendien behaard, iets wat tegen een mooi voorkomen inwerkt. Deze werkzaamheid wordt 

waarschijnlijk toegeschreven aan jonge hazen ofwel haasjes omdat ze nog geen dik en zwart sap 

voortbrengen, zoals we hierboven al gezegd hebben. Ze hebben namelijk smakelijk en mals vlees, 

zeker als men ook nog eens een specerij of marinade toevoegt. Daar komt bij dat Galenus het bloed 

van de haas als zeer aangenaam roemt (in boek 3 De aliment fact etc]. Ik denk dat dat alleen voor 

het bloed van jonge hazen geldt, want zoals van oude hazen het vlees taai is, zo is het bloed dik. 

Niettemin begrijpen wij niet waarom mensen die inderdaad vaker vlees van de haas eten mooier 

worden. Waar ligt de oorsprong van dit fabeltje? Dat het slechts een volks fabeltje is, geeft zelfs 

Alexander Severus toe. [Welnu] de verwantschap tussen de woorden lepos [charme] en lepus 

[haas] geeft de verklaring. Met het eerste van de twee zeggen we dat iemand aardig of charmant 

[lepidus] is. Zoals iemand lepidus is als er veel lepos charme in hem zit, zo zou hij dus ook in zijn 

gedrag aardiger en vriendelijker worden als de opgegeten haas [lepus] in hem zit. De lezer vraagt 

zich [misschien] af of [einde pag 170] dit een [woord]grapje is of dat het serieus wordt bedoeld. Het 

is natuurlijk een grapje. De verklaring van alle gezegden moeten niet geheel en al gezocht worden 

in het strenge oordeel van serieuze mannen. Soms moet men ze ook halen uit de grappen van leuke 

tafelgasten.200 Het vlees van het haas is het lekkerste in de oogsttijd. 

52 Konijnen waren bij de Grieken nauwelijks bekend. 
De oude Grieken lijken nauwelijks enig besef te hebben gehad van [het bestaan van het] konijn. Ze 

hebben zelfs geen woord, waarmee ze het dier van hazen kunnen onderscheiden. Misschien wordt 

dit soort beesten in Griekenland niet geboren. Dit type haas lijkt als bijzondere categorie slechts in 

Spanje en de omringende eilanden te zijn voorgekomen. Vandaar ook dat de Spanjaarden een 

naam voor dit beest hebben gemaakt. Plinius zegt: het zijn een soort hazen en in Spanje noemen ze 

het cuniculi. Dat komt van de tunnels die ze onder de grond graven. Strabo echter, de Griekse 

schrijver die leefde ten tijde van de keizers Augustus en Tiberius, lijkt ze leberida [< λεβηριδας201] te 

hebben genoemd. Erotianus die een woordenboek op Hippocrates heeft samengesteld, verwijst, 

nadat hij gezegd heeft dat de ouderdom van een slang ‘leberidem’ is, naar de grammaticus 

Polemachus die zegt dat de naam gelijk is aan die van een klein soort haas dat door de Romeinen 

cuniculus wordt genoemd. Door Galenus wordt het dier niet met een Grieks, maar met een Latijns 

woord cuniculus genoemd. De beroemde heuvels of zandbergen die in Holland aan zee liggen, 

voeden een dusdanige massa van deze beesten dat ze door reizigers met de hand gevangen kunnen 

worden. Het is aangenaam en gezond voedsel. Men moet die dieren uitzoeken die van 

middelmatige leeftijd en grootte zijn. Hierbij moet in het algemeen opgemerkt worden, dat [meer 

in het algemeen geldt dat] het vlees van dieren die in de noordelijke streken geboren dan wel 

                                                 
200 Voor belli homonunculi zie Brian A. Krostenko, Cicero, Catullus, and the Language of Social Performance. University 

of Chicago Press, 2001, p 57.  
201 Λεβηριδας betekent slangenhuid, maar zou volgens bepaalde taalkundigen ook konijn betekenen. Zie Castellanus, 

Κρεωφαγια, sive de esu carnium libri IV.Antverp. Ex officina H. Verdussii, 1626 p 171. Plemp kan deze bron ook hebben 

geraadpleegd. Castellanus was hoogleraar Grieks in Leuven en later ‘professor regius medicinae’. 

https://books.google.nl/books?id=lvhmAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o

nepage&q&f=false 
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opgegroeid zijn, hoewel het vast en mals is, minder [einde pag 171] voedzaam sap bevat, dan [het 

vlees van] dieren die in warme streken geboren zijn. Dit gaat zover dat het onderscheid zelfs hier in 

Belgie gemaakt kan worden. Want het vlees van vee (pecus) uit Holland is losser, zachter, malser en 

slapper, dat van het Brabantse vee is vaster, compacter, dichter en voedt daarom beter. En de 

chemici verzekeren [ons] dat het eerstgenoemde [het Hollandse] minder chemisch zout bevat en 

minder spiritussen dan het laatstgenoemde. Bijgevolg dient, wanneer er een saus gemaakt moet 

worden, die gestremd (coactum) of gestold (coagulatum) gebonden is (in de volksmond heet dat 

consummatum of gelatina) twee maal zoveel vlees van de eerstgenoemde [soort], dan van de 

laatstgenoemde worden genomen. 

Laat ons nu van de viervoeters overstappen op de tweevoeters. 

54 De haan. 
Het vlees van hanen en kippen is goed en heeft een prijzenswaardig sap. Het valt als voedsel 

bovendien gemakkelijk te bereiden. Bovendien is het direct bij de hand voor mensen die op het 

platteland wonen en ook voor hen die deze vogels in de stad houden. Het vlees van pas geslachte 

kip of haan is nogal hard en taai. Als een bezoeker zijn gastheer ‘s avonds onvoorbereid overvalt, is 

het echter alleen maar nodig om dat [vlees] te koken met klaverzuring (oxalis) of zuring (rumex), 

want dat zijn kruiden die alle soorten vlees mals maken. Ook is mogelijk om de kip levend in 

Salernitaanse wijn te dompelen, zoals de epicurist Catius uit Insuber het eenmaal uiteenzet bij 

Cicero en andermaal voorschrijft bij Horatius in boek 2, satire 4. 

Als in de avond plotseling een gast je verrast, 

en je niet wil dat een taaie kip kwaad doet aan zijn gehemelte, 

wees dan wijs en dompel haar levend in [met water] gemengde wijn van Salerno. 

Dat zal haar mals maken. 

Daar wij geen Salernitaanse wijn hebben, kunnen we [einde pag 172] Spaanse wijn nemen. 

Anderen bevelen aan de kip een paar uren levend in de aarde te begraven. Ze verzekeren dat dan 

hetzelfde effect volgt. Platina uit Cremona zegt in 5 Popinae scientia:202 van alle vogels gaat de 

ereprijs naar de kip. Wat brengen de overige vogels naar de eettenten wat een kapoense haan niet 

in zich heeft? Of je hem nu gekookt of gebraden wil. Een schotel met deze vogel behaagt de maag, 

verlicht de borst, maakt de stem helder en het lichaam steviger. Een castratie maakt de vogels nog 

smakelijker, omdat het vlees van de haan vezelig en hard is. Door het onderbreken van de 

geslachtsdrift krijgt het echter weer een vochtig temperament, getemporeerd bloed en mals vlees. 

Zoals dat ook bij runderen en andere gecastreerde dieren gebeurt. Die allervoortreffelijkste 

Joannes Crato, de lijfarts van drie keizers, meende dat het eten ervan niet goed was voor mensen 

met jicht, dit omdat de kapoense hanen naar jicht neigen. Maar dit lijkt alleen bij die [dieren] te 

gebeuren, die in kooien worden opgesloten om ze op te vetten, en dat gebeurt dan omdat het sap 

van de excrementitia [= gal]203 naar de poten stroomt. En het is waar dat niet alleen alle vogels, 

maar ook andere grote viervoetige dieren als ze zo gekooid worden, minder gezond zijn, iets wat 

                                                 
202 P. Platinae Cremonensis, De tuenda valitudinae, natura rerum et popinae scientia. Basel, 1541.  
203 In Fundamenta heeft Plemp het steeds over excrementitia bilis.  
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Galenus en allen die verstand van de geneeskunde hebben, naar voren brengen. Maar dat ze hun 

jicht tot uitdrukking brengen in de mensen die ze opeten, dat kan op geen manier worden 

verklaard. 

55 De fazant. 
Het Italiaanse volk noemt de phasianus fasanus en men zegt dat dat zo gezegd wordt omdat [het 

vlees] gezond maakt.204 Maar de naam komt [eigenlijk] van de Phasis, een rivier in Colchis. De 

Grieken hebben beschreven dat ze aan de mond van die rivier veel voorkwamen. [Verder heeft de 

niet- Griek] Martialis het er over in Xenia onder het kopje Phasianus [einde pag 173]205 

Ik ben vervoerd eerst met het schip der Argonauten. 

Vóór die tijd was mij niets bekend behalve de rivier de Phasis 206 

Galenus zegt dat hij in heilzaamheid voor geen andere vogel hoeft te wijken en dat hij de andere in 

smaak zelfs overtreft.207 Averrhoes en Petrus Aponensis bevelen [de vogel] aan wegens de goede 

kwaliteit van het sap en de voedzaamheid. Er bestaat echter geen twijfel dat niet alleen die goede 

eigenschappen, maar ook de zeldzaamheid zijn hoge waarde bepalen. Zo zegt Martialis dat hij er 

geen aan een vriend kan sturen. 

Als we Libische vogels en fazanten hadden, 

zou je ze krijgen. Neem nu dus[genoegen met] de vogels van de boerderij. 208 

Maar hierover behoeft men zich bij een Romeinse ridder niet erg te verwonderen. Een grotere 

verbazing wekt wat Capitolinus vertelt, namelijk dat Keizer Pertinax209 deze vogel nooit gegeten 

heeft op een door hem zelf aangericht gastmaal en dat hij de vogel ook nooit aan zijn vrienden ten 

geschenke heeft gezonden. En Alexander Severus liet de fazant ook niet op tafel brengen, behalve 

bij de Kalendae Januariae, de Hilaria matris deum210, de Apollinische feesten,211 het epulum Jovis,212 

de Saturnaliën213 en andere grote feestdagen van deze aard. Dat deelt Lampridius mede. Van 

Ptolemaeus is ook overgeleverd dat hij nooit fazant heeft gegeten, maar het dier als een schat of 

thesaurus spaarde. Dit is beschreven door Athenaeus. Het ging om Ptolemaeus de zevende, met de 

bijnaam Physcon of Euergetes de tweede.214 Hij deelt dit in geschrifte over zichzelf mede in het 

twaalfde deel van het werk waarin hij ook 24 historische boeken heeft opgenomen. Opmerkelijk is 

                                                 
204 Van sanus = gezond? Fasanus niet in wdbk. 
205 Martialis XIII, lxxii. 
206 Phasis was een rivier in Colchis. De Argonauten zouden van daar de phasisvogel hebben meegebracht.  
207 De pasage van ‘Galenus’ tot ‘In Belgica hae aves’ staat precies zo in Gerardi Joan. Vossii opera in sex tomos divisa 

quorum series post praefationem exhibetur. Amsterdam, 1641. In de editie van 1668 staat de passage ook. Verder vindt 

men deze bij Moses Maimonides: zie R. Moses Maimonidae. De Idololatria liber, cum interpretatione Latina & notis 

Dionysii Vossii. apud Ioh. et Cornelius Blaeu, 1641. https://archive.org/details/bub_gb_XwE0aWktr44C  
208 Martialis, Boek XIII xlv: Pulli gallinacei [= kuikens van kippen]. (LCL 95 p 406-407). 
209 Publius Helvius Pertinax (126-193) was gedurende 87 dagen keizer van Rome, van 31 december 192 - 28 maart 193. Hij 

was een integere man die vanuit de meest bescheiden positie op eigen kracht opklom tot het hoogste ambt in het Romeinse 

Rijk. 
210 De Hilaria waren religieuze festiviteiten ter ere van Cybele.  
211 Ludi Apollinares waren religieuze feestelijkheden, c.q. spelen die in de maand juli plaats vonden.  
212 Het Epulum Jovis was een feest ter ere van Jupiter op de Iden van November (= 13 November). 
213 Saturnalia was de naam die de Romeinen gaven aan de jaarlijkse feestdag op de zonnewende van 21 december. 
214 Volgens Wiki moet dit Ptolemaeus VIII zijn geweest. Hier lijkt Plemp zich dus te vergissen.  
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dat de koning zijn eetlust wist te temperen, want voor het overige was hij zeer onmatig [einde pag 

174] vooral ook omdat hij niet alleen fazanten uit land der Meden [Media aan de Kaspische zee] 

aangevoerd had, maar ook andere die [hij zelf liet fokken] door in de hoenderhoven fazanten-

eieren onder de kippen te leggen. Dit nog afgezien van de fazanten die uit Alexandrië kwamen, en 

dat in zulken getale, dat hij ze even zoveel dagen eten kon als hij zelf te boek stelde in het reeds 

genoemde werk. 

In België komen deze vogels veel voor rond Doornik (Tornacum) en op de [Zeeuwse] eilanden. 

Vandaar worden ze naar Brabant en Holland gebracht. Bij promotiediners hier in Leuven moeten ze 

volgens voorschrift uitgezocht en op tafel gebracht worden. 

56 Berghaan en hazelhoen. 
Het kortste in de buurt van hun kwaliteit en goede naam komen galli montani die bij ons 

berghhaenen worden genoemd.215 Sommigen willen dat het lagopodes [hazevoeten] zijn en dat ze 

zo worden genoemd. Zo ook [in plaats van berghanen] berckhaenen. Alsof je wil zeggen hanen in 

de berken. Daarvan willen ze dan dat het korhoenders [erythrotaones] zijn.216 Vervolgens 

prefereren sommigen van al deze mensen die vogels die de Luikenaren corettae noemen.217 Ze zijn 

gezocht voor luxere diners. Ik heb begrepen dat deze vogels noch een naam in het Grieks noch in 

het Latijn hebben. Ze worden veel gevonden in het gebied rond Spa en in de bossen van de 

Ardennen. Ze nestelen daar in de bomen. Ze worden door jagers gelokt met vogelfluitjes, net als 

kwartels. Als ze zich laten zien, wordt er op hen gemikt en als ze geraakt worden, worden ze 

neergehaald met loden ballen die door de kracht van aangestoken buskruit worden uitgedreven.218 

57 De eend. 
De strenge Cato hield eenden zo hoog in ere dat hij daarmee iedereen voedde die in zijn gezin ziek 

werd. Dat vertelt Plutarchus in zijn levensbeschrijving. Daarin staat dat hij ook hazen liet opdienen. 

Immers de geharde man die aan zwaar werk gewend was, schatte vanuit zijn temperament en 

gesteldheid ook anderen op hun krachten in; een oordeel waarbij hij er niet gauw naast zat. [einde 

pag 175] Maar net als hazen brengen ook eenden een melancholisch, zwart sap voort, vooral de 

tamme of wel huis- eenden die zich minder bewegen doordat ze niet vliegen. Bovendien plegen zij 

te eten wat er van de tafel aan resten overblijft. Beter zijn de wilde of boseenden. Die genieten van 

de vrije lucht en van helder en stromend water. Martialis beveelt in Xenia aan om van deze vogels 

alleen de borst en de nek te eten. De rest moet aan de kok terug gegeven worden. Soorten eenden 

zijn boscas, penelops, quercedula en glaucium. Boscas is een boseend met een nogal brede snavel 

die er een beetje als een lepel uitziet, ze is kleiner dan de gewone [wilde] eend en met een kleur 

                                                 
215 De bateleur of goochelaar, berghaan (Terathopius ecaudatus) is een havikachtige uit het geslachtTerathopius en tevens 

de enige soort uit dit geslacht. De vogel komt alleen in Africa voor. (Wiki). Aangezien die het niet kan zijn, verwijst het 

woord waarschijnlijk naar korhoenders.  
216 Zo ook genoemd door Plinius, Boek X, xxii. 
217 Volgens Jean de Stavelot, Chronique de Stavelot, Hayez, 1861, p 226 zou dit een hazelhoen kunnen zijn. Het vermoeden 

wordt bevestigd door ornitholoog A. L. Langendoen te Markelo. De vogel komt thans in de Ardennen nauwelijks meer 

voor.  

Plemp doet hier alsof het om een zeer recente vinding gaat. Jachtvuurwapens deden echter al in de zestiende eeuw hun 

intrede. (Wiki). 
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waarin grijs en zwart gemengd zijn. In het Belgisch worden ze sluyf of slub genoemd.219Aristoteles 

memoreert deze eend in boek 8 van Historia animalium, hoofdstuk 3. De vertaler Gaza laat het 

woord boscas staan. Maar Julius Scaliger vertaalt het in zijn overzetting [scl van Aristoteles] als 

pascula. Dat is omdat de boscas gemakkelijk genoegen neemt met weidegrond [pasco = weiden]. In 

boek 8, hoofdstuk 15 van Columella lijkt sprake te zijn van boscis. De smient of fluiteend (penelops) 

is ook kleiner dan de gewone [wilde] eend. Maar de hals heeft duidelijk een rode kleur. Door de 

Hollanders wordt ze Smiente genoemd. De taling (querquedela) is een kleine boscas die haar naam 

misschien heeft van querquero = de rillerige tijd van ijs en winter. Dat is de tijd waarin deze eend 

het meeste gezien wordt. Bij de Bataven heet ze teeling. De pijlstaart (glaucium) dankt zijn naam 

aan de ogen van een uil [Gr. glaux]. Het is een donkere soort, dit naar veren en poten, en ze is een 

beetje kleiner dan de gewone eend. In het Belgisch heet ze Pylsteert. Deze vogels moeten in de 

wintertijd gegeten worden, dan zijn ze vet en smaken ze goed. De Bataven hebben er genoeg. 

58 De gans. 
Hetzelfde geldt voor de ganzen waarvan de Batavi zeven soorten [einde pagina 176] kennen, die ze 

elk met een eigen woord benoemen. Het meest gezocht onder hen zijn degene die Rotganzen 

worden genoemd. Vreemd aan deze vogel is, zegt Plinius, dat hij van de Morini [een volksstam aan 

de kust bij de IJzer in Gallia belgica] tot in Rome te voet gaat. Als er een [te] moe is, wordt deze 

naar voren gebracht naar de eerste; zo drijven de overige [de vermoeide gans] voort onder een 

natuurlijke begeleiding. De Morini worden door Virgilius de extremi = laatsten van de mensen 

genoemd. Het zijn evenwel volken van Belgisch Gallië die aan de kust van de Engelse oceaan 

wonen, als buren van de inwoners van Calais en de Nerviërs. Vandaar misschien dat dit deel van 

Frankrijk de graafschap van de ganzen wordt genoemd, la Conté d’oye. Uit zo ver weggelegen 

plaatsen worden de ganzen [dus] naar Rome gevoerd. Men voedert ze zo dat de lever volgepropt 

wordt, maar [fokt ze] ook opdat de zachte veren geplukt [kunnen] worden, om kussens en slopen 

mee te vullen. Plinius meldt dat er in Duitsland witte ganzen zijn, maar kleinere, die Ganza[s] 

genoemd worden. Wij Dietsen (Germani) benoemen elk soort gans met dat woord. De Romeinen 

schatten hen hoog om de kwaliteit van de lever. Deze groeit tot een grote omvang door het 

proppen [van voedsel]. Ze deden de lever ook groeien met melk met honing en ze propten de 

dieren vooral ook vol met vijgen. Horatius zegt: 

Met vette vijgen wordt de lever van de witte gans gevoed. 

Messalinus Cotta, zoon van de redenaar Messala, ontdekte dat men de voetzolen van de ganzen 

kan braden en dan ze samen met de kammen van hanen kan inleggen in potten. Dit soort 

heerlijkheden is bij ons onbekend en de vijgen om ze mee te voeren, zijn niet voorhanden. Vandaar 

dat [de ganzen] ook niet op de tafels der rijken prijken, maar op die van boeren en gewone mensen 

worden opgediend. En dat gebeurt bij bruiloften en op hoge feestdagen. Ze hangen deze vogel dan 

met een koord of lange stok op en vallen hem vervolgens met stokken in een wedstrijd aan. [einde 

pag 177] Degene die de gans tegen de grond krijgt, moet men met de titel van koning aanspreken. 

Vervolgens wordt het met stokken in elkaar geslagen dier tot een maaltijd bereid, dit ondanks dat 

ze niet van een goed sap zijn voorzien, en ook niet gemakkelijk in de maag verteerd worden. 

                                                 
219 Deze beschrijving past het beste bij de slobeend.  
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59 De roerdomp. 
Van hetzelfde slag zijn reigers (ardea) die zowel zwart of grijs kunnen zijn, en die met -sterren- op -

de- borst (stellaris) genoemd worden.220 In het Belgisch heten ze puttoor [= roerdomp]. De 

Hollanders, echte watermensen, eten hen graag, de Brabanders niet. 

60 De pauw. 
Vlees van pauw en zwaan wordt niet gegeten, tenzij in vleespasteitjes en klaargemaakt volgens de 

kunst van Apicius.221 

61 De zwaan. 
De eerste die in Rome een pauw doodde om hem op te eten was de redenaar Hortensius. Van een 

mindere soort zijn hazelhoenders (attagenes), kwartels (coturnices), duiven (columbae), koekoeken 

(cuculi), merels, (merulae), de bastaardnachtegaal of vijgensnip [= bonte vliegenvanger] (ficedula), 

patrijzen (perdices), kuifleeuwerikken, (alaudae), mussen (passeres), vinken, (fringillae) en 

ortolanen (artulani). 

62 Het hazelhoen. 
Het hazelhoen (attagen of attagena) wordt door de Italianen en Spanjaarden francolinus genoemd 

en door de Fransen gelinette. In Frankrijk en Spanje wordt de vogel gevangen en in de Alpen ook. G. 

I. Vossius denkt op grond van een oud glossarium dat het om een scolopax of rusticula = hazelhoen 

gaat. Dit wordt met recht weerlegd door de zeer geleerde heer Ludovicus Nonnius. Die zegt dat de 

sappen van de attagena veel lofwaardiger zijn en dat het vlees veel malser is dan dat van de 

scolopax.222 Galenus stelt vast dat in voedingskwaliteit de hazelhoenderen het kortste bij de 

patrijzen komen. Het vlees is namelijk blank, mals en aangenaam. Daarom is het noodzakelijkerwijs 

zo dat het goed sap aan het lichaam levert en in de maag gemakkelijk verwerkt wordt. [einde pag 

178] 

63 De kwartel. 
Kwartels zijn aangenaam van smaak, en zonder slechte sappen. Ze worden vooral in de herfst 

aanbevolen, want dan zijn ze vetter en sappiger. In dezelfde tijd worden ook hun kuikens voor een 

delicatesse gehouden. De Romeinen wezen ze echter als schadelijk af. Plinius zegt in boek 10, 

hoofdstuk 13 dat kwartels het zaad van giftige planten erg graag eten en dat ze om die reden aan 

tafel schaden [scl hen die de vogels op hun beurt opeten]. Tevens is het wegens een epileptische 

ziekte gewoon dat er gespuugd wordt. Dat is een ziekte die ze als enige van alle dieren krijgen, 

buiten de mens dan. Hetzelfde meldt Solinus die een naäper van Plinius is. Om deze driedubbele 

reden worden deze vogels van de eettafel geweerd. [Dat was dus] omdat ze helleborus of veratrum 

eten, omdat ze aan epileptische ziekten lijden, zij als enige, en [ten derde] omdat ze genomen als 

                                                 
220 De vogel heet thans nu Botaurus stellaris wegens de stervormige vlekken op de borst. Zie H. Blok en H.J. ter Stege, De 

Nederlandse vogelnamen en hun betekenis. S.l. 2008. 
221 Apicius was één van de grondleggers van de Romeinse gastronomie.  
222 Scolopax is een geslacht van vogels uit de familie der strandlopers en snippen (Scolopacidae).  
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voedsel die ziekte op de mensen overbrengen. Wat het eerste punt betreft: Aristoteles (in Vragen), 

Lucretius en Alexander [van Tralles waarschijnlijk] zeggen dat ze veratrum eten en zich er mee 

volstoppen. En ze zeggen dat dit voedsel met hun natuur strookt. Maar door onze auteurs is dat 

niet zo begrepen. Die zeggen dat ze selectief graan pikken. Het tweede punt dat Plinius opbrengt, is 

dat de kwartel als enige van alle dieren door de vallende ziekte geplaagd wordt. Dat is ook niet 

waar: Hippocrates schrijft in lib. de morb. Fac. dat schapen en geiten ook aan die ziekte kunnen 

lijden. Plutarchus is, waar het om geiten gaat, dezelfde mening toegedaan. In Quaestiones 

Romanae voegt hij nog toe dat aan de hoogste priester (flamen dialis) bij wet verboden was om 

geitenvlees te eten, maar ook dat hij het niet aanraakte en het woord zelfs niet in de mond nam. 

Absyrtus zegt dat ook paarden door die ziekte geplaagd worden. Brodaeus zegt dat ook havikken,223 

kapoense hanen en graculi [soort kraai of kauw] de ziekte kunnen krijgen. [einde pag 179] Ten 

aanzien van het derde punt oordeelt Galenus in com 5 in epidem. dat in Dorië, Beotië, Thessalië en 

Athene menigeen door het eten van veel patrijzen is aangetast waardoor spanningen van de 

spieren ontstaan. Maar Averrhoes bestrijdt deze passage bij Galenus. Hetzelfde doet van de 

auteurs uit de recentere tijd Vlysses Aldrovandus. Verder ook Renatus Moreau in [zijn commentaar 

op het leerboek van] de Schola Salernitana. Laatstgenoemde ontkent dat hij in Frankrijk iets van 

dien aard heeft kunnen waarnemen. Ook wij in België hebben het nooit gezien, terwijl de vogel 

toch veel gegeten wordt. Laten we ons dus geen zorgen maken en zonder vrees doorgaan met de 

vogel te gebruiken en op te eten. 

64 De duif. 
Welke samenstelling het vlees van duiven kan hebben en welk sap het levert, daar zijn de 

geleerden het niet over eens. Galenus zegt dat het gemakkelijk verteerd wordt. Simeon Sethi zegt 

dat [het vlees] nogal dik en warm bloed oplevert. Het wekt koortsen op en beschadigt het hoofd en 

de ogen. En als iemand het voortdurend gebruikt, zo zegt hij, dan levert het lepra op. Aretaeus 

schrijft duiven [daarentegen juist] voor aan mensen die lijden aan elefantiasis, waarna de lepra 

afneemt. Florentinus schrijft in het begin van boek 14 van De agricultura dat de jongen van de 

duiven noodzakelijk zijn voor mensen die van een ziekte aan het bijkomen zijn.224 Onder de 

recentere schrijvers is het Ludovicus Nonnius die zegt: ik begrijp niet hoe het vlees van duiven bij 

veelvuldig gebruik lepra kan opwekken. Lepra ontstaat alleen door zwartgallig bloed dat zeer verhit 

is, en het is zeker dat duiven die [veranderingen in het bloed] niet kunnen bewerkstelligen - al zeker 

niet in gebieden met een gematigd klimaat. Maar Renatus Moreau zegt in zijn commentaar op de 

Schola Salernitana: omdat de duiven een brandend hete maag hebben en heet, verhit en dik bloed, 

is het geen wonder [einde pag 180] dat ze de lichamen [van de mensen die hen eten] verhitten, 

laten aanbranden en vatbaar maken voor elefantiasis. Wat moeten we doen in zo een strijd tussen 

zulke betrouwbare schrijvers? Aan welke zijde scharen we ons? Ik kom tot de slotsom dat Galenus 

geheel en al gevolgd moet worden als hij het vlees van duiven op vele plaatsen kort bij dat van 

kippen en patrijzen plaatst. Waarbij onder [duiven] de wilde en niet de tamme begrepen moeten 

                                                 
223 Of valken. Beide betekenissen zijn volgens Pinxter mogelijk. 
224 Florentinus lijkt te verwijzen naar de Codex Marcianus Florentinus waarin Cato’s De agricultura en enkele andere 

landbouwkundige werken verzameld zijn. Zie Michael von Albrecht, A History of Roman Literature: From Livius 

Andronicus to Boethius: with Special Regard to Its Influence on World Literature. Leiden: Brill, 1997, p 401.  
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worden. Op tafel worden ze [de wilde] vooral geprezen in de periode van Pasen tot het feest van de 

Heilige Johannes.225 

65 De koekoek. 
Over de koekoek had ik bij Plinius, boek 10, hoofdstuk 9 gelezen. [Die schreef] dat er geen vogel is 

die met hem vergeleken kan worden als het om de aangename smaak van het vlees gaat. Om het 

uit te proberen heb ik een aantal keren aan boeren opdracht gegeven om voor mij een koekoek te 

vangen. Nadat ik hem had laten braden en had opgegeten, heb ik vastgesteld dat de lof van Plinius 

gerechtvaardigd is. Nu we het toch over deze vogel hebben, kan hier een misverstand worden 

rechtgezet dat leeft in de geesten van niet alleen het volk, maar ook van de geletterden. De Fransen 

en de Belgen hebben de gewoonte om de naam koekkoek te gebruiken voor een echtgenoot die 

kinderen die uit overspel zijn geboren, opvoedt als waren het de zijnen. Is dat goed of fout? Ze 

schrijven immers aan de koekoek iets toe wat [in feite] eigen is aan de grasmus (curruca) [in wier 

nest de koekoek graag een ei legt]. Dat [kenmerk van de grasmus] lijkt door de koekoek te zijn 

begrepen en er is een soort verstandigheid in hem waardoor hij weet dat alle vogels een hekel aan 

hem hebben, want zelfs de kleintjes jagen hem op. Daarom denkt hij dat het nagelacht voor zijn 

soort niet veilig is, als hij [die anderen] niet bedriegt. Om die reden maakt hij geen nest terwijl het 

overigens een angstig dier is. Uit het vreemde nest gooit hij daarom de eieren van houtduiven, 

tortelduiven, mussen, nachtegalen, kuifleeuwerikken en vooral dus grasmussen. De koekoek 

[bedoeld wordt nu het jong] dat een exclusieve positie ineemt, is van nature begerig en pakt het 

voedsel weg dat bedoeld is voor de overige jongen. Aldus dik geworden, richt het jong [alle 

aandacht van] de voedster op hem zelf. [einde pag 181] Deze verheugt zich over de aanblik van het 

koekkoeksjong en verbaast zich over zich zelf, omdat ze zo iets heeft voortgebracht. Ze keurt haar 

eigen kinderen in vergelijking met hem geen blik meer waardig, en daarom verdraagt ze dat die als 

vreemde worden uitgeteerd. Ze blijft zelfs toekijken tot de koekoek ook haar bedriegt omdat hij 

reeds kan vliegen [en zich toch nog blijft laten voeren]. 

Het is dus eerder de bedriegende overspelpleger die de naam koekoek verdient. En de man van de 

overspelige vrouw eerder die van de grasmus. Juvenalis, Satiren 6 zegt: 

Jij nu klein rupsje, bent blij met de tranen en drinkt ze met je lippen weg … 

Daar lacht men over de man die gelooft in zijn onbeschaamde echtgenote en blind houdt van de 

door zijn vrouw ondergeschoven kinderen als waren het zijn eigen kinderen. Intussen weten we uit 

[een boek van] Acron dat die vergissing al oud is. Maar ook daar wordt aan de koekoek 

toegeschreven wat eigenlijk bij de grasmus hoort. Horatius legt het uit in boek I, satire 7: 

Met luide stem riep hij hem aan met koekoek226 

Wat hier gezegd wordt, draagt niets bij aan het beschermen van de gezondheid. Daarom moeten 

we er slechts terloops op ingaan. Of zoals Tiberius zei: ’per viam’: en passant. Maar geloof mij: het 

vlees van de koekoek is mals. Ook Aristoteles zegt dat het vet en mild van smaak is. 

                                                 
225 Sint Jan is hoogfeest van de geboorte van Joannes de Doper op 24 juni. 
226 Horatius, Satiren. LCL 194, Sat. 31, p 92-3. 



 

219 

66 De merel. 
De merel wordt door Galenus ook gerangschikt onder de [vogels met] goede, eetbare sappen. Ze 

brengen geen vet of teer sap voort en zijn bij de onzen gezocht. Er zijn mensen die hun vlees 

afkeuren, omdat de vogels wormen en sprinkhanen eten, maar om dezelfde reden zouden ze dan 

kippen moeten afwijzen die immers ook pieren en torren eten. Het is dank zij hun natuur dat ze 

deze slechte spijzen omzetten in goed voedsel, op de manier zoals we dat hiervoor van varkens 

hebben gemeld. Schrijvers maken [overigens] gewag van witte merels, [einde pag 182] maar bij ons 

zijn ze alleen maar zwart of donker[bruin].227Varro schrijft in boek 4 van De lingua Latina verder dat 

de merel en de graculus hun namen gekregen hebben om hun afwijkende manier van vliegen. De 

merel vliegt louter in zijn eentje en de kauwtjes (graculi) altijd in groepen. In de maanden october 

en november zijn de merels erg lekker. 

67 De ficedula228 is niet de sneppe van de Belgen. 
Het gros der geleerden denkt dat de vijgensnip de vogel is die wij Belgen sneppe noemen. Dat is 

een grote vergissing, want de vijgensnip eet de vijgen en druiven, waarvan Italië overloopt. Vandaar 

dat er daar veel van die vogels zijn en dat ze er in hoog aanzien staan. Ze heten bij de Italianen 

beccasigi en worden niet alleen op de tafels der rijken en groten der aarde opgediend. In onze 

koude streken komen ze echter niet voor, omdat we geen vijgen hebben en onze druiven niet goed 

rijp worden. Over hen moet men deze dichtregels van Martialis lezen: 

Wanneer de vijg mij voedt, wanneer ik zachte druiven eet, 

waarom geeft men mij dan niet liever de naam druif? 

Zodat ik dus uva-edula = druiveneter genoemd wordt. Welke dingen niet bij onze sneppae passen, 

want die eten geen vijgen en geen druiven, maar wormen die ze, de scherpe punt van hun snavel in 

de aarde drukkend, er soepel uittrekken en opvreten. De sneppe van de Belgen is dus een 

gallinago, [watersnip?], rusticula [hazelhoen?] of rustica perdix [wilde patrijs]. In het Grieks is het 

scolωpax [sic], in het Frans bergasse, in het Italiaans beccalonga of gallinella. Martialis heeft dit 

begrepen: 

In ben een boerenpatrijs, wat doet het ertoe, als de smaak hetzelfde is. 

Patrijs is duurder, en smaakt niet beter.229 

[einde pag 183] 

Ludovicus Nonnius, een zeer geleerd man, ontkent dat deze versregels van toepassing zijn op de 

gallinago, omdat deze niets met de patrijzen gemeen heeft. Behalve misschien een zekere 

gelijkenis van de veren. Zo is het, maar deze gelijkenis van vleugels beweegt de boeren, de 

onbeschaafde mensen en de onoplettenden ertoe om te geloven dat het om de patrijs gaat. 

Bonavent. Vulcanius verbetert deze verzen van Martialis vanuit het handschrift heel goed naar mijn 

gevoel. 

                                                 
227 Plemp ziet over het hoofd dat onder merels nogal eens albino’s voorkomen.  
228 Thans: bonte vliegenvanger.  
229 Martialis Sat. XIII, lxxvi.  
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Laat ik een boerenpatrijs zijn, wat doet het ertoe als de smaak hetzelfde is.  

Patrijs is duurder. Zo smaakt ze beter.230 

Het is immers zoals de satyricus [= Juvenalis] zegt: 

Meer behagen die dingen die meer kosten. 

Deze vogel leeft op wormen, rupsen en kleinere insecten. Hij komt bij ons veel voor in de herfst en 

de winter en vormt in die perioden een gezocht gerecht. Hij wordt gebraden, terwijl de ingewanden 

er nog in zitten en geserveerd op een stukje geroosterd witbrood, waarop zowel de excrementen 

van de vogels als het vet neerdruppelen. Daarmee doordrenkt en verzadigd, wordt hij gretig door 

onze scatophagen [Gr. = poepeters] opgegeten. De andere is groter en komt in het bos voor. In het 

Belgisch heet die Hout-sneppe. De ene is kleiner en komt vaak voor op de oevers van poelen. Ze 

wordt Poel-sneppe genoemd. Deze wordt de heerlijkheid van de tafel genoemd of zelfs de spijs der 

helden. Het vlees is bijna zwart en hard. Daaruit kan men afleiden dat de sappen niet goed zijn en 

dat hij niet gemakkelijk verteert. De kleinere is de minst harde van vlees. 

68 De Lijster. 
De turdus is de Lyster van de Belgen. Horatius zingt dat niets beter smaakt dan deze vogel. En 

Martialis geeft hem ook de hoogste eer. [einde pagina 184] Dat zou iemand met recht kunnen 

verbazen, omdat de lijsters niet zo aangenaam zijn. Galenus schrijft dat het vlees hard en pezig is. 

Wetenswaardig is dat de Ouden, deze bordaflikkers, zich grote moeite getroosten met het voeren 

en volstoppen van lijsters, zoals Varro (in boek 3 van De rustica) en Columella getuigen. Wij doen 

dat niet, en we houden ook geen andere vogels om te mesten. Zodra ze gevangen zijn, worden ze 

gebraden. Meestal zijn ze nog mager, behalve in de herfst. Niet vreemd is derhalve dat de 

waardering voor het beest wisselend is. Leuk is de geschiedenis die Plutarchus in Apophthegmata 

[Laconica] vertelt over Pompeius die ziek was. Het verhaal draagt bij aan [het imago van] de lijsters. 

Van zijn dokter had de grote man het advies gekregen om lijster te eten. Toen hij die niet krijgen 

kon, omdat het niet de tijd was om ze te vangen, ried men hem aan om bij Lucullus om vogels te 

vragen. Hij weigerde dat te doen en antwoordde heel stoer: ‘dus, als Lucullus niet in weelde leefde, 

zou Pompeius [helemaal] niet kunnen leven?’ En na vervolgens de medicus het beste te hebben 

gewenst, heeft hij [andere] vogels gebruikt die gemakkelijk te krijgen waren. Het is niet zo 

verwonderlijk als het lijkt dat hij zijn leven niet te danken wilde hebben aan Lucullus, zijn [politieke] 

vijand immers, maar dat hij ook niet elders om lijsters ging vragen. Want er waren er velen, die in 

een hoenderhuis lijsters vetmestten, en zo de akkers met hun uitwerpselen bemestten. M. Varro 

boek 1, De re rustica beschouwt die mest als de beste. Toen Plinius dat las, zei hij: als er bij onze 

voorouders zulke grote vogelhuizen waren dat ze met de mest de akkers konden bemesten, is er nog 

hoop voor onze zeden. Waarom haalde Pompeius toch geen lijsters van elders als hij ze van Lucullus 

niet wilde? Misschien omdat hij ze van Lucullus niet wilde, maar hij ook niet van zich zelf kon 

verkrijgen om er bij een ander om te vragen. [einde pag 185] Daarmee had hij immers de woede 

van Lucullus kunnen opwekken. Bovendien droeg het bij aan de evenwichtigheid van een 

                                                 
230 Martialis, Epigr. LXXVI, Rusticulae. (LCL 95 p 416-417).  
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ruimdenkende geest dat hij het leven niet verschuldigd had willen zijn aan een van die veelvraten. 

In oktober en november zijn ze het beste. 

69 De patrijs. 
De patrijs is een bekende vogel. Het is zeer gezond en zeer kostelijk voedsel. Bij ons komt [het 

beest] vaak voor, het wordt opgesloten in vogelkooien en graanschuren om daar tam te worden en 

vet. Als ze jong zijn, is het een delicatesse. Die levert goed bloed en bekomt mensen in toga en 

mensen die weinig fysieke inspanning verrichten erg goed. [Er zijn twee soorten] De ene is groter, 

de andere kleiner. Laatstgenoemde kennen wij Belgen niet, maar wij achten haar wel. Sommigen 

willen dat dit de perdix rustica van Martialis is. Maar hiervoor hebben wij al gezegd dat de gallagino 

zo door de dichter wordt genoemd. Of beter dat ze niet zo genoemd wordt als we de verbetering 

van Bon. Vulcanius volgen. Dat is namelijk: rustica sim an perdix, quid refert, &c.(Wat maakt het uit 

of ik een rustica ben of een patrijs enz.) Dit is hiervoor al uitgelegd. Perdix is niet alleen een Latijns 

woord. Door de Grieken wordt de vogel ook zo genoemd, namelijk van περδειν, wat betekent een 

geluid vanuit de buik maken. De vogel wordt in het Grieks ook anders, namelijk cacaba genoemd, 

omdat het geluid dat hij maakt cacabare is. Cacabare komt evenwel van cacum.231 De reden 

waarom de Ouden een naam voor de patrijs maakten van pedendo en zijn geluid van cacando, is de 

volgende: de stem van deze vogel verwijst naar de klank of het gesteun van mensen die het toilet 

bezoeken (cacantes) en van mensen en dieren die een geluid uit de buik afgeven. Patrijzen worden 

aanbevolen als lekkernij vanaf de maand augustus tot de geboortedag van onze heer Jesus Christus. 

70 De leeuwerik. 
Alauda, de kuifleeuwerik ofwel galerita of cassita is een vogeltje dat naar zijn eigenschappen op 

lijsters en merels lijkt. ‘s Winters is [het vlees] goed en vet. Het heeft als bijzonderheid, dat het 

gebraden of gekookt, mits vaker [einde pag 186] genomen, helpt tegen buikpijn. Dat melden 

Plinius, Galenus, Paulus van Aegina en Alexander van Tralles. 

71 De huismus. 
Galenus zegt dat het vlees van de mus het kortste bij dat van de merel komt. In de herfst en de tijd 

van de oogst is het vlees vetter en aanbevelenswaardiger. Omdat het vogeltje sexueel nogal 

opgewonden is, gelooft het volk dat het bij opneming in het eten de lust bij de mens bevordert. 

72 De vink. 
De vink is een kleine vogel. Het is geen onaangename of ongezonde vogel. De grote massa wordt 

gevangen rond de winterwende en ze worden voor een prikje per dozijn verkocht. 

  

                                                 
231 Bij Pinxter alleen als Cacus =vuurspuwende reus.  
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73 De ortolaan. 
De ortolaan (artulanus) is een heel klein vogeltje. Het wordt bij de Fransen gevonden in de regio 

Lyon. Hij is het beste en vetste in de tijd van de druivenoogst. Het is koninklijke spijs en erg duur. In 

Brussel bestaat een genootschap dat naar de heilige Antonius heet. Lid hiervan zijn alleen prinsen, 

ridders van het Gulden vlies, hertogen, markiezen, graven en baronnen. Ieder van hen richt voor 

zijn makkers op de dag van [hun patroon-] heilige een rijk een vorstelijk gastmaal aan dat heel 

luxueus is. De prins van Condé was ook lid van dit genootschap. Hij gaf, toen het zijn beurt was, een 

schitterend diner ter ere van onze koning [= die van Spanje]232 omdat deze hem in die tijd te hulp 

was gekomen. Nadat hij weer was verzoend met zijn verwant, de koning [= Hendrik IV van 

Frankrijk] en hij naar Frankrijk was teruggekeerd, stuurde hij, omdat hij het genootschap wilde 

bedanken, aan de voorzitter enkele tientallen van deze vogels. Het gerucht gaat dat ze per stuk een 

Spaanse pistola gekost hadden, dat is acht florijnen. Een schitterend cadeau en passend bij zo een 

man van eer. 

74 Men moet deze delicatessen niet anders gebruiken dan bij feestmalen 

en bij een kwakkelende gezondheid. 
Omdat deze heerlijkheden het verdienen om opgediend te worden bij rijke en luxueuze gastmalen, 

[einde pag 187baudius kunnen monophagi, dat is [mensen] die alleen eten, of met hun gezin, er 

beter van afzien, behalve wanneer ze ziek zijn of van een ziekte herstellen. Geen wonder dat onze 

Celsus waarschuwt dat men ervoor moet waken bij een blakende gezondheid geen tegenwerkende 

bescherming te nemen. 

75 Eieren. Wat feitjes en wetenwaardige dingen. 
Omdat eieren van de vogels komen, moet daar ook wat over worden gezegd. In de Oudheid begon 

de coena met eieren en werd deze besloten met appels. Vandaar de uitdrukking ‘van het ei tot aan 

de appels’ voor iets wat van het begin tot het einde blijft. Horatius zegt in Sermones, sat 3:[vs 6-7] 

---- als het aangenaam was geweest, bleef de man zingen: “Io233 Bacchae!”, soms met een 

hoge stem, en dat dan van het ei tot de appels,… 234 

En Cicero, boek 9, brief 20, schrijft aan Papir[ius] Paetus: ‘ik neem mijn hele honger mee tot aan het 

ei [en daarna]’.235 Niets is handiger dan deze spijs, ook als je op reis gaat, maar niets ook is veiliger, 

                                                 
232 Hendrik IV kwam op een feest de beeldschone Margarite de Montmorency tegen en werd als door de bliksem getroffen. 

Het meisje was pas vijftien jaar en dus geen partij voor de al wat oudere vorst. Om haar in zijn naaste omgeving te krijgen, 

gebood hij een hoveling, Bassompierre, met wie de ouders reeds een overeenkomst hadden gesloten, de verloving te 

verbreken zodat hij haar kon koppelen aan zijn familielid, de prince de Condé. Nadat het meisje met deze laatste getrouwd 

was, bleef de koning haar zo hinderlijk volgen dat de prins met zijn jonge bruid naar Brussel vluchtte. Zie Motley, De 

opkomst van de Nederlansche Republiek. deel xi, p87-97 (dbnl) en Nieuwe Gids 1 1885-6 p45 ev 

www.dbnl.org/titels/titel.php?id=motl001opko00.  
233 In de oorspronkelijke tekst vindt men geen io maar ‘Io, Bacchae modo’ofwel Io op de manier van de Bachanten.  
234 LCL 194 vs 5 sqq, p 32-33.  
235 Cicero, brief 193 aan Papirius Paetus, integram famem ad ovum adfero; itaque usque ad assum vitulinum opera 

perducitur. Julius Billerbeck vertaalt in M.T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum fratrem et quae vulgo ad 

familiares dicuntur temporis ordine dispositae, Volume 3, Hannover 1836 p 116: “Jetzt bring’ich den vollstaendigsten 

Hunger zu den Eiern mit [als ik op bezoek kom]. Loeb geeft ‘I bring an appetite unimpaired to the eggs, and so carry on the 

good work down to the roast veal. Cicero, Letters to Friends LCL 216: 212-213. Men begon het diner vaak met eieren.  



 

223 

niets zuiverder en schoner, immers er zit binnen niets aan vuil in en het is ook niet vervuild door de 

handen waar het door gaat. Vandaar dat reizigers wanneer ze de herbergen erop verdenken dat 

het eten niet schoon genoeg wordt klaar gemaakt, eieren vragen die van elk vuil vrij zijn. Ze zeggen 

dat ze dat [meenemen op reis] ook aanbevelen aan iemand die toevallig door de eenzaamheid 

reist. Dat is omdat er geen vuur nodig is om ze te koken. Nadat er een netje omheen is gedaan, 

worden ze door de voortdurende draaiing van een juk (jugum) zo warm dat ze geschikt worden om 

gegeten te worden.236 Bovendien, hoeveel loftuitingen zijn er niet over eieren? Hoe gezond en 

geschikt zijn ze om de mensen te laten opknappen, of ze nu uitgeput zijn of zonder sappen. Ik 

herinner mij [einde pag 188] dat ik, toen ik een reis door Frankrijk maakte, in een herberg kwam. 

Het was op een visdag, dat is een dag waarop zij die het katholieke geloof aanhangen geen vlees 

eten. In die plaats, die midden in het land lag, werden geen vissen gevonden. De waard zette ons 

drie gerechten puur uit eieren voor die op een zo verschillende manier waren bereid dat we ons 

hele leven nooit meer rijkelijker onthaald zijn. 

Het onderscheid tussen eieren is niet gemakkelijk te maken, of men nu kijkt naar de vorm van de 

eieren, de soort van het dier dat ze gelegd heeft, de tijd waarop ze geraapt zijn of de manier van 

bereiden. 

Wat de vorm betreft: 

De dochter van Reinerus beveelt dat dit voor wet moet worden gehouden: 

goed zijn de eieren die wit, langwerpig en vers zijn.237 

Vele eeuwen voor deze dochter oordeelde Horatius reeds via de mond van Catius (in boek 2, satire 

4). 

Denk erom dat je langwerpige eieren serveert. 

Die hebben een beter sap en zijn witter dan ronde 

en ze zijn dikker en bevatten een mannelijke dooier.238 

Als reden waarom langwerpige eieren van een beter sap zouden zijn, geven ze op dat deze haantjes 

bevatten, terwijl er in de ronde kipjes zitten. En bij elk soort [vogels] zou het zo zijn dat de 

mannelijke eieren een beter voedsel verschaffen dat de vrouwelijke. Dat de mannelijke vruchten 

inderdaad door langwerpige eieren omhuld worden en de vrouwelijke door ronde, bevestigt 

Columella, boek 8, hoofdstuk 5: wanneer iemand zou willen, zegt hij, dat zoveel mogelijk 

mannelijke eieren worden uitgebroed, dan moet hij steeds de langste en de puntigste eieren onder 

de kip leggen, en omgekeerd wanneer hij vrouwlijke kuikens wil, zoveel mogelijk de ronde. 

Hetzelfde meldt Plinius boek X, hoofdstuk 52. [einde pag 189] Het tegengestelde zegt de grote 

Stagiriet [Aristoteles] in boek 6 van zijn Historia animalium, hoofdstuk 2. Hij zegt dus dat de 

langwerpige en aan de punt spitse eieren vrouwtjes opleveren en de meer ronde mannetjes. Aan 

                                                 
236 Hoe dit in zijn werk gaat, kon niet worden achterhaald.  
237 Sinclair haalt dit versje uit het Regimen sanit. salern. Zie Sir John Sinclair,, The Code of Health and Longevity: Or, a 

Concise View, of the Principles Calculated for the Preservation of Health, and the Attainment of Long Life, Volume 3. 

Edinburgh, A. Constable & Company, 1807, p 7. 

https://books.google.nl/books?id=ozowAAAAYAAJ&dq=%22bona+sint+ova+candida,+longa&hl=nl&source=gbs_navlin

ks_s 
238 Satiren II, iv 12 sqq (LCL 194, p 187-8).  
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welke kant gaan wij staan? Columella is in agrarische dingen het ervarenste, de filosoof weet het 

meeste van alle natuurlijke dingen, maar weinig van de natuur op het erf. Ik denk dus dat [het is als 

bij] levend barende dieren. Bij hen valt niet gemakkelijk te zeggen, we aarzelen slechts, wat de 

reden is waarom ze nu eens een mannelijk jong dan weer een vrouwtje voortbrengen. En omdat 

waargenomen en begrepen is dat uit het zaad van de linker zaadbal steeds mannetjes voortkomen, 

en zo ook dat zowel mannetjes als vrouwtjes worden voortgebracht door mensen van welk 

temperament dan ook, daarom zeg ik en oordeel ik dat er uit eieren van willekeurig welke figuur 

zowel haantjes als kippetjes kunnen voortkomen. Als namelijk de langwerpige eieren alleen 

mannetjes zouden bevatten, terwijl de meeste eieren langwerpig zijn, en deze onder de broedende 

kippen gelegd werden, dan zouden er steeds veel meer haantjes dan kipjes gegeten worden. Maar 

het tegengestelde kan worden waargenomen. Als je een ei bij een brandende kaars houdt, en dat 

zo doet dat je door de schaal het zaad van de haan erin kunt onderscheiden - wat in een vers ei 

mogelijk is - dan geldt het volgende: als je ziet dat dat zaad rond is en met bolletjes, dan bevat dat 

ei een haantje. Als het langwerpig en gedraaid is, dan gaat het om een kipje. [Het doet er niets toe] 

of het ei van buiten nu langwerpig is of rond. 

Het verschil tussen de soorten vogel [waar het ei uit komt] kan in de volgende kenmerken worden 

terug gevonden. De eieren van fazanten worden vooral geprezen, maar wegens hun zeldzaamheid 

niet op tafel gebracht. Behalve door mannen op het niveau van vorsten. De eerste plaats wordt 

[dus] gegeven aan eieren van de allergewoonste kippen. Uit het tweede [boek] van Athenaeus 

leren wij echter dat Paeretus en Heraclides [einde pag 190] in het kookboek uit Syracuse, [zeggen] 

dat de eieren van de pauw voor alle andere gaan. Vervolgens komen die van Egyptische ganzen en 

op de derde plaats die van kippen. Maar hoe zeer die eieren van pauwen later in waarde gedaald 

zijn, bewijzen enkele gegevens in het boek van Macrobius, boek 3 van Saturnalia, hoofdstuk 3. 

‘Moet je zien’, zegt hij, ‘het is niet alleen wonderlijk, maar ook beschamend dat de eieren van 

pauwen voor vijf denarii per stuk gaan’.239 Ik zeg [hiermee] niet dat ze vandaag de dag goedkoop 

zijn, ze worden namelijk helemaal niet meer aangeboden. De eieren van eenden en ganzen worden 

door de andere ver in kwaliteit overtroffen. In Holland worden de eieren van de kievit (vanellus) 

zeer gewaardeerd. Ze worden hard gekookt gegeten waarbij het wit lichtjes blauw - grijs wordt - 

tenminste als ze nog vers zijn. Het schijnt door. Ze zijn zeer aangenaam van smaak. 

Door de leeftijd verandert de kwaliteit van de eieren. Verse eieren zijn te verkiezen. Eieren die al 

wat lang liggen te rusten, zijn niet goed. Door de tijd worden ze slechter en uiteindelijk bewijzen ze 

door hun eigen geur dat ze rot zijn. Een waar woord is: ei van een uur en brood van een dag. Verse 

eieren worden als volgt herkend. Ze drijven dieper in het water wanneer ze worden 

ondergedompeld. Dat betekent dat ze zwaarder zijn als ze vers zijn dan wanneer ze een tijd liggen, 

ofwel dus niet meer vers zijn. Een vers door de kip gelegd ei weegt ongeveer elf drachmen. Als het 

ergens twee dagen lang worden neergelegd, neemt het gewicht met drie grein af, na vijf dagen 

wordt dat zeven grein. In de zomer wordt het gewicht sterker verminderd dan in de winter. Om de 

eieren heel te houden, worden ze in het algemeen in schone doeken opgeborgen, maar beter is het 

om ze in water te bewaren. De reden waarom de versere eieren zwaarder zijn, is dat ze voller met 

substantie zitten, [en wel] tot aan de schil toe, [einde pag 191] terwijl er binnen geen lucht is die 

                                                 
239 Zilveren munt die 10 later 16 assen waard was.  
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ruimte inneemt. Men kan dat waarnemen. Wanneer ze ouder worden, zijn er deeltjes van het wit 

en van de dooier die uitademen en een lege ruimte achterlaten aan de basis ofwel de stompe kant 

van het ei. Daar kruipt dan lucht in die door de poriën van de schaal binnendringt. Daarom zakt dat 

ei niet zo diep in het water als een vers ei. 

Bij het bereiden van het ei moet niet alleen naar de hittegraad, maar ook naar de manier van koken 

worden gekeken. Afhankelijk van de [hoeveelheid toegevoegde hitte] zijn sommige eieren 

uitzuigbaar, doordat het eiwit nog niet gestold is. Andere zijn helemaal gekookt, waarbij ook de 

dooier hard wordt. Over hun eigenschappen en het gedrag dat ze volgens Galenus hebben, schrijft 

Simeon Sethi. Die schreef namelijk in het Grieks voor Michael Ducas, keizer van Constantinopel, een 

boek over de eigenschappen van voedingsmiddelen volgens de volgorde der letters [van het 

alfabet]. Het boek is door Georgius Valla de Placentijn in het Latijn vertaald, zij het niet erg 

leesbaar. Een betere vertaling is van de hand van Lylius Gyraldus, een zeer geleerd man. Het 

oordeel van deze Simeon is: eieren die nog heel zacht zijn, gaan gemakkelijk naar binnen en 

verlichten schorheid van de keel. Maar ze zijn minder voedzaam. Hard gekookte eieren worden 

slechter verteerd en gaan moeilijker door het lichaam. Ze vormen voor het lichaam hard en dik 

voedsel, tenzij er peper aan wordt toegevoegd. De middelmatig gekookte, nog lillende eieren zijn 

de beste, hoewel ze voor de drinkbare moeten wijken op dat punt dat ze weliswaar meer voeden, 

maar minder goed door het lichaam gaan. 

Een manier van eieren bereiden, is koken in water. Ze worden dan elixa genoemd [gekookt] dat is 

omdat lix240 waarvan de obliquus [c.q. genitivus] liquis is, bij de Ouden water betekende. [einde pag 

192] Deze eieren worden met recht geprezen omdat de lichte damp van het water deze [eieren] 

een beter temperament geeft. Maar het water moet zuiver zijn. Er moeten geen andere zaken in 

mee worden gekookt. Want de geur en de smaak daarvan gaan door de vliezen en de schaal van de 

eieren naar binnen. Een andere manier van bereiden houdt in dat ze worden geroosterd (assantur) 

in as [terwijl ze nog heel zijn]. Deze worden in kwaliteit door de gekookte overtroffen. Want het 

teerste en beste deel van het ei wordt door het vuur verstrooid en verdwijnt. Weer andere [eieren] 

worden gebraden (friguntur) in een pan. Ze trekken geuren aan en veroorzaken een dik sap, dat 

nutteloos en slecht is. Ze zijn dus [nog] slechter dan de geroosterde exemplaren. Nog weer andere 

worden warm gemaakt of gekookt in een pot waarvan de opening is afgesloten. Vooral ook deze 

eieren worden geprezen, ja zelfs door de meeste mensen boven gekookte eieren verkozen. Bij ons 

is het nogal gebruikelijk de eieren te breken in een schotel en er een beetje rozenwater of wijn aan 

toe te voegen, met boter en suiker of een beetje zout, en ze dan in waterdamp te koken tot ze een 

middelmatige dikte hebben bereikt. En dan zijn er nog eieren die uit de schaal in heet water 

gegooid worden en dan worden gegeten gemengd met sap van olijven of druiven en met 

klaverboter - dat is ook een goede manier. Waard om op te merken is wat Simeon Sethi zegt, 

namelijk dat het eten van eieren de goede werking van het verstand bevordert bij degenen die ze 

geregeld eten met vocht van de dochters van de stier (filiae tauri= honing) en met boter.241 Lilius 

[Gyraldus] ziet het juist als hij ‘vocht van de dochters van de stier’ als honing opvat. Dat is omdat 

bijen immers ontstaan uit geslachte stieren, zoals Maro [=Vergilius] in boek 4 van de Georgica leert. 

                                                 
240 Volgens Georges is lix Lauge; maar de verklaring zou juist kunnen zijn, als men denkt aan liquidus = vloeibaar.  
241 Των ταυρων γεννασθαι φασι τας μελισσας. Nota. Filiae tauri apes Zie A. Perosa, Studi di filologia umanistica: I. Angelo 

Poliziano. Roma 2000, p 215 noot 37.  
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De Salernitaanse school schrijft voor dat er steeds gedronken moet worden na ieder ei dat men eet. 

[einde pag 193] 

Neem na elk ei een nieuwe beker. 

Op grond van welke argumenten het [Regimen] dat voorschrijft, weet ik tot op heden niet. 

Sommigen zeggen dat eieren van een lichte en plakkerige substantie zijn en daarom blijven hangen 

in de rokken aan de binnenkant van de maag. Om ze daar dan van af te spoelen, moet er gedronken 

worden. Maar ik zie niet dat de eieren zoveel viscositeit hebben en al hebben ze er wat van, 

daarom eisen ze nog niet meer drank dan andere plakkerige spijzen. En de drank kan met hetzelfde 

effect ook genomen worden, nadat er enige eieren gegeten zijn. Het is dus niet nodig om na elk ei 

een nieuw glas te nemen. Ik ben dus van mening dat dit voorschrift waardeloos is. 

76 Wat is obsonium? 
Ik kom nu bij het soort voedsel dat uit vis bestaat. Hoewel dit woord [obsonium] in het algemeen 

staat voor alles wat wij met brood eten, betekent het in het bijzonder toch vis. Zo pleegt het ook 

gebruikt te worden in de Heilige schrift. De heilige Johannes spreekt in hoofdstuk 6 vers 9 van twee 

voedingsmiddelen.242 In plaats daarvan is het twee vissen bij de heilige Matthaeus, hfdst 14, vers 

17.243 Bij Marcus, hoofdstuk 6 vers 38244 en bij Lucas 9 vs 13245 is opsaria hetzelfde als obsonia. 

Vandaar dat vissen in een verminkt woord door de hedendaagse Grieken op het eiland Creta, ofwel 

Candia zoals het nu genoemd wordt, voorzover ik het begrijp, psari genoemd worden.246 Bij 

Cornelius Nepos, een schrijver van het zuiverste Latijn, die men in het algemeen ten onrechte 

Aemilius Probus noemt, kun je lezen dat Themistocles uit Myunte,247 een stad in Ionië, obsonium 

had. In plaats daarvan staat bij Diodorus: aan Themistocles in Myunte is obsonium verschaft, omdat 

de zee daar visrijk is. Terentius zegt in Andria, acte 2, scene 2, een beetje voedsel (paululum 

obsonii). [einde pag 194] Later voegt hij toe: ze brachten kleine visjes voor de coena, elk van 6 

obolen.248 En zo is obsonium hetzelfde [geworden] als vis. De reden om zo te spreken, openbaart 

Plutarchus in boek 4 van Sympos. pro[b]lema 4: zoals wij uit vele dichters, zegt hij, er een uitpikken, 

die als beter dan de anderen [bestempelen] [en] deze voorzien van de naam ‘uitzonderlijk goed 

dichter’, zo doen we dat ook met veel obsonia. Maar alleen de vis is de eer waardig, dat juist hij is 

uitverkoren om obsonium te heten, dit omdat hij in deugden ver boven de anderen staat. In 

dezelfde geest gaat het met wel meer dingen. Het eten van vis levert veel genot op. Genot breekt 

op zijn beurt echter de geest, zoals door Plato is waargenomen. Om die reden voert Homerus, 

wanneer hij het heeft over hen die ten tijde van de Trojanen leefden (hoewel Troje kort bij de 

Hellespont lag, waar veel vis gevangen wordt) niemand op als vis etend, zelfs niet de mensen van 

de eilanden, zoals die van Ithaca, jazelfs [niet] die zachtmoedige Phaeaken. [Wel] zingt hij dat de 

                                                 
242 Joh. 6. 9 (Vulgata): est puer unus hic qui habet quinque panes hordiacios et duos pisces sed haec quid sunt inter tantos? 
243 Mattheus 14 vs 17 (Vulgata): responderunt ei non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces. 
244 Marcus 6 vs 38 (Vulgata) et dicit eis quot panes habetis ite et videte et cum cognovissent dicunt quinque et duos pisces. 
245 Lucas, hfdst. 9 vers 13 (Vulgata) ait autem ad illos vos date illis manducare at illi dixerunt non sunt nobis plus quam 

quinque panes et duo pisces nisi forte nos eamus et emamus in omnem hanc turbam escas. 
246 Dit lijkt etymologisch gezien geen sterke uitleg. 
247 Myonte is een stad in Klein Azie.  
248 Obolen: 6 obolen is een drachme in geld of gewicht. 
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makkers van Menelaos zich overgaven aan de visvangst rond het eiland Pharos,249 dat op een dag 

reizen, zoals hij zegt, van Egypte af ligt. Ze werden daartoe gedwongen door een dringend tekort 

aan voedsel. Daarom vraagt Eubulus, de Griekse comicus: ‘Waar vertelt Homerus dat ‘n Griek vis 

gegeten heeft?’ De oude Romeinen, die Ennius Casci noemt, hielden niet van vis. Vandaar is het 

ook dat ze de godin Carna, schutsvrouwe van vlees en levensmiddelen (vitalia) niet behaagden met 

vissen, maar met bonenmeel en spek. Ovidius zegt in Fasti 6: 

Het is een oude godin, en ze wordt gevoed met de spijzen waaraan ze tevoren gewend was. 

En ze vraagt niet om buitenissige feestmalen omdat ze niet wellustig is aangelegd.250 [einde 

pag 195] 

De vis zwom nog onbelaagd door dat volk 

en de oester zat veilig in zijn schelp. 

Hier zien wij dus dat hij ontkent dat er door de Romeinen vis werd gegeten. Maar verwezen wordt 

hier naar die oude tijden van de moeder van Evander. Later is vis juist een lekkernij geworden. 

77 Vis is niet zo schadelijk als in het algemeen wordt gedacht. 
Vandaag de dag zijn het niet alleen de gewone mensen, maar ook geletterden en mensen die 

verstand hebben van de geneeskunde, die denken dat het eten van vis schadelijk is en dus 

ongezond. Om die reden verbieden ze overal aan de zieken om vis te eten en schrijven ze hen vlees 

voor. Dit ondanks dat vissen vaak veel beter voor hen zijn. Ze zijn namelijk helemaal niet zo 

ongezond als in het algemeen gedacht wordt. Xenocrates leert, naar Oribasius heeft overgeleverd, 

dat vissen veel bijdragen aan de gezonde wijze van leven. Plutarchus, 4 Sympos, vraag 4, zegt dat 

zeebanket heel onschadelijk is, nog afgezien van het feit dat het zeer smakelijk is. Het is namelijk 

vlezig en toch niet zo zwaar als vlees, en het wordt makkelijk in de maag afgebroken en verteerd. 

Werkelijk, er is niets wat de gezondheid even goed bewaart, als goed en prijzenswaardig bloed dat 

ons lichaam voedt en zodanig is dat het midden tussen dik en waterig inzit. Welnu dat wordt juist 

door goede vis verschaft. De vertegenwoordiger van deze opvatting is Galenus die het in boek 3 De 

alim. fac. hoofdstuk 25 als volgt zegt: het beste bloed is dat wat precies tussen dik en waterig in zit. 

Dat bloed wordt gevormd uit brood en uit vogels, vooral de patrijs natuurlijk, en andere van dit 

soort. Hen nabij staat [het bloed dat] voortkomt uit de zeevissen [einde pag 196] die van de open 

zee komen en in de diepte van de zee leven. In hetzelfde boek, in hoofdstuk 28, zegt hij: het 

voedsel dat uit vissen wordt opgenomen, is niet alleen makkelijk afbreekbaar in het lichaam, maar 

voor menselijke lichamen ook erg gezond, omdat het bloed voortbrengt dat qua dikte precies in het 

midden zit. Met het midden bedoel ik bloed dat niet te dun is en niet te waterig, maar ook niet 

vreselijk dik. Aldus Galenus. In onze tijd zien we dat de volgelingen van Sint Bruno [= Carthuizer 

monniken] steeds gezond blijven leven en dat ze heel oud worden, terwijl ze alleen vis eten. Ze zien 

er goed uit als oude mannen, grijs als ze zijn, en hoewel opgesloten in hun kloostercellen, zijn ze 

stevig en gezond naar lijf en leden en zitten ze goed in het vlees. Hun geloof is, waar het om het 

gebruiken van vlees gaat, zo streng dat de vaders van deze orde in geschriften die ze daar over 

uitgeven, scherp discussieren over de vraag of een Carthuizer monnik clysteren mag hebben die 

                                                 
249 Pharos was een eilandje voor de kust van Alexandrië.  
250 Ovidius, Fasti, vs 171 sqq. (LCL 253: 330-331). 
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bereid zijn uit jus van vlees. Evenzeer of hij gebruik mag maken van pleisters en cataplasmata 

(compressen) die in het nat van vlees gekookt zijn. De redenen van de twijfel en de discussie 

hierover is dat het nat van het vlees, zodra het de ingewanden binnen is, door de venen kan 

worden opgenomen en zo het lichaam kan gaan voeden. Ook een sappig cataplasma dat op de huid 

is gelegd, kan van buiten zijn subtielere deeltjes door de poriën naar binnen brengen. De vlak 

ernaast liggende kleine venen kunnen die kleine deeltjes dan opnemen en in voedsel omzetten. Dat 

alles is voor de monniken zo onaanvaardbaar dat ze, ook al zouden ze hun gezondheid kunnen 

herstellen door alleen aan vlees te proeven, het niet mogen doen. 

Maar ik keer terug van de ichthyophages [Gr. viseters] naar de vissen [zelf]. Hun 

gezondheid[sbevorderende effect] is zo groot dat ze niet alleen aan gezonden als heilzaam voedsel 

[einde pag 197] worden aanbevolen, maar ook aan zieken. Dit gebeurt door de dokters zelf en dan 

niet de gewone, maar die van de eerste rang. Plutarchus, 4 Sympos. vertelt dat de artsen Zeno en 

Crato gewend waren om de zieken vóór alle andere spijzen op een dieet van vis te zetten, daar dat 

het lichtst verteerbare voedsel is. Hippocrates zegt in het boek De affectionibus internis: vissen 

vormen zowel gebraden als gekookt licht voedsel, puur op zich zelf gegeten, als ook met andere 

spijzen samen. Zijn vertaler en commentator Galenus beveelt aan vis voor te zetten aan mensen 

met een derdendaagse koorts (tertiana), een eendaagse koorts en verder bij stenen - iets waarover 

we ons verbazen. Het gaat niet om willekeurig welke soort, maar om vissen van een betere 

kwaliteit, zoals daar zijn de vissen die we saxatiles noemen en die [zoals de naam al zegt] wonen 

tussen de stenen en de rotsen.  

Aldus vormen vissen volgens de vorsten van de geneeskunde gezond voedsel. Maar dat wil niet 

zeggen dat vis eten voor iedereen even gezond is. Niet gezond is het voor atleten, voor soldaten en 

voor mensen die een druk en werkzaam leven leiden. Voor dergelijke mensen is krachtiger voedsel 

beter, dat bestaat uit ossen- of varkensvlees. Dat is omdat die mensen veel dikker bloed nodig 

hebben dat rijkelijker voedt en trager wordt afgebroken. Daardoor kunnen ze zwaardere 

oefeningen en vermoeiender werk verdragen. Maar zij die een leven op het forum leiden, zij die 

niets doen of de geneugten van de studie volgen, eten met het grootst mogelijke voordeel vis. 

Galenus getuigt hiervan in boek 3 De alim fac., hoofdstuk 30. Voeding met vis is voor mensen in 

rust, voor grijsaarden, zwakken en zieken het beste. Zij die hun lichaam oefenen, hebben echter 

steviger kost nodig. Dit bevestigt de auteur van [einde pag 198] het boek De attenuant vict rat., 

hoofdstuk 8 [= Galenus]. Mensen, zegt hij, die hun leven in betrekkelijk grote rust en kalmte leiden, 

moeten zich niet alleen matigen in varkensvlees, maar ook in het eten van dieren uit het bos. In 

plaats daarvan mogen ze echter royaal bergvogels en rotsvissen (saxatiles) eten. Na Galenus is het 

onder de recentere Grieken de gezaghebbende auteur Simeon Sethi die in het boek De alim. fac. 

zegt dat vissen goed zijn voor mensen in ruste die niet te robuust zijn en mensen die van ziekten 

herstellen. Daar horen wij dus dat het ook gaat om mensen die rustig leven, zoals daar degenen zijn 

die zich inspannen om te studeren. Wij horen ook dat oude mensen genoemd worden, wat heel 

opmerkelijk is, omdat zij door hun leeftijd nogal slijmig zijn, dat is koud en vochtig, terwijl er toch 

voedsel uit [koude en natte] vissen wordt aangeboden. We horen vervolgens dat zwakken en van 

ziekten herstellenden genoemd worden, terwijl het toch lijkt of die eerder met vlees versterkt en 

hersteld lijken te kunnen en moeten worden dan met vis. Maar deze auteurs zeggen dingen die 

overeenstemmen met het gezond verstand en met proefnemingen. Eigenlijk is het geen wonder, 
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want bij de genoemde mensen past licht eten dat gemakkelijk en snel verteerd wordt. Immers, 

omdat ze geen oefeningen doen en hun maag zwak is, kunnen ze die sterke en krachtige voeding 

die uit vlees komt niet verwerken. Iedereen die bij zich zelf te rade gaat, weet hoe hij er een paar 

uur na de maaltijd aan toe is als hij vlees heeft gegeten en hoe het is als het vis was. Als hij objectief 

is, zal hij voelen dat hij veel lichter is, veel alerter en meer geneigd tot beschouwingen en 

meditaties, wanneer hij vis heeft gebruikt dan wanneer hij vlees heeft zitten verslinden. [einde pag 

199] Vissen zijn, samenvattend, niet hard door pekel, [en ze geven] geen slecht sap. Ze zijn 

aanbevelenswaardig en betrouwbaar. Eigenschappen die ik weldra zal toelichten. 

80 Geen spijs is op zichzelf gezond. 
Maar eerst zal ik uitleggen, dat de beste spijs, of die nu uit vlees of uit vis bestaat, niet voor alle 

mensen gezond is, maar alleen voor hen die goed getemporeerd zijn. Voor degenen die namelijk 

met een al te hete maag geboren worden, of die gewend zijn harde spijs te nemen, voor hen zijn ze 

ongezond. Die mensen kunnen rundsvlees beter verteren dan kalfsvlees of rotsvissen. 

Laatstgenoemde bekomen hen namelijk niet. En in het algemeen is geen enkele spijs op zich zelf of 

van nature gezond. De eigenschap die deze heeft, bestaat echter wel altijd. Geen enkele spijs is 

voor iedereen altijd gezond, en geen enkele is altijd ongezond. Alles is in dezen dubbel. Daarom is 

het een onnozele vraag die zelfs verstandige mensen aan tafel aan dokters plegen te stellen: of 

deze of gene spijs gezond is. Op die vraag kan immers geen algemeen geldend antwoord worden 

gegeven. Er moet immers een verband worden gelegd naar de specifieke mens in kwestie. Iemand 

bracht alsmaar naar voren dat brood een goed en gezond voedsel is voor de mensen van elke natie. 

Maar hij moest bewijzen dat brood passend en gezond is voor alle mensen van alle volkeren. Hij 

had ook niet in zijn beschouwing betrokken, dat, wanneer over de gezondheid van brood wordt 

gesproken, er ’n bepaald soort brood moeten worden afgebakend. Er zijn immers verschillende 

grondstoffen waaruit verschillende soorten brood worden gebakken. En van geen daarvan zeg ik 

dat het op zichzelf gezond is. [einde pag 200] Ik zeg slechts dat deze soort gezond is voor deze, 

maar niet voor gene, en dat een ander soort wel voor gene maar niet voor deze geschikt is. Het 

beste van alle broden is siligineus, uit bloem of pollen [het is van het zuiverste meel] geblazen, 

zonder achtergebleven deeltjes en wordt daarom het beste witte en sneeuwige brood genoemd. 

Als men het aanbiedt aan een landman en daarmee aan iemand die zwaar werk doet, verzwakt 

men die man echter. Secalius, zwart en gemaakt uit rogge versterkt hem juist wel. Maar als men 

dat geeft aan iemand die gevoelig is, of aan een teerbesnaarde lichtgewicht, dan zal men hem als 

het ware belasten met iets zwaars en doet men een zware aanslag op de maag. 

Van de vissen die ons bekend zijn en die men gewoon is op tafel te zetten, leven sommige op zee 

en in zeewater, sommige in rivieren, en weer anderen zowel in de rivier als in de zee. Zeevissen zijn 

heek (asellus), oesters (ostrea), bot (passer), tong (solea), tarbot (rhombus), ansjovis (apua), kreeft 

(astacus) en haring (halex). Riviervissen zijn aal (anguilla), baars (perca), karper (cyprinus), zeelt 

(tinca), bliek (albula), snoek (lucius), barbeel (barbus) post of posch (porculus) en forel (truta). In 

beide soorten water leven grondeling (gobius), zalm (salmo) en steur (sturio). 
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81 Zeevissen in zout water zijn zoet. 
Aan zeevissen is opmerkelijk dat ze in zout water geboren worden en opgroeien, en toch zachter 

zijn dan riviervissen. De verklaring hiervan geven Democritus, Aristoteles en Theophrastus. Het is 

omdat die vissen niet gevoed worden door het zoute water, maar door het zoete dat in het zoute 

water zit. Aristoteles wil dat bevestigen en leert met behulp van een proefje dat er in elke zee 

drinkbaar water zit. Als iemand een leeg vat uit was maakt, een kleine moeite, en het in zee hangt, 

zodat het gedurende een dag en een nacht water kan binnenhalen, dan wordt het vat met zoet en 

drinkbaar water gevuld [einde pag 201] Dit vertelt ons Aelianus, boek 9 De animal., hoofdstuk 64. 

82 Asellus. Joannes Antonides vander Linden wordt weersproken. 
Van de zeevissen krijgt de heek (asellus) de eerste plaats. Hij wordt zo genoemd naar de kleur [scl 

grijs] waar hij, zoals M. Varro graag zegt, naar verwijst. Volgens Oppianus komt de naam van zijn 

traagheid. Ovidius toont zich in Halieuticon verontwaardigd over het feit dat deze belangrijke vis 

gebrandmerkt wordt door deze grauwe naam. 

En toch verdient de asellus niet dat hij zo een misvormde naam krijgt.251 

Zeker is dat Plinius hem na de steur (acipenser) de edelste aller vissen noemt. De ene ondersoort is 

groter dan de andere. De grotere noemen wij cabeljau; de kleinere die door Plinius ook callarias 

wordt genoemd, noemen wij schelvis. Er is nog een andere kleine, zachte vis, met een zilveren kleur 

die door de onzen wyting of bolling wordt genoemd. Al deze soorten wedijveren volgens Galenus, 

als ze goed voedsel eten en in een zuivere zee leven, in qualiteit van het vlees met de rotsvissen 

[saxatiles]. Dat slaat dan op de verse vis, niet op de gedroogde asellus die stockvisch wordt 

genoemd. En ook niet op de gezouten vis die wij abberdaen noemen. Die zijn namelijk moeilijk om 

te verteren en alleen toe te staan en voor te zetten aan mensen met een sterke maag. Deze drie 

aselli - groter, kleiner en kleinst - verschillen niet alleen in grootte of leeftijd, maar ook in 

soortspecifieke kenmerken. De kleinere, ofwel dus de callarias, is dicht bezet met schubben en 

bewapend als met een harnas. Daarom is het dat hij, als hij gekookt moet worden (bakken gaat 

niet) met een mes moet worden afgeschraapt en ontschubt. De grote asellus heeft een gladde huid 

[einde pag 202] en is niet geschubd. De zeergeleerde heer Joan. Antonides vander Linden, al lange 

tijd een vriend van mij, stelt in zijn uitgezochte medische geschriften met grote nadruk dat de 

asellus de mugil of de snoek is. Als argumenten voor zijn opvatting geeft hij dat de aselli der Ouden 

bros en zacht van vlees waren. Zoals Galenus schrijft in boek 3 van De alim. fac., hoofdstuk 30: zij 

die goed voer aten en in helder water zwommen, konden om de kwaliteit van het vlees wedijveren 

met saxatiles. Zij die minder goed voedsel aten en in brak of sterk vervuild water zwommen, legden 

de zachtheid van het vlees niet af, maar werden wel vet en taai waardoor ze niet meer zo 

aangenaam als tevoren waren. Maar onze cabelavi, zegt hij, leven nooit in gemengd of vervuild 

water. En hun vlees is niet zacht of brokkelig, maar hard en stevig. Want Hippocrates, boek 2 De 

diaet. text 11, leert dat vissen die zwervers zijn en golven breken steviger vlees hebben, omdat ze 

onderworpen worden aan [grotere] inspanningen. En daarom zijn ze moeilijk te verteren. Onze 

cabeljavi zijn zo; zij bewonen immers een zee met korte golven, een heftig getijde en zware, sterke 

                                                 
251 Ovidius, Halieutica, vs 133. (LCL 232: 320-321). 
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[getijde]stromen. Verder worden ze nergens anders dan daar gevonden, en ze bewonen nooit een 

vaste plek. Om die reden verschaffen de doktoren ze niet aan herstellenden. Ze zouden namelijk 

koortsen kunnen opwekken. Bovendien, zegt hij, zijn de asini en aselli van de Ouden van een en 

dezelfde soort. Welnu onze kabeljauw en schelvis vormen verschillende soorten. Hij voegt toe dat 

van de asinus bekend is dat hij een grote mond heeft en verder dat hij niet in scholen leeft. 

Aelianus, boek 5 van De animalibus, hoofdstuk 30 [zegt:] de vis die asinus wordt genoemd leeft 

solitair en houdt het niet met anderen [einde pag 203] uit. Welnu een dergelijke vis is de snoek. 

Kabeljauwen en schelvissen leven namelijk in scholen. En zo dus maakt hij ervan dat de oude asinus 

een snoek is en de asellus een snoekje. En werkelijk, ook Scaliger Julius [sic] verzekert in zijn boek 1 

De histor animal., hoofdstuk 6 dat de snoek een asellus is. Hadrianus Junius is een andere mening 

toegedaan. Deze zeer geleerde letterkundige zegt in zijn Nomenclatura dat degenen die de vis die 

in de taal der onzen schelvisch wordt genoemd als mugil vertalen, er lelijk naast zitten. Ik ben het 

met hem eens en voeg toe dat zij die het als snoek vertalen, zich ook vergissen. Dat is namelijk een 

riviervis en de asellus wordt niet anders dan op hoge zee gevangen, zoals Plinius ons heel 

nauwkeurig mededeelt in boek 9, hoofdstuk 17. Wat de redenering van onze Lindanus aangaat: ik 

zeg dat onze aselli, met name de kleinste, die wij wytingen en bollingen noemen, wat het vlees 

betreft tamelijk bros, zacht en aangenaam zijn en [in de maag] heel gemakkelijk te verteren. De 

grotere zijn wat harder en vaster van vlees, maar ook gezond en smakelijk. De vissen waarvan 

Galenus schrijft dat ze in brak en vuil water zwemmen, en wel bij de mondingen van grote rivieren 

zoals in onze streken de Rijn, de Maas en de Schelde, worden door het slechte voer vet en slap, en 

verliezen iets van hun aangename smaak. Dat voor Galenus de asellus wat anders is dan de mugil, 

komt helder naar voren op de aangehaalde plaats waar hij de mugil en de asellus afzonderlijk 

noemt. Vervolgens zegt Lindanus dat onze aselli alleen in de smalle zee tussen Frankrijk en 

Engeland worden gevonden. Wat [einde pag 204] niet zo is, want ze leven ook in de Tyrrheense 

zee,252 alwaar ze merlucii genoemd worden. 

Behalve deze dingen beweert hij ook nog dat de asini en aselli der Ouden van een en dezelfde soort 

zijn en dat de onze daarvan verschillen. Hij bevestigt dat op het gezag van niemand. Wij weten, 

steunend op de authoriteit van Athenaeus en Oppianus, boek 1 van Halieuticorum dat de asini en 

de aselli verschillen. Verder voegt hij toe dat van de asinus bekend is dat hij een hele grote mond 

heeft en dat hij niet in scholen leeft, maar alleen. Dat is zoals de snoek, niet zoals onze asellus. Dit 

brengt Aelianus naar voren, maar zoals Rondeletius, die zeer zorgvuldige beschrijver van vissen 

opmerkt: onder asinus verstaat hij [toch] een heel andere vis dan die, welke Galenus, Ovidius en de 

andere Ouden bedoelden. Het gaat namelijk om onze steur. Dus zit ook Scaliger er naast als hij 

denkt en ons verzekert dat de asellus een snoek is, en dat hij daarom door de Italianen en Fransen 

merlucius [< mare + lucius] genoemd wordt, als ware het ‘snoek van de zee’. Hij wordt echter niet 

zo genoemd, omdat hij een snoek is, maar omdat hij gelijkenis vertoont met de snoek, en wel door 

de spleet van de mond en door de staart. Athenaeus schrijft op gezag van [de Griekse schrijver] 

Dorion dat de asinus door sommigen gadus genoemd wordt. Of de Friezen deze naam hebben 

overgenomen? Zij noemen de kleine asellus Gadde. De mensen van dit volk gebruiken meer Griekse 

woorden. Sommigen denken dat de Hollandse en Brabantse naam schelvisch is gegeven naar de 

                                                 
252 De Tyrreense Zee (Italiaans: Mar Tirreno) is een zee in Zuid-Europa, gelegen ten zuidwesten van het Apennijns 

Schiereiland, ten noorden van Sicilië, ten zuidoosten van Corsica en ten oosten van Sardinië. Op het vasteland liggen de 

regio's Latium, Campanië, Calabrië en Toscane aan deze zee. 
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naam van de rivier de Schelde, dus als het ware Schelde visch. En hoewel hij soms in de Schelde 

wordt waargenomen en zelfs gevangen, wordt hij toch vooral op hoge zee gevangen. Daarom is 

waarschijnlijker dat hij zo genoemd wordt vanwege zijn ruwe en geschubde huid want Schelle of 

Schelffe is schub, en de vis is dicht bedekt met schubben. Geleerden zeggen dat deze naam [einde 

pag 205] een contractie is van asellis en piscis, zoals er uit balena-piscis Walvisch is gemaakt. In het 

eerste [woord] is door aphaeresis de a weggehaald, zoals uit ’αρουρα ura, terwijl ’αμελγω wordt 

mulgeo. Zo uit asel-visch selvisch, schelvisch. 

83 Paus Hadrianus VI hield zeer van aselli. Jovius heeft daar kritiek op. 
Ze zeggen dat paus Hadrianus VI dol was op asellus, en dat het zo is gekomen dat die vis in Rome 

duur was. Immers de minderen volgen graag het oordeel en het gehemelte van de hoge heren, 

hetzij uit minne vleierij hetzij ook uit bewondering. Plinius zegt in boek 8, hoofdstuk 43 dat 

Mecaenas instelde dat er veulens van muilezels opgediend moesten worden. Ze werden in die tijd 

verre geprefereerd boven wilde ezels. Maar na die tijd stierf de hoge dunk die men had van die 

smaak [scl van de veulens].253 Het was dus zo dat de smaak van die beesten als de beste werd 

gezien omdat deze de voorkeur had van een hoge heer. Maar toen die dood was, en het vuur van 

diens voorkeur was uitgeblust, ging het over. Zo ging het, aldus Paulus Jovius in zijn boek over 

Romeinse vissen, hoofdstuk 1, ook toen in Rome Paus Hadrianus gegrepen werd door de vis 

merlucius. Die was niet best van smaak en daarom goedkoop. Velen zijn het oordeel van de paus 

echter gevolgd, zodat die vis weldra voor een meer dan gemiddelde prijs verkocht werd, terwijl de 

vismarkt lachend toekeek. En Jovius voegt toe dat die paus een belabberde smaak had, net zoals hij 

bij het besturen van de stad een zwakke geest toonde en van een goed oordeel verstoken was. Dat 

is een harde aanklacht tegen een paus die zeer geleerd en zeer vroom was. Jovius had [ook] het 

goede moeten memoreren dat in hem verenigd was - zo bijvoorbeeld dat de paus, na alle dichters 

de stad te hebben uitgejaagd, vooral vanwege een afwijkende doctrine, juist hem had bevolen om 

te blijven. Maar de Italianen hebben zich op vele manieren vijandig betoond jegens deze 

plaatsvervanger van Christus. [einde pag 206] Zo verscheen direct nadat hij paus was geworden, 

een schotschrift met daarin: 

Utrecht [Trajectum] plantte hem, Leuven [Lovanium] maakte hem nat, de keizer gaf hem 

groei [van rang en status]. Daarna volgde: ‘God heeft hier niets gedaan.254 

Hadrianus laat zien dat hij niet van de familie of van het geslacht Porcia was, wat een onbekwame, 

Italiaanse schrijver ooit te boek heeft gesteld, maar dat hij was geboren uit Belgen, die de asellus-

vis zo waardeerden dat ze deze bij de lekkernijen plaatsten. En is het niet zo dat deze spijs zowel 

voor het gehemelte als voor het oog aangenamer is dan dat soort pastei (salsamentum) dat in 

Pontus uit de eieren van de steur wordt gemaakt. Dat goedje wordt bijeen gebracht in een grote 

massa en ingesloten in potten. Het pleegt rauw gegeten te worden, of op broodkorsten die op 

                                                 
253 Plinius, boek VIII, lxviii: pullos earum epulari Maecenas instituit multum eo tempore praelatos onagris; post eum interiit 

auctoritas saporis asino.(Maecenas bracht het gebruik in zwang om veulens van ezels te eten. Ze werden als veel lekkerder 

beschouwd dan wilde ezels. Na hem verdween deze voorkeur.) (LCL 353 p 118-9/170). 
254 Na zijn benoeming stichtte de paus in Leuven een gymnasium. Boven de poort stond te lezen. Trajectum plantavit (daar 

1459 geboren), Lovanium rigavit (daar studeerde hij godgeleerdheid) Caesar incrementum dedit (Keizer Karel V benoemde 

hem in 1522 tot Paus) Zie p 960 van De vriend des vaderlands. Deel VII, 1833. 

https://books.google.nl/books?id=dG1SAAAAcAAJ&dq=%22Trajectum+plantavit&hl=nl&source=gbs_navlinks_s 
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kooltjes zijn voor-geschroeid. Men spreekt van cavarium. Is dat omdat het meer lijkt op ons zwarte 

zalf dan op iets wat je eten kan? Dezelfde Jovius vertelt in het aangehaalde boek achteraan dat dit 

spul ook wonderwel goed in de smaak viel van Julius, de tweede pontifex maximus. Dat was omdat 

het de verloren smaak van de spijzen vaker ophaalde en het op wonderlijke wijze, zoals dat bij oude 

mensen gebeurt, de dorst en de [smaak van] wijnen gelijkelijk leek te bevorderen. En ook bederft 

het gerecht het gehemelte niet met een saaie smaak. Er zijn twee dorpen aan zee, Noordwijk 

(Nortovicum) en Katwijk (Catvicum), niet ver van de stad Leiden, waar de beroemde academie is. 

Vanuit die dorpen worden de aselli en andere zeevissen naar die stad gebracht, waardig om de 

plechtige [trouw]malen van koningen te vergroten en op te luisteren. Omdat ze gewend zijn verse 

vis te eten, [kunnen] niet weinig mensen daar, met hun geoefende tong en met een mond met een 

zeer scherpe smaakzin onderscheid maken tussen vissen die meteen van het strand op de schouder 

de stad zijn ingevoerd en vissen die [wat later] met een kar gebracht zijn. Zoals ze vroeger in 

[Rome] [einde pag 207] in staat waren te achterhalen of de vissers de zeewolf (lupus) in de Tiber 

gevangen hadden, en [of dat was gebeurd] nadat het water tussen twee bruggen in beweging was 

gebracht. 

Horatius, boek 2, satire 2 zingt: 

Welk zintuig vertelt je of deze <zee>wolf (lupus) in de Tiber is gevangen op hoge zee, of 

tussen twee bruggen of in de monding van de rivier vlak onder Tuscum?255 

[Dit zou nog waar kunnen zijn], maar nogal ongeloofwaardig is, wat sommigen al pochend 

beweren: dat ze kunnen weten en proeven of het schapenvlees onderdeel was van een schaap met 

een lange of een korte staart. 

Verder is de lever van de grote asellus heerlijk. Ook wanneer men deze vergelijkt met de lever van 

de mul (mullus) of barbeel (barbus). Ze is [zelfs] boven de levers van deze twee vissen te 

prefereren. 

84 Oesters. 
Oesters (ostrea) zijn vissen met een schelp. Ze zijn van het edelste soort schelpen en worden 

gerekend tot de meest luxueuze spijzen. Galenus wijst erop dat als er een letter direct vóór de 

laatste wordt toegevoegd, en er geschreven wordt ostreia, dat het dan de naam is van willekeurig 

welke schelpdier. Als je dat zelfde woord samentrekt en als ostrea uitspreekt, dan heb je die soort, 

waarover we besloten hebben hier te spreken. De belangstelling voor oesters was bij de oude 

Romeinen zo groot dat ze terwille van hen zelfs vivaria, bassins bouwden. Bij ons Belgen gaat de 

hoogste eer naar de Engelse oesters. Dat is niet van vandaag of gisteren, want vroeger prees Plinius 

ze al. Rauw hebben ze heel zacht vlees, waardoor ze de faeces een beetje zacht maken, en door 

hun zoutheid wekken zijn de kriebels van seksuele lust op. Ze verkwikken echter de maag, ze 

genezen tegenzin tegen het eten en het zwakkere lichaam voeden ze. Dat hebben we bijvoorbeeld 

gezien bij Laurentius Zoenius, kanunnik en presbyter jubilarius.256 Toen zijn gezondheid was 

aangedaan, is deze door het eten van oesters weer hersteld. [einde pag 208] Gekookt, voeren ze de 

                                                 
255 Satiren II/30 (LCL 194 p 138-9).  
256 Een vooraanstaand Leuvens theoloog, o.a. stichter van het Collegium Sancti Michaelis.  
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faeces niet zo krachtig uit, omdat ze het zout uitdrijven. Gebraden mits op geschikte wijze 

geroosterd, zijn ze het minst belastend. 

85 De rog. 
De raia, bij ons roch of vloot, is goedkoop voedsel, en ik merk dat de vis ook bij onze voorgangers 

niet hoog in aanzien stond. Want Dorion, de Griekse schrijver, zei tegen iemand die stelde dat de 

raia de beste vis is: [het is] niet anders dan wanneer je een gekookte jas zou eten. Zonder twijfel is 

het vanwege de voedselrijke plekken op zee waarin hij leeft, dat hij bitter en onveranderlijk hard is 

en moeilijk te verteren. Zijn sap is stinkend en van een slecht soort. Daarom moet deze vis ofwel 

overgelaten worden aan mensen uit het volk die veel fysieke inspanning verrichten ofwel in het 

geheel van tafel worden geweerd. Columella noemt sommige vissen opgericht (erectos) en 

sommige voorover kiepend (prostratos). De erecti zijn degene die lang en dik zijn, de prostrati zijn 

degenen waarvan de zijden dun [in de breedte] uitlopen. Deze noemen de Grieken πλατεις, dat is 

platte [vissen]. De vissen van dit type die stekels hebben [noemen we] passer, solea en rhombus. 

Ook Plinius schaart ze onder dit type in boek 9, hoofdstuk 20. Voor hem deed Columella, boek 8, 

hoofdstuk 16 dat al, en vóór elk van beiden Ovidius in Halieuticum: 

De tongen die blank glanzen en van dezelfde kleur zijn, 

de schol en de rhombus die we aan de stranden van de Adriatische zee vinden.257 

86 Passer, solea, rhombus. 
De passer is de vis die door de Belgen scholle of ook platiis258 en plate wordt genoemd, namelijk van 

platessa. Zo wordt hij door Ausonius genoemd in Mosella.259 Platessa namelijk omdat de vis πλατυς 

[= breed] is. Intussen lijkt met die naam ook de vis aangegeven te worden die bij ons eelbot en 

heilbot genoemd wordt. Ze beweren dat de schol [passer] [einde pag 209] zo genoemd wordt, 

omdat hij net als de vogel passer [= mus] aan de onderkant wit is en aan de bovenkant bruin. Maar 

Julius Scaliger is beter op de hoogte en zegt in zijn commentaar op boek 2, hoofdstuk 16 van 

[Aristoteles’] Historia animalium dat hij zo genoemd wordt omdat hij zich volgens deze auteur 

uitstrekt [L. pandere].260 Met dat woord geven wij aan dat de zeilen gehesen zijn, dat een 

palmboom wuift en dat de haren wapperen. Het woord voor tong komt van de gelijkenis met de 

menselijke voetzool. Dezelfde wordt door de Grieken buglossos, buglossa, buglosson genoemd, 

omdat hij lijkt op een koeientong. Door de Latijn sprekenden wordt hij ook lingulaca [tongetje] 

genoemd. En inderdaad lijkt de vis daar nogal sterk op. Want [bij] Plautus, in Casina, acte 2, scene 8 

wordt Olympio naar de vismarkt gestuurd om tong en lingulacae te kopen. Door de Belgen wordt 

hij ook tonghe genoemd. De rhomus is voor hen tarbot of terbot. Deze neemt onder de platvissen 

de eerste plaats in. Zekere edelman Catillo pleegde hem de zeefazant te noemen. De schol (passer) 

stond bij de Romeinen in hoog aanzien. Horatius wijst daarop in boek 2, satire 8. Intussen is de tong 

beter van smaak. De Franse koning Hendrik III at de vis veel tijdens de vasten. Daarbij werd hij 

                                                 
257 Oidius, Halieutica, vss 125-6.(LCL 232: 320-321). 
258 Bedoeld wordt i.p.v. platiis platvis?  
259 Mosella is een rond 371 ontstane reisbeschrijving in versvorm van de dichter Ausonius, die van 367 tot 388 in Trier 

woonde.  
260 Of: zich kromt [L. pandare]? 



 

235 

gegrepen door de goede smaak en de gemakkelijke vertering. Iosephus Quercetanus vertelt dat in 

Diaetet. polyhist., hoofdstuk 7.261 Galenus prijst na de aselli en de saxatiles in boek 8 van Methodus 

medendi als eerste de tong. In het boek De attenuanti victus ratione, Hoofdstuk 6 stelt hij voor 

buglossos [te nemen] als men geen rotsvissen kan krijgen. Dat zijn evenwel lingulacae of soleae, of 

vissen van dezelfde vorm en natuurlijke aard. 

87 De spiering. 
De apua is een kleine vis. Door de Ouden worden meer soorten beschreven. Bij ons bekend is de 

cobites ofwel voor de Belgen spieringh [einde pag 210]. Deze is een beetje olieachtig, maar toch 

goed van smaak en zeer gezocht, [zeker] als hij boven een klein rooster gebakken wordt, of in een 

braadpan (sartago) gebraden of gekookt wordt, en vervolgens gegeten met een sausje uit boter en 

peper. Apuae zijn ook wat de Belgen, Fransen en Italianen anchoves noemen. Door de Grieken 

worden ze encrasicholi genoemd, omdat ze gal in de kop hebben. Hieruit volgt de reden waarom de 

kop, als ze gezouten worden, eraf gehaald wordt - anders bederft de gal immers de saus. Een groot 

aantal van deze gezouten visjes wordt over heel Europa verkocht en gegeten met olie en azijn waar 

origano aan is toegevoegd. Ze wekken de verloren eetlust op, verdunnen dikke slijmigheid en 

vangen [de werking van] de wijn op. De apua wordt ook gerookt. Door de Belgen wordt deze vis 

sprot genoemd. Hij wordt gegeten als door rook hard geworden haring, van welke vis hij lijkt af te 

stammen. Hij behaagt vooral de mensen hier die een gehemelte hebben dat aan de hardere vissen 

is gewend. 

88 De kreeft. 
Astacus is wat Theodorus Gaza Gammarum of Cammarum noemt. Wij noemen het kreft. Hij wordt 

allerminst matig geeërd op tafel, vooral in de warme maanden als het dier eieren bij zich heeft. 

Archigenes leert bij Galenus dat hij goed past in het dieet van maaglijders. En hij bederft niet 

gemakkelijk in de maag. Verder voedt hij stevig. Hij moet echter levend gekookt worden, anders 

smaakt hij niet. 

89 De haring. 
[Het woord] halex of halec wordt in het algemeen gebruikt voor elk klein en goedkoop visje, dat in 

zout is ingelegd, maar ook voor het vocht uit de rot geworden ingewanden van vissen, ofwel het 

bezinksel van de vissen. Dat halex ook de naam van een vis is, blijkt niet uit Sosipater en Priscianus, 

maar wel uit Columella, [einde pag 211] boek 8, hoofdstuk 17. Hij heeft het daar over het voedsel 

van vissen, die in visvijvers leven en die hij rottende heleculas262noemt. Isidorus zegt dat de halex 

een klein visje is, geschikt als vocht van vissauzen. Gaza verandert maenidum263 in halecula. En zo 

staat het ook in het lexicon (onomasticum), maar niet met recht. Evenmin moet worden ingestemd 

                                                 
261 Ios. Quercetani Doctoris Medicique Regii Diaeteticon polyhistoricon opus utique varium, magnae utilitatis ac 

delectationis, quod multa historica philosophica & medica... necessaria contineat. (1607).  
262 Pinxter: soort kleine vis. 
263 Zie Johannes Schweighaeuser, Animadversionum Tomus IX Indices,... Deipnosophistarum libri quindecim ex optimis 

codicibus nunc primum collatis emendavit ac supplevit, nova latina versione et animadversionibus cum Is. Casauboni 

aliorumque tum suis illustravit... Johannes Schweighaeuser, ... ex typographia Societatis Bipontinae, Argentorati, 1807 p 

469 ‘viles pisciculi’. 
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met Massarius, een overigens ijverig en geleerd man, die [zegt dat] de leucomenidae of smaridae, 

die Plinius gerres noemt, en die de Venetianen giruli noemen, de haringen van de Belgen zijn. Ze 

komen namelijk niet uit de soort van de maenides voort, maar uit die van de thrissae. Zelf gebruik 

ik het op drie manieren opgevatte woord haring (halex) voorlopig in plaats van het barbaarse 

harengus, en ik doe dat totdat eenmaal zal zijn gedefinieerd onder welke naam deze bij de Ouden 

edele vis, die met recht als horend bij de beste wordt beoordeeld, moet worden genoemd - en alle 

geleerden het over de definitie eens zijn. Gevonden wordt hij alleen in de oceaan, vooral in het 

gebied tussen Engeland en Holland. De vis is een kuddedier, en de scholen van haringen zijn soms 

zo groot, dat ze vanwege hun omvang niet gevangen kunnen worden. De meeste haringen worden 

ingelegd en in zout bewaard. Ze worden dan ingelegde of zoute haring genoemd. Anderen worden 

matig gezouten en ze drogen dan terwijl ze in rook zijn opgehangen. Men noemt dat gerookte, of 

gespreide (passas) of in rook geharde [haringen]. Door de Engelsen en de Hollanders is vastgesteld 

en bepaald dat voor St. Jan Baptist geen harigen mogen worden gevangen met in zee geworpen 

netten. Ze zijn vet en zacht van vlees, ook gezouten zijn ze heerlijk en gezocht eten bij de Belgen. Ze 

zijn niet ongezond voor hen die [einde pag 212] door hun taaie slijm een gezwollen maag hebben, 

zoals vrijwel allen die de letteren minnen en zo ook senatoren. Er was in onze tijd in Enkhuizen een 

man, een medicus van naam Paludanus, die bij de Nederlanders zeer bekend was door zijn praktijk 

en door de beoefening van de kunst. Toen die eens op de muren van zijn stad of op het strand 

staande, zag hoe in de verte de schepen met264 haringen geladen uit zee naderden, (er komen er 

jaarlijks heel veel, want ze vormen de belangrijkste nering van de burgers) maakte hij zich terstond 

klaar om de stad te verlaten en naar zijn huis op het land te gaan, zeggende dat de gezondheid er 

aankwam en dat de burgers zijn hulp niet meer nodig hadden. Hij achtte de haringen zo niet-

ongezond, dat ze zelfs de betiteling gezond waardig waren. Karel V, onze vorst en keizer, reisde, 

nadat hij zich had teruggetrokken en de regering en zoveel publieke taken aan zijn zoon Phillips II 

had overgedragen, naar Zeeland [om van daaruit scheep te gaan]. Toen hij daar een paar dagen 

moest wachten op gunstige wind om mee naar Spanje te varen, vertelde men hem dat er in Goes 

een burger was geweest die als eerste had geleerd dat de haringen in zout moesten worden 

ingelegd. Ter herinnering aan die ontdekking stond een [inscriptie] in de zerk of grafsteen 

waaronder de man in de kerk van Goes begraven lag. De keizer ging er heen en bekeek de inscriptie 

op het graf nauwkeurig. Dit vertel ik zoals ik het vernomen heb. Een bekwaam historicus die dit 

opgeschreven heeft, kan ik niet noemen. Als het waar is, kan er waarschijnlijk uit worden 

opgemaakt, dat niet aleen die held, maar ook de haring zeer geliefd is geweest om te eten, dit ook 

in Belgie. En deze [haringen] moeten dus uit het oogpunt van een gezonde leefwijze [einde pag 

213] niet uitgebannen worden. Velen proberen dat, omdat ze ten onrechte geloven dat de vissen 

met hun bijtende en scherpe qualiteit de maag schaden en het lichaam met slechte sappen vullen. 

Het tegendeel is echter waar. Ze zijn goed voor de maag en de slechte sappen drijven ze door hun 

vermogen (facultas) om schoon te maken, met de faeces naar buiten. Dat gebeurt alleen als ze 

slijmig zijn. Want als ze scherp zijn, vermeerderen ze ook de zouten. 

  

                                                 
264 Pinxter heeft conditaneus niet; Whitt: conditaneus, conditanea, conditaneum: suitable for pickling/preserving; 

pickled/preserved (veryrare). 
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90 De aal. 
De aal (anguilla) wordt volgens Varro zo genoemd omdat hij op een slang lijkt. Immers niet zozeer 

door de vermindering265 van de substantie [inperking van de inhoud], als wel door de navolging 

[markeert een woord zich], zoals Caesar Scaliger zegt in De caus. Ling. Lat., hoofdstuk 95. 

Rondeletius lijkt te menen dat Homerus de palingen niet bij de vissen rekende. Hij schrijft dit in 

boek 1 van Over vissen. Tot deze mening lijken hem de woorden van Athenaeus, in boek 7 te 

brengen. Homerus zegt, als hij de aal afgrenst van de andere vissoorten: 

De palingen en de vissen worden geplaagd als ze in de buurt van kolken in het water komen. 

Maar wat is handiger dan dat de benaming van een bepaalde soort, vooral bij dichters, gekoppeld 

wordt aan een speciaal woord? Deze alen werden ooit door de Grieken zeer gewaardeerd als 

lekkernij. Ze zijn namelijk aangenaam van smaak. In Rome waren ze echter in het geheel niet in tel. 

Ook vandaag de dag zijn ze bij de rijkeren niet in aanzien. Galenus oordeelt dat ze nooit van een 

goed sap zijn, ook niet als ze in schoon water leven, en al helemaal niet als dat water het vuil en de 

afval van de steden opneemt. Maar Hippocrates schrikt in zijn boek De intern. affect. iedereen af 

van het eten van paling. Hij schrijft namelijk dat een ontsteking van de longen voornamelijk kan 

ontstaan door wijnzucht en het al te rijkelijk eten van vissen, met name capitones [een soort mul] 

en palingen. [einde pag 214] Laatstgenoemde hebben een vet dat heel slecht past bij de natuur van 

de mens. Zwart is het beeld dat de vorst der geneesheren de aal opdrukt. Een tegenmiddel geeft de 

School van Salerno: 

Kaas en teveel aal zijn slecht als ze [samen =con] worden gegeten, 

behalve als je vaak drinkt en als je dorst krijgt weer drinkt.266 

Mij smaken de alen echter wonderbaarlijk goed, dus wanneer je ze eet, maak dan stevig gebruik 

van de Salernitaanse remedie. Afgewezen en dus niet op tafel gebracht, moeten de alen worden 

die op de plaatsen gevangen zijn die hun broedplaatsen zijn. Aan het begin van de lente paren ze 

namelijk en halen daarbij iets giftigs aan. Niet goed begrepen wordt wat Aristoteles in herinnering 

geeft, namelijk dat de palingen niet samengaan. 

91 De baars. 
De perca, die bij ons baers wordt genoemd, bewoont net als de aal beide soorten water, dus zowel 

de zee als de rivieren. Maar omdat zowel laatstgenoemde als eerstgenoemde vis ons als zeevis 

onbekend is, rangschikken we ze elk van beide onder de riviervissen. Galenus, boek 3 van De alim. 

Fac. hoofdstuk 31 telt hen onder de rotsvissen (saxatiles). Hij zegt dat het vlees zacht en bros is, en 

met een uitstekend sap. Maar hij spreekt [alleen] van de zee[vis]. De rivier-variant is echter ook te 

prijzen, want hij (en het voedsel dat uit hem gewonnen wordt), is niet alleen gemakkelijk te 

                                                 
265 Bij een diminutio wordt de draagwijdte van een begrip verkleind door er het 'juistere' begrip voor in de plaats te stellen. 

(Wiki).  
266 Regimen Sanitatis Salernitanum, vs 90-91. Op p 16 van Gesundheitsregeln der Salernitanischen Schule. Lat. und im 

Versmaaße der Urschrift verdeutscht nebst der Geschichte der Schule. Hrsg. von Ignaz Düntzer Eisen, Keulen, 1841. 

https://books.google.nl/books?id=1KVNAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=%22Regimen+Sanitatis+Salernitanum.+G

esundheitsregeln+der+Salernitanischen+Schule.&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwji4J75yNfLAhWGjg8KHbrpBSwQ6AEIID

AA#v=onepage&q=%20ni%20tu%20saepe&f=false 
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verteren, het is ook goed van smaak en gezond. Dat is omdat dit voedsel bloed genereert dat van 

een middelmatige dikte is. Ausonius zingt er in Mosella als volgt over: 

En niet zal ik zwijgen over jou, baars, als een delicatesse aan tafel. [einde pag 215] 

Jij, baars, bent een riviervis die een plaats verdient naast de zeevis. 

Je kunt wedijveren met de roze barbeel, 

want je smaak is niet slecht en in jouw stevige lichaam komen de delen met gouden 

zomen in segmenten bijeen, terwijl ze uit elkaar gehouden worden door graten.267 

Xenocrates geeft de baars uit de Rijn de voorkeur boven de vissen uit zee. Gesnerus vraagt zich niet 

ten onrechte af, hoe de roem van een baars uit de Rijn kan zijn doorgedrongen tot een Griek, die 

een boek schreef over voedsel uit dingen en dieren in het water. Galenus verwijst daarnaar in boek 

10 van De med. Fac. in het hoofdstuk over het bloed van vleermuizen (sanguin. vespertil.) en in 

boek 5 van De compos. sec. gen. Mogelijk is dat Xenocrates zelf het leger van Drusus is gevolgd, [de 

man] die diverse vestingplaatsen langs de Rijn heeft laten bouwen. Ook kan het zijn dat hij zijn 

kennis in Griekenland zelf verworven heeft via een Romein, die dit ofwel geschreven of gezegd 

heeft. En zo moet de rivierbaars dus geprezen worden. Bij ons [in Leuven] staat hij hoog in aanzien. 

Maar door de Brabanders wordt hij niet goed klaargemaakt voor het eten, want nadat hij gekookt 

is, halen ze het vel eraf, en zo leggen ze hem dan met wat specerijen op het bord. Zo komt hij er 

naar vorm en uiterlijk uit te zien als een vis die door een snoek verslonden is en vervolgens enige 

dagen in diens maag verbleven heeft. Alleen de schubben moeten eraf, daarna moet de vis in water 

worden gekookt en daarna moet hij gegeten worden, nadat er boter die goed is gemengd met azijn 

is bijgevoegd. Daarbij kan, als men zin heeft, boerenradijs worden gevoegd, met de haarworteltjes 

eraf. En als het grote baarzen zijn, voegt men als specerij boter toe waarin men fijn gesneden 

perterselie heeft gekookt. 

92 De karper. 
Cyprinus, door Athenaeus en Dorion cyprianus genoemd, is de vis die de onzen met Cassiodorus 

carpa noemen [einde pag 216]. Wij plegen hem [ook wel] carpio te noemen. [in het Latijn dus]. 

Men moet echter weten dat de carpio uit Italië niet onze carpa is, want dat is een soort zalmforel 

[truta salmonata], en daarom is hij veel edeler dan de onze. Hij komt veel voor in het meer van 

Pestanum [Salerno] en van Benacum (Garda). Het vangen van deze vis deed keizer Frederik III, de 

vader van Maximiliaan I veel plezier. Leander schrijft in zijn boek over Italië, dat het volk dacht dat 

de carpio uit het Gardameer zich met goud voedt. Dat komt door hetgeen uit hem wegvloeit: zijn 

uitscheidingen uit de darmen lijken op zand met een kleur van goud. [Men raakte er gemakkelijk 

van overtuigd dat het om goud ging], omdat de vis altijd in de diepte van het water leeft. Dus 

blijven ze zeggen dat de naam van de carpio komt van het plukken van goud [carpio = ik pluk]. Die 

opvatting van het volk volgt ook Joan. Pierius Valerianus. Hij zegt: 

  

                                                 
267 Ausonius, Mosella, vs 115 sqq. (LCL 96: 232-233). Zie ook D. Magnus Ausonius, "Mosella": Kritische Ausgabe, 

Übersetzung, Kommentar Joachim Gruber. Walter de Gruyter, 30 apr. 2013 - 380 pagina’s p 61: “und an dem festen 

Koerper halten die Teile abschnittsweise zusammen und werden doch durch Graeten getrennt”. [p 60-81 vs 115 e.v.. 

https://books.google.nl/books?id=GS-aSDaDsXEC&dq=ausonius+mosella+ubersetzung&hl=nl&source=gbs_navlinks_s  
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Want omdat dat wat je plukt, even kostbaar is als goud, 

zal [dat] het motief worden voor jouw naam. 

Carpio [= ik pluk] zal de naam zijn, die geen tijd in vergetelheid brenge. 

Leef, wees gezond en pluk je goud, Carpio. 

Maar de oorsprong van het woord komt niet uit Latium, waar deze vis onbekend is. Bovendien 

wordt ten onrechte en heel ongeschikt gedacht dat de carpio zich met goud voedt. Alsof het 

Gardameer goud bevat en alsof metaal enig levend wezen tot voedsel zou kunnen dienen. Als men 

dus graag wil dat die naam komt van goud plukken, dan volgen wij liever de mensen die zeggen dat 

de vis zo genoemd wordt omdat hij duur is en daarom het goud van de koper pakt. Want Bellonius 

en zo ook Jovius zeggen, dat de carpio eerst pion268 en later vanwege de hoge prijs carpio werd 

genoemd, als ware het een dure pion [< carum -pionem]. De pio is dus de carpio van de Italianen en 

wat bij ons de carpa of cyprinus is. In de wandeling noemen wij die vis carpio [< carus-pion]. Deze 

lijkt eertijds [einde pag 217] niet erg hoog gewaardeerd te zijn, wat overeen stemt met het feit dat 

er bij de Ouden niet over hem werd gesproken. Misschien komt dat doordat men alleen de betere 

vissen pleegde te vermelden en de goedkopere dood zweeg. Maar in deze stad en aan de academie 

alhier hoort men overal van de Leuvense martelaar omdat hij zo veelvuldig in de visvijvers zwemt 

en zo vaak bij diners van [geleerde] huisvrienden wordt opgediend. Op die plaatsen waar hij 

zeldzaam is, zoals in Nederland, is hij niet goedkoop. Zijn vlees is [gallig?] en slijmig. Om die reden 

wordt hij door de rijkeren in wijn gekookt. Daardoor wordt hij beter en gezonder, want als de 

mucor269is afgelegd, verdwijnt ook het gif. De tong [scl van de goudkarper] wordt door fijnproevers 

ten zeerste aanbevolen. Maar datgene waarvan ze denken dat het de tong is, en wat ze ook zo 

noemen, is eerder het vlezige gehemelte, zoals Aristoteles ons leert in boek 4 van zijn Historia 

animalium, hoofdstuk 8. en in boek 2 van De part animal. Uit deze vis wordt een stoofschotel 

bereid, die erg smakelijk is en delikaat. Daarbij ziet de vis eruit als fijn gesneden vlees. Uit de eieren 

wordt rode caviaar gemaakt die ze ‘van de joden’ noemen. Want het behoort bij hun godsdienst 

dat ze zich voeden met dat beroemde zwart uit de eieren van de steur. Omdat deze vissen een 

schadelijke huid hebben, verbieden de wetten van Moses het eten ervan.270 

93 De zeelt. 
De zeelt (tinca) wordt door Ausonius genoemd. Dat die naam bij de Ouden niet onbekend was, kan 

men hieruit afleiden dat Cicero in zijn boek De. Clar. Orat.271 herinnert aan de redenaar Placentinus, 

die werd geprezen om zijn snelle geest en die de bijnaam Tinca ten deel viel. Andere schrijvers over 

de natuur maken geen melding van hem [= de tinca], terwijl hij door Ausonius wordt vermeld onder 

de minder edele vissen die het noemen eigenlijk niet waard zijn. [einde pag 218] [Hij meldt hem 

toch], omdat hij de vis de troost voor het gewone volk noemt. Door de onzen wordt hij genoemd 

seelt, schoenmaecker, lauw, louw, slye en tinck. Hij wordt gevoed met water, gele klei en mucus, 

reden waarom hij graag verblijft in moerasige en meerachtige waters en traag stromende riveieren. 

Zijn sap is dik, plakkerig en galachtig vooral van mei tot november. Vandaar dat hij alleen goed valt 

                                                 
268 Pion niet bij Pinxter, Georges of Whittacker.  
269 Mucor is bij Pinxter schimmel. 
270 Steur is bij de joden niet kosher.  
271 “de clar orat’: Cicero schreeft De Oratore ad Quintum fratrem libri tres (55 v C) en De Partitionibus Oratoriae (55 v C) 

Waarschijnlijk doelt Plemp op het laatste boek. 
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bij jongeren, galachtige mensen en mensen die hun lichaam veel trainen. De Hollandse boeren 

pleegden de vis, als ze hem in een net of fuik gevangen hadden, aan de wateren terug te geven, 

omdat ze het niet de moeite waard vonden om hem te bereiden. Thans bewaren ze hem echter en 

verkopen hem of eten hem zelf op. Balthasar Pisanellus, een arts uit Bologna, schrijft voor dat hij 

gegeten moet worden met knoflook en sterk ruikende en aromatisch geurende kruiden, of dat hij 

gekookt wordt met olie, ui, rozijnen, munt, knoflook, seldery en azijn. Paulus Jovius schrijft dat een 

zekere edelman, die hoorde bij de voornaamsten aan het hof, van al zijn leeftijdgenoten verreweg 

de ijverigste was als het ging om lekker eten. Hij beroemde zich erop dat hij 200 000 gouden 

munten in zijn buik had gestopt. [Hij was dol op] tincas die in de herfst gevangen waren en die met 

knoflook en spek werden fijngewreven. Nadat men er geurige groenten en veel aroma had 

bijgedaan, werd de vis bij de [hete] damp van een lauw vuurtje gestoofd. Het resultaat beviel 

geoefende lekkerbekken zeer. 

De albula of alburnus is een vis met zilveren schubben. Hij ontving zijn naam volgens Ausonius van 

zijn witte glans [albus]. Bij ons wordt hij witvisch, blyck of blick genoemd van blicken, dat is glanzen 

of schitteren. Deze vis is heel gewoon en goedkoop, maar niet ongezond. 

94 De snoek. 
De snoek wordt door velen, en niet alleen door lieden uit het lagere volk, maar ook [einde pag 219] 

door geletterde mensen aangezien voor de wolfsvis (lupus piscis). Dat wordt begrepen wanneer 

gezegd wordt: Italië kent de wolf [c.q. de vis] niet.272 Zij die dat zeggen, vergissen zich echter geheel 

en al, want ook al is de snoek vraatzuchtig als de wolf, toch is het een zeedier. Als hij in de rivieren 

wordt gevonden, is hij daar vanuit de zee terecht gekomen. Dit getuige uitspraken van Aristoteles, 

Galenus, Athenaeus, Plinius en andere antieke schrijvers. De snoek is [dan] een riviervis, die hoort 

in moerassen en meren. Evenmin moet worden gezegd dat lucius een verkleinwoord is van het 

woord λυκος, dat is wolf. Alsof [de vis] een kleine wolf is, want de vis wordt geen lupus genoemd, 

λυκος, maar labrax, ook dit overigens vanwege zijn vraatzucht. Om die reden ben ik het eerder met 

hen eens die zeggen dat de snoek [lucius] zo genoemd wordt naar het licht [lux] of de klaarheid van 

zijn ogen. Deze vis staat bij de Italianen niet in aanzien, zoals ik zelf weet, en vóór mij Paulus Jovius 

al schreef. Die vroeg zich af, of het door een zekere saaie droogheid van het vlees [is] dat [de vis] 

nooit enige lof of aanbeveling voor de tafels van de betere mensen heeft verdiend. En inderdaad, 

een feit is dat in Italië de smaak onaangenaam en bijna weerzinwekkend is. Voor Ausonius heeft hij 

ook niets wat te prijzen valt. 

De snoek bezet de duistere gronden met zeegras en modder, 

voor gebruik aan tafel wordt hij niet gekozen. 

Hij wordt gekookt in rokerige [gaar] keukens in een stinkende walm.273 

Wij Belgen, Duitsers en Fransen rekenen hem daarentegen tot de lekkerste riviervissen. Wij zien 

hem niet als minder smakelijk, omdat hij bij ons waarlijk van een heel goede smaak is. Bovendien is 

hij gemakkelijk verteerbaar en van een zeer goed sap. Het spreekt vanzelf dat de aard van de vissen 

                                                 
272 Plinius: Lupum piscem non vidit Italia. Pliny the Elder, Natural History. LCL 418: 436-437. 
273 Ausonius, The Moselle. LCL 96: 232-233. 
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van plaats tot plaats verschilt; de vis komt immers niet alleen in rivieren voor, maar ook in zee. 

[einde pag 220] 

95 De barbeel. 
De barbus wordt in België barbeel genoemd of barm. In het Frans barbeau, barbet of barbarin. Die 

woorden zijn afgeleid van barbus. De vis is op zijn best als hij oud wordt, zoals deze regels van 

Ausonius duidelijk maken: 

Zwem maar ontspannen rond, barbeel! 

Jij wordt beter, terwijl je leeftijd slechter wordt. 

Aan jou alleen behoort van alle dieren als enige een oude dag toe die niet ongeprezen is.274 

Sommigen menen dat hij noch gekookt, noch gebraden, noch koud, noch warm goed is. Toch wordt 

zijn vlees heel wit en verteert het gemakkelijk. Het vormt stevig voedsel en nooit is waargenomen 

dat het gebruik van deze vis iemand slecht is bekomen. De eieren van deze vis zijn evenwel zo 

schadelijk dat ze giftig geacht worden. Wanneer men ze eet, zetten ze de maag op zijn kop, wekken 

ze brakingen op en brengen ze de faeces in de war. En ze veroorzaken nog andere verschijnselen 

die doen denken dat iemand een kristalletje antimoon, zoals ze dat noemen, of een ander krachtig 

purgerend braakmiddel genomen heeft.275 

Porculus, porcellus, cernua, in het Vlaams posch. Post is een klein visje dat eruit ziet als een varken, 

met een doorlopende rij stekels, op de manier van wilde varkens, en met een kop en een staart die 

ook wat lijken op dat zelfde dier. Hij is het bekendste en het meest gezocht bij de Hollanders en de 

Cimbren. Ze eten hem met beboterd brood na koking in water waaraan peterselie is toegevoegd. 

De Brabanders houden niet van dit soort eten, maar voor mij en mijn landgenoten, de 

Nederlanders, is het een lekkernij. Als we mensen feestelijk willen ontvangen, plegen we hen deze 

vis voor te zetten. [einde pag 221] 

96 De forel. 
Forellen [trutae] worden door de oude Romeinen nergens vermeld. Sommigen spreken van de 

trocta, maar dat is een andere vis - een zeevis wel te verstaan. De truta is [namelijk] een riviervis, 

die volgens Ausonius voorkomt in de Saar die een zijrivier van de Moesel is. De naam leiden ze daar 

van af dat de vis zich tegen de stroom in werkt, en al is dat de juiste woordafleiding niet, het is wel 

een feit dat hij [daar zwemt] waar de stroming van het water het sterkste en het snelste is. Zo komt 

het dat Antonius Trutius, ooit hoogleraar in de filosofie, die de naam van de forel had, in zijn wapen 

deze vis als symbool gebruikte. Daar was als wapenspreuk bijgeschreven: niet tegen de stroom van 

de rivier in.276 Dit natuurlijk naar het voorbeeld van Vibius Crispus, 

                                                 
274 Ausonius, The Moselle. LCL 96: 230-231. 
275 Purgare slaat kennelijk ook op het braken; antimoon was een krachtig braakmiddel.  
276 ‘Zo was Antonius Trutius (die in 1603 zou overlijden) een van die professoren ‘quorum nomina in historia non 

habentur’, … (van wie de naam niet in de geschiedenis bewaard wordt). Van 1582 tot 1603 heeft hij nijver gearbeid in de 

wijngaard van de filosofie, maar een groot denker was hij niet’. Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I. Het 

bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672. Amsterdam: 2000, p 144. De man kwam uit Lier, kreeg 
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--- die nooit zijn armen uitstrekte tegen de stroom in.277 

Zo schrijft Juvenalis over hem in Satire 4. Verder is het zo dat de forellen door op deze manier te 

zwemmen, en zo snel, het lichaam afmatten en oefenen. Daardoor zijn ze aangenaam van smaak en 

gezond. 

97 De gobius. Hij verschilt in uiterlijk van de fundulus. 
Gobius of govius en gobio. De ene is een zeevis, de andere een beek - of riviervis [grondel?]. De 

zeevis was bij de Ouden bekend en werd aanbevolen, [maar] bij ons hier wordt hij niet genoemd. 

Alleen de riviervis wordt bij ons gegeten. Hij wordt vanwege zijn dikke kop ook capitatus [met een 

kop] geheten. Deze is niet alleen gemakkelijk te verteren, maar ook smakelijk op de tong. Velen, 

voorals de Nederlanders die de gobius niet kennen, denken dat de fundulus278 een gobius is. Maar 

ze vergissen zich, zo bijvoorbeeld de zeer geletterde Adrianus Junius. De vissen zijn van 

verschillende soort, zoals de vorm van de kop en de bek alsook de kleur van het lijf aantonen. 

Funduli zijn namelijk bijna zwart en gobii zijn wit. Ook halen de funduli nooit de lengte van de 

gobius. De fundulus is [einde pag 222] een delicatesse, en dat gaat zo ver dat velen hem levend 

vanuit [een glas] wijn door hun keel in de buik laten zakken - dit zonder enige last van de maag te 

krijgen. Deze onbeschaamdheid draagt echter niets bij aan de bescherming van de gezondheid. Het 

wordt eigenlijk alleen door uitgelaten jongeren gedaan om het kortstondige vermaak. 

98 De zalm. 
De zalm is de edelste zeevis, maar het is ook een riviervis. Hij wordt geacht als riviervis en wordt op 

zee zelden gevangen. De Grieken hebben er geen naam voor, omdat het een vis is, die hoort bij de 

oceaan en die beroert Griekenland nu eenmaal niet. Bij de Romeinen wordt hij alleen door Plinius 

en Ausonius genoemd. Eerstgenoemde stelt de riviervis uit Aquitanië boven alle zeevissen. 

Laatstgenoemde beschrijft hem mooi in [zijn boek] Mosella. In het algemeen is de mening van de 

geleerden dat de zalm van de jongste leeftijd de salar is, terwijl de volwassene de sario of, zoals 

anderen schrijven, de fario is. Maar ze vergissen zich. Dat zijn allemaal vissen die verschillen van de 

zalm. De salar is een forel (truta) en de sario een zalmforel (truta salmonata). De zalm begeeft zich 

van de oceaan naar de rivieren, naar de Rijn in Duitsland, de Garonne en de Dordogne in Frankrijk, 

de Theems in Engeland, de Maas en de Lek of het Kanaal van Corbulo [fossa Corbulonis]279 in 

Nederland. In het zoete water wordt de vis vet en aangenaam. Zo gaat hij naar buiten [de zee op], 

en dat verder naarmate hij zich verder van de zee had verwijderd. Hij is verfijnd en aangenaam van 

smaak of je hem nu kookt, bakt of rookt. Vooral zalm uit de Rijn wordt geprezen: zijn vlees is van 

een lichter rood. Men denkt dat het de anchorago van Cassiodorus is. Dat is een woord dat ontstaat 

                                                                                                                                                      
protestantse sympathieën en vluchtte naar de Noordelijke Nederlanden. [De uitgever] Marten De Bot, die ook Cats' (1645) 

uitgaf, had een drukkersmerk van een bot met eromheen de spreuk 'Ne contra fluminis ictum'. Zie over hem en zijn fonds: 

J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek, 1572 – 1630. 1974, 148, 182-183 en 

602. http://emblems.let.uu.nl/xml/c1627.xml 
277 Quintus Vibius Secundus was consul in het jaar 86. 
278 Fundulus: een geslacht van straalvormige visjes. Vele soorten. (Wiki).  
279 Het Kanaal van Corbulo (Latijn: Fossa Corbulonis) is een rond 50 n.Chr. gegraven Romeins kanaal in Zuid-Holland dat 

de mondingen van de Maas en de Rijn in de Hollandse delta met elkaar verbond. Delen van het kanaal bleven in gebruik tot 

ongeveer 270. 



 

243 

door koppeling van anchora en ore [anker en mond]. De bek is namelijk gebogen als van een anker. 

Hij wordt door de maag niet gemakkelijk verwerkt [einde pag 223] en hij is dik van sap. Ook 

veroorzaakt hij winden. Maar als hij verwerkt wordt, voedt hij uitstekend. Mensen die nogal zwak 

van maag zijn, moeten hem echter niet te vaak op hun tafel toelaten. Vooral de buik wordt om zijn 

vet zeer gewaardeerd. Maar de geoefende vrienden van het gehemelte bevelen ook de kop zeer 

aan. Als er veel van gegeten wordt, geeft dat een gevoel van overvulling van de maag en 

veroorzaakt het misselijkheid. Daarom wordt de vis het beste in wijn en azijn gekookt met een 

beetje zout. Of hij wordt met erin gestoken kruidnagelen boven een rooster gebakken en gekruid 

met kaneel, suiker en azijn. 

99 De steur. 
Julius Scaliger, Rondeletius en Hadrianus Junius, allen zeer geleerde lieden, denken dat de steur de 

acipenser van de Ouden is. Dat is naar mijn idee niet juist. De acipenser is namelijk uitsluitend een 

zeevis en de steur is evengoed een rivier- als een zeevis. Ik voel mee met mijn oude vriend en 

medepriester280aan hetzelfde college [scl van Breugel], Ludovicus Nonnius. Die is van mening dat 

onze steur de hycca is van Athenaeus en Simeon Sethi. Het is de silurus bij Ausonius en de suillus 

van Isidorus Hispalensis. Bij Plinius komt hij niet voor. In onze tijd, houden de rijkeren hem voor iets 

heerlijks, zo zeer dat de ferculus [= suillus?] als de eerste onder de vissen geldt. Velen vinden dat 

hoe groter hij is, hoe smakelijker hij wordt. Maar het vlees is hard, nogal vet en kleverig, vandaar 

dat het moeilijk verteerd wordt. Verder levert hij een dik sap op, reden waarom hij slechts aan 

sterke mensen moet worden voorgezet. 

100 Het onderscheid tussen vissen naar leeftijd, jaargetijde en de delen en 

hun uitmonstering. 
Dit zijn zowat alle mij bekende vissen die op onze tafels gebruikt worden. [Een punt is nog] dat bij 

hen een doorsnee leeftijd wordt geprefereerd, waarin ze nog niet volledig zijn uitgegroeid. Oude 

vissen worden afgekeurd, [einde pag 224] omdat ze moeilijk verteren, met uitzondering van de 

barbeel, die juist op oudere leeftijd geprezen wordt, zoals we kunnen lezen bij Ausonius. Zeer veel 

vissen zijn beter als ze zwanger zijn van eieren. Dat geldt voor de cammari, cancri, gobii, percae, 

cyprini en zelfs voor de aselli. Net als bij veel soorten dieren op het land, zijn de mannetjes beter 

dan de vrouwtjes. Zo is dat dus ook bij waterdieren. Overigens zijn er mannetjes die hom hebben. 

In de verschillende tijden van het jaar zijn het steeds weer andere vissen die in kwaliteit uitmunten. 

In mei en december is het heek, in maart bot, in februari tarbot, in mei tong, in juli ingemaakte 

haring, in augustus posch, in de zomer zalm, in de winter oesters, in juni barbeel, in mei en juni 

steur en forel. In de koude tijd zijn het de snoeken. De grondeling kan men te allen tijde eten. 

Wat de delen betreft: Hippocrates schrijft in boek 2 van De diaeta in morbis acutis dat de bovenste 

delen (dat is de rug) de droogste zijn en die van de onderbuik de lichtste. De koppen zijn vochtiger 

vanwege het vet en de hersenen. Bij de zalm wordt dat des te duidelijker naarmate hij vet is. De 

smaak ervan is heerlijk, maar als je er erg veel van eet, onstaat uiteindelijk koorts. Galenus 

                                                 
280 Symmysta niet in Pinxter. Vaak gebruikt in aanhef brieven: ‘symmysta et frater in deo’, etc. 
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prefereert de delen die naar de staart kijken boven de andere. Omdat deze zich in beweging 

oefenen, verschaffen ze beter voedsel en zijn ze malser. 

Hoewel vissen op allerlei manieren bereid kunnen worden, hebben degene die boven een rek 

geroosterd worden de voorkeur voor hen die een sterk lijf hebben en van een goede gezondheid 

zijn. Ook gebraden zijn ze goed. Gekookt [einde pag 225] zij ze beter voor zieken, omdat ze [dan] 

gemakkelijker verteerd worden. Er is nog een vierde soort van bereiden, maar omdat die 

onverteerbaarheid281 met zich meebrengt, wordt ze door Galenus niet geroemd. Dat is in schotels 

van schoongemaakte vissen, welke Plautus daarom patinarii noemt (in Asin. act.1. scen.3.) Zij die 

daar patinarii genoemd worden, heten elders jurulenti [=gestoofd] of jusculenti, [in saus], omdat ze 

met hun eigen jus worden opgediend, en ze niet in water, maar in hun eigen saus worden gekookt. 

Om te voorkomen dat ze te hard worden, is het goed om een beetje wijn in de schaal te gieten. Tot 

zover over de geschubde dieren. 

101 Wat men na de vis moet eten. 
Een oud gezegde bij de Grieken is: na vis vijgen, na vlees peulvruchten. Ze zeggen dat het een 

heilzaam voorschrift is, omdat de vijgen krachtig schoon maken en de excrementen uit de maag 

verwijderen. Ik geloof niet in die krachten van de vijgen. Om die reden oordeel ik dat men beter de 

recentere auteurs kan volgen die voorschrijven: 

Na vis moeten het noten, na vlees moet het kaas zijn.282 

Noten namelijk corrigeren door hun droogheid de vochtigheid van de vissen en houden het 

ontstaan van slijm tegen. 

102 Worst. 
Uit vis worden ook worsten (farcimina) gemaakt, die van een tamelijk stevige en harde substantie 

zijn. Een voorbeeld is de zogeheten ostracoderma, die met een korst is bedekt. Maar het meest 

wordt dit product gemaakt van vlees dat heel klein gesneden is, en waarmee een darm gevuld 

wordt. Soorten of vormen zijn isicium, tucetum, lucanica, botulus, tomaculum en apexabo. Deze zijn 

allemaal moeilijk te verteren en dus slechts spaarzaam te gebruiken; het gewone volk dat met een 

sterke maag is begiftigd, houdt het voor een lekkernij, die dient om [einde pag 226] de verloren 

eetlust weer op te wekken en de dorst te prikkelen. 

103 Waar komt de naam Salsicium vandaan? 
Isicium is een gezouten worst (salsicium). Deze wordt door Guilielmus Canterus afgekeurd als zijnde 

vreemd en barbaars. Vanuit een Frans woord is er Saulsices van gemaakt. Maar waarschijnlijker is 

dat het Franse woord uit het Latijn komt. Men leest [dat] namelijk bij Acro in zijn commentaar op 

Horatius’ Satiren, boek 2. De oude commentator van Cruquius houdt het hierop: hilla is een 

verkleinwoord van het zelfstandig naamwoord hira en het betekent gezouten ingewanden of, zoals 

                                                 
281 Cruditas lijkt naast rauwheid ook onverteerbaarheid te betekenen.  
282 Uit Regimen sanitatis: Post pisces nux sit, post carnes caseus adsit. Unica nux prodest, nocet altera, tertia mors.  
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anderen zeggen, volgestopte en gezouten [worst] (fartum salsificium). En laat niemand zeggen: 

misschien heeft iemand dat in de tijd van Acro uit het Frans gehaald. De etymologie verbiedt dat. Er 

bestaat namelijk geen twijfel dat salsificium ontstaat door samenvoegen (syncope)283 van salsum en 

isicium. Flavius Caper beveelt ons aan om insicium te zeggen, als ware het insicium [met n] uit 

insicando, zoals de Ouden zeiden. Dat is dus insecando = uit insecare. Maar men moet het [eerder] 

eens zijn met Macrobius die de volgende ethymologische verklaring toelaat in boek 7 Saturn. 

Hoofdstuk 8: hij zegt dat de [letter] n verloren is gegaan of versleten is. 

104 Waar een stinkende adem vandaan komt. 
Verder is het zo dat mensen die veel vis of vlees eten, en [daarbij] spaarzaam brood gebruiken, 

maken dat hun lichaam slapper wordt. Het vlees wordt weker en de adem sterk riekend en 

gebrekkig. Euripides heeft het in De dichter ooit al eens opgemerkt.  

De Ouden bereidden twee tafels, zoals ook wij dat doen, de ene met vlees of vis, de andere met 

fruit, boomvruchten, pitvruchten, druiven, vijgen, noten enz. 

Horatius in boek 2, satire 2 zegt: 

--- Dan de gedroogde druif  

en de noot, zij sierden de tweede tafel, net als de dubbele284 vijg285 

105 Wat is een boomvrucht (pomum), wat een noot. 
Alle vruchten die als eetbaar voortkomen van de boom, [einde pag 227] of ze nu hard of zacht zijn, 

hebben als algemene naam pomus [of pomum; boomvrucht]. En zo wordt het woord pomarium 

genomen voor elke tuin waarin willekeurig welke boomvruchten groeien. En Pomona is de godin 

die over alle tuinen waakt. Op zijn beurt worden de boomvruchten in twee soorten opgedeeld, de 

appel (malus) en de noot. Een malus is [elke boomvrucht] die een houtige bekleding mist, en die 

afkomstig is van een boom die bloeit en groeit met [groen] loof, en die externe delen heeft die 

geschikt zijn om gegeten te worden, ook als er soms binnenin iets hards zit. Voorbeelden van die 

laatste soort zijn perzikken. Of dat er pitjes inzitten, zoals bij granaatappelen (mala punica) het 

geval is. Een noot is elke boomvrucht die van buiten door een harde schil omhuld wordt, en 

binnenin iets heeft wat gegeten kan worden. Dit werd vroeger ook een pomus genoemd - getuigen 

zijn voor mij Cato en Martialis. Eerstgenoemde noemt noten uit de stad Praebeste in Latium286 

nuces Praenestinae en laatstgenoemde betitelt pijnboompitten als poma in boek 13, epigram 25. 

Wij zijn Cybele’s vruchten, 

ga ver van hier, reiziger, opdat onze resten niet op je ongelukkige hoofd vallen. 

                                                 
283 Syncope: term ter aanduiding van die vorm van elisie die een klinker binnen een woord betreft, naast apocope (eind van 

een woord) of aphaeresis (begin van een woord): bijv. ‘kindren’ in plaats van ‘kinderen’. Lexicon van de taalwetenschap 

(1982). http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0020.php#s279. Plemp lijkt echter iets anders te 

bedoelen. Is het contractie?  
284 In tweeën gesneden en weer tegen elkaar gelegde helften.  
285 Horatius, Satiren, boek 2 vers 121-2.  
286 Nux Praenest. = hazelnoot uit Preneste. Zie Andrew Dalby, Food in the Ancient World from A to Z Routledge, 2013 p 

173.  



 

246 

Vatinius, vreesde, toen hij de prijs van de gladiatoren ging uitreiken, dat hij wegens zijn al te grote 

wreedheid door het volk met stenen bekogeld zou worden. Dat was hem al eens eerder overkomen 

en hij vreesde dat het weer zou gebeuren. Hij wist van de aedielen gedaan te krijgen dat ze een 

besluit uitvaardigden dat niemand in de arena nog met iets anders mocht gooien dan 

boomvruchten. In die tijd werd aan de rechtsgeleerde Casellius door iemand gevraagd of de 

pijnappel een noot was. Hij antwoordde: als je hem naar Vatinius gooit, is het een boomvrucht. Bij 

velen bestond er namelijk een haat tegen Vatinius en dus wenste Casellius dat hij door een 

dergelijke noot of steen getroffen werd. Dit verhaal wordt overgeleverd door Macrobius in boek 2, 

hoofdstuk 6 en door Alciatus in Boek 6 Parerga. hoofdstuk 2.287 [einde pag 228] Uit dit verhaal blijkt 

dat ook vroeger appel soms dit en soms dat betekende. 

106 Alle vruchten zijn onderhevig aan rotting. 
Vruchten van alle soorten worden als ze de uiterste rijpheid hebben bereikt langzaam aan een 

beetje rot. Kleine deeltjes krioelen rond door de nakomelingschap van die wormpjes die aan de 

scherpte van het oog ontsnappen, maar die in het microscoop zichtbaar worden. Als deze 

opgegeten worden, brengen ze iets virulents met zich meer en veroorzaken ze ziekten van dezelfde 

soort. 

107 De melk uit de schil van vijgen is schadelijk. 
Galenus acht druiven en vijgen de meest onschuldige vruchten. De schil ervan is echter nogal 

schadelijk en wanneer ze is opgezwollen door het plantensap verbrandt ze de ingewanden. 

Vandaar dat van veel mensen gezegd wordt dat ze door het eten van nog niet geheel rijpe vijgen en 

door de scherpte van het vijgensap een dodelijke zweer in de ingewanden hebben opgelopen. En 

als de schil niet meteen schaadt, dan levert ze later letsel op. Wanneer die kleine beestjes [die op 

de schil zitten] namelijk bijten, wordt dat niet gevoeld, zo licht en bedrieglijk is in hen de kracht die 

het gevaar oplevert. Een zwelling wijst de beet aan, maar in die zwelling zelf verschijnt geen wond. 

Hetzelfde is het met de spijzen [waar ze in zitten]. Ze worden eerst met graagte gegeten en er 

wordt nog geen schade gevoeld. Die maakt zich echter weldra in het lichaam merkbaar en zaait zich 

uit. Maar vijgen zijn voor de Belgen geen gevaar, omdat we ze niet hebben. 

108 Welk vruchten aan het begin van de maaltijd te nemen en welke aan 

het eind. 
Wij hebben [in plaats daarvan] een overvloed aan andere vruchten. Beschikbaar zijn kersen, 

moerbeien, aardbeien, pruimen, peren, appels, perzikken en abricozen. Bij het eten ervan zondigen 

wij echter [vaak] ten zeerste, omdat we ze als laatste gang eten, terwijl ze eigenlijk aan het begin 

[einde pag 229] gegeten zouden moeten worden. Dit geldt niet als ze moeten adstringeren. Zoals 

ook vaak gezondigd wordt door de asperges op de laatste plaats te eten van fruitschalen. Zij 

moeten eigenlijk vóór de andere spijzen genomen worden omdat ze de nieren reinigen die ze 

anders alleen maar belasten. 

                                                 
287 Andreas Alciatus. Een jurist uit Milaan die in 1539 in Lyon, Parerga uitgaf over juridische kwesties.  
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Daarom zegt Horatius dus met recht in boek 2, satire 4: 

Hij komt de zomer goed door, die zijn lunch beëindigt met zwarte moerbeien die hij van de 

boom gehaald heeft voor de hete zon erop stond.288 

Ik ben met Dionysius Lambinus, Adrianus Ternebus en Levinus Torrentius van mening, dat die 

mensen gezond door de zomer komen die op de antieke manier als eerste maal van de dag de lunch 

nemen en het lichte ontbijt (jentaculum) afschaffen. Dat wil zeggen dat ze zich bij wijze van ontbijt 

beperken tot het eten van moerbeien die nog door de dauw bedekt zijn, [d.w.z.] vruchten die 

geplukt zijn voor de hitte van de zon losbrandt. Geenszins denk ik echter met Ludovicus Nonnius dat 

we uit de woorden van de dichter moeten begrijpen dat onze prandia in de zomer beëindigd of 

besloten behoren te worden met moerbeien, welke dan op de eerder genomen spijs worden 

gestapeld. Dat draagt namelijke allerminst aan de gezondheid bij. Want de moerbeien gaan zeer snel 

door het lichaam, zo zegt Galenus in boek 2 De alim. Ze gaan voor de andere spijzen uit als ze in een 

nuchtere maag aankomen, doordat ze bij de eerste maaltijd zijn gegeten. Als ze na de andere spijzen 

naar binnen worden gebracht of in de maag in contact komen met een slecht sap, dan bederven ze 

snel en met hen die andere spijzen.Om die reden val ik onze Justus Lipsius niet bij. Die noteert bij de 

aangehaalde plaats dat onder prandium verstaan moet worden antecoena of gustum: voormaaltijd 

of appetizer. Want snel nadat het antecoena genomen is, worden er andere spijzen overheen 

binnengebracht die door de moerbeien beschadigd worden. [einde pag 230] 

109 Salades. 
Laat ons dit hoofdstuk afsluiten met de koude gangen, die allemaal uit rauwe spijzen bestaan en die 

de hulp van het vuur niet nodig hebben om gegeten te kunnen worden. Plutarchus noemt in boek 8 

van Sympos., hoofdstuk 9 een aantal koude tafels, welke in de tijd van de Ouden aan het eind van de 

lunch genomen pleegden te worden. De latere tijd bracht ze over van het einde van het gastmaal 

naar de antecoena. Dit zijn de salades, die bestaan uit bladgroenten die met azijn genomen worden, 

zoals daar zijn andijvie (endivia), kropsla (actuca), sterrekers (nasturtium) en postelein (portucula). 

We stoten die fijn, terwijl er druppelsgewijs azijn en olie bijgedaan wordt. Plinius zegt in boek 20, 

hoofdstuk 20 dat postelein, mits in een salade genomen, de maag versterkt. Maar een andere plaats 

bij deze auteur verdient het hier [ook] om overwogen te worden. Dat is boek 19, hoofdstuk 4. 

Bladgroenten bevielen zeer omdat ze geen vuur nodig hadden en hout uitspaarden. De bewerkte en 

klaargemaakte gerechten werden vandaar ook zure salades (acetaria) genoemd, gemakkelijk om 

verteerd te worden en niet belastenend voor de smaak. Hermolaus Barbarus legt deze passus als 

volgt uit: acetarium komt hier niet van azijn, zoals men begonnen is te geloven, maar van accipiendo 

[< accipere = o.a. plukken]. Want, zegt hij, acetaria worden tuinen genoemd, die groenten 

voortbrengen. Dat is omdat [de groenten daar] altijd klaar en voor het grijpen staan. Ook van het 

woord azijnflesje (acetabulum) wordt namelijk gezegd dat het van accipiendo komt, ook al noemen 

de Grieken het οχυβαφον289 - als ware het van zuur (acetum). Aldus Hermolaus. Hij zit er echter ver 

naast. Acetaria en acetabulum hebben hun naam geheel en al van acetum [zuur]. Niet van accipio, 

ofwel het Italiaanse accetto [aannemen, ontvangen]. 

                                                 
288 Satires LCL 194: 46-47. 
289 Bedoeld is waarschijnlijk οξυ. 
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Op de bewuste plaats bij Plinius moet ook niet gelezen worden acetaria maar acedaria, dat zijn 

dingen die slechts weinig of geen zorg vereisen, zo bijv. honing die vanzelf vloeit, [einde pag 231] en 

die niet de resultante is van de ijver van de verzorger of kweker. Acedon, zo wordt in hetzelfde boek 

gezegd, (boek 11, hoofdstuk 15), is een woord dat is samengesteld uit a [sic], het articulum privans, 

en κηδος, zorg of inspanning. Maar ik keer terug naar de acetaria, die vooral uit kropsla bestonden. 

de Ouden aten die sla tegen het einde van het diner. Martialis zegt: 

Zeg mij waarom de sla die de maaltijd van onze voorvaderen pleegde te besluiten, nu ons 

eten inluidt.290 

Plutarchus schrijft dat in zijn tijd hetzelfde werd gedaan. Nu leefde Martialis in dezelfde tijd als 

Plutarchus, daar immers de een onder Domitianus leefde, de ander onder Trajanus, die Domitianus 

na Nerva opvolgde. Die Ouden deden dit echter niet zonder reden: omdat de sla van nature koud en 

vochtig is, bewerkt hij als hij na de maaltijd wordt genomen effectiever de slaap, onderdrukt hij de 

hitte van de wijn en houdt hij dronkenschap tegen. Er wordt namelijk vochtigheid in het hoofd 

geïnduceerd. In de latere tijden, en zo ook nog in onze tijd, achtte men het gezonder het diner te 

beginnen met het eten van sla. Dat gebeurde, omdat na een tamelijk rijkelijke lunch de begeerte 

naar eten heel klein pleegde te zijn. Brachten ze de sla als eerste op tafel, dan werd de eetlust 

terstond opgewekt door die met olie en azijn klaar gemaakte sla, in de eerste plaats voor degene die 

daar aanlag en geen trek had. Immers ook dat nut brengt de sla, namelijk dat, wanneer hij voor alle 

andere spijs in de venen wordt gebracht, deze de hitte van het bloed tempert en de hete 

onevenwichtigheid van lever en hart milder maakt. Zoveel zelfs dat een excessief gebruik ervan de 

seksuele lusten bedwingt. En zo is hij ook nuttig voor hen die die hun leven wijden aan de kuisheid. 

[einde pag 232] 

 

  

                                                 
290 Boek XIII, xiv. (LCL 95 396-7). 
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HOOFDSTUK V. OVER DRANKEN.291 

1 Wat drank is. Hoeveel soorten in gebruik zijn. 
Drank is een vloeibare substantie bedoeld om de dorst te lessen en de spijs naar beneden te 

brengen. Vier soorten zijn nuttig voor ons. Water, wijn, melk en bier. 

2 Waterdrinkers leven het langste. 
Water was meteen vanaf de schepping van de aarde tot aan de tijd van Noach de algemene drank 

voor al wat leeft. De mensen gebruikten het toen, en ze waren tevreden met eenvoudig eten, 

onwetend van uitgezochte en luxe etenswaren. Ze leefden]daardoor] nagenoeg duizend jaren. 

Water draagt namelijk zeer veel bij aan zowel de lengte van het leven als aan het bewaren van een 

goede gezondheid. Nadat Noach zelf na de zondvloed een wijnstok plantte en hierdoor het gebruik 

van wijn aan de stervelingen werd geopenbaard - er was tevoren geen kennis van de kweek van 

druiven, en ook niet van wijn - bemerken we dat het aantal levensdagen ongeveer met het 

tienvoudige is verminderd. Geen wonder, want velen, zonder onderscheid van geslacht, leeftijd of 

temperament, gebruikten deze nieuwe drank en hielden daarbij geen maat. Niet voor niets klaagde 

Salomon in zijn tijd al dat er meer mensen dood gingen aan drankmisbruik, dan dat er stierven door 

het zwaard. 

3 Of water voedt. Men wordt er door vreemde experimenten van overtuigd 

dat het voedt. 
De deskundigen zijn het onderling niet eens over de vraag of water voedt. Sommigen zeggen ja, 

anderen nee. Aan beide kanten hebben ze hun argumenten en autoriteiten [ofwel gezaghebbende 

bronnen]. Zij die het ontkennen, zeggen dat geen enkel enkelvoudig element het gemengde 

lichaam kan voeden. Welnu, water is een enkelvoudig element, dus het kan het lichaam dat 

gemengd is niet voeden. [einde pag 234] Ze halen er de autoriteit van Galenus bij [en] zijn 

commentaar op Aphorismen 13, sectie 4 waar wordt gezegd: noch het gedronken, noch het aan de 

buitenkant [over het lijf vloeiende] water is geschikt om de vaste delen van het lichaam te 

bevochtigen. En in De rat. Vict. in acut. text 17 schrijft hij het zo: en [over] de dingen die op geen 

enkele manier voeden, zoals water, zou iemand kunnen zeggen dat ze de gezondheid niet erg 

verzwakken, maar deze ook niet erg versterken. Dit zijn de wapens van de ontkennende partij [= 

van mensen die zeggen dat water niet voedt]. Sterker dan deze wapens zijn de argumenten die de 

ja- zeggende partij aanvoert. In de eerste plaats zijn dat [weer] autoriteiten. Aristoteles vraagt zich 

in Vragen 13 sect. 1 af waarom men zegt dat een verandering van water zwaarwegend is en een 

verandering van lucht niet. Het is omdat, zegt hij, water het lichaam tot voedsel dient, lucht 

daarentegen geen voedsel verschaft. Hetzelfde zegt hij in boek 4 van De generat. animal., 

hoofdstuk 2, op de plaats waar hij zoekt naar de oorzaken waardoor er soms mannetjes en soms 

vrouwtjes worden geboren. Daar zegt hij: immers, er is veel verschil tussen [soorten] aarde en 

[soorten] water en dat komt door dezelfde oorzaken. Zowel het voedsel als de constitutio van het 
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lichaam ontvangen een bepaalde kwaliteit, dit zeer sterk [door toedoen van] het temperament van 

de lucht [die het lichaam door de longen en de huid binnen gaat] en vanuit de spijs die naar binnen 

gaat, maar vooral ook door de opname van water. Dat wordt immers het meeste gebruikt, en in alle 

voedingsmiddelen zit water dat tot voedsel dient, zelfs in de droge [dingen].292 Hippocrates is 

dezelfde mening toegedaan. In boek 1 van De diaeta, leert hij hoe onze lichamen zijn samengesteld 

uit vuur en water, en wat elk van beide [elementen] kunnen bijdragen. Hij voegt toe dat het vuur 

alles beweegt en dat het water alles voedt. Daar komen nog argumenten bij. Het eerste is: droge 

spijs kan alleen op zich zelf niet voeden. Dus ook het water voedt, wanneer het gedronken wordt 

en met het droge voedsel naar binnen gaat. Wat werd aangenomen, wordt daarmee bewezen: dat 

wat voedt, moet in bloed worden omgezet. [einde pag 235] Dat is iets wat vloeibaar is en zonder 

drank kan de [droge] spijs daarin niet worden omgezet. Hoewel: sommigen eten noch drinken, en 

toch worden zij gevoed. Dat komt doordat ze vol zitten met slijmige en sereuze humores, die als ze 

gemengd worden met de droge spijzen op hun beurt tot voedsel kunnen dienen. Ten tweede: 

Hippocrates schrijft in boek 3 de rat. vict. in acut. Text. 4 dat gedronken water tot gal kan worden. 

Als dat mogelijk is, kan het ook omgezet worden in bloed, want gal staat verder van de aard van 

water af dan bloed.293 Sommigen zeggen hier[bij] dat het water dat boven op de gal wordt 

ingenomen door de gal wordt omgezet in de substantie gal. Welnu, water kan niet worden omgezet 

in bloed, als het niet eerst in chylus wordt omgezet, en dat kan niet gebeuren. Ik antwoord dat 

water in chylus kan worden omgezet, want de spijs die in de maag dooreen gemengd wordt, vormt 

het meer waterige en lichtere deel van de chylus. Anderen zeggen dat water in deze zin [ook] gal 

kan worden: omdat de gal die door het water verdund wordt, zich verspreidt en zich tevoorschijn 

brengt. Dat is echter geen [vermengd met] gal worden, maar: in gal veranderen [scl van water]. 

Rest mij om te reageren op de argumenten die ten faveure van de andere positie worden 

aangedragen. Wat het eerste punt betreft, zeg ik dat water zeker geen enkelvoudig element is, 

maar een gemengd. Er worden immers door water alleen vele planten in stand gehouden. Ze 

blijven fris, worden gevoed, ze groeien. Wat het tweede punt aangaat: Galenus zegt dat de vaste 

delen van ons lichaam niet door water worden gevoed, maar dat de vochtige vlezige delen [van het 

lichaam] er wel door gevoed worden. Welnu, ik zeg dat ook de vaste delen erdoor gevoed worden; 

vissen, zoveel als er zijn, worden door water gevoed en ze groeien erdoor. Rondeletius, boek 1 van 

De pisc. marin., hoofdstuk 12. zegt dat in Gallia Narbonensis sommige vreemde vissen [einde pag 

236] in glazen kommen vol met water [zwemmen] die zich lang voeden [met niets anders dan 

water]. Het is zeker dat hoe zuiverder het water is, hoe langer ze blijven leven. Daarentegen gaan 

ze snel dood, als er iets anders dan water, zoals bijvoorbeeld brood, of een ander soort vast voedsel 

tot voeding in de kom wordt geworpen. Op die manier, zegt hij [= Rondeletius] heeft mijn vrouw 

drie jaar lang thuis een vis gevoerd. Zo gevoed, nam zijn lichaamsgewicht zozeer toe dat de kom 

hem niet meer bevatten kon en hij ook niet meer uit de kom kon komen waar hij ingegaan was. Dat 

planten alleen door water gevoed worden, wordt bewezen door het volgende experiment: een 

zekere dokter deed 20 pond aarde in een houten kuip, en zette die in een tweede kuip uit lood, 

opdat de aarde goed bevochtigd kon worden door het regenwater [dat niet weg kon wegens de 

loden kist]. In de aarde zaaide hij een zaadje witte pompoen, dat zette vrucht en produceerde een 

                                                 
292 Aristotle, Generation of Animals. (LCL 366: 400-401).  
293 Water is koud en nat; bloed is heet en nat en gal is heet en droog. bloed verschilt dus op een punt, gal op twee punten 

van bloed.  
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rijpe vrucht die 52 pond woog, buiten het gewicht van de stelen, bladen en bloemen. Nadat de 

aarde opnieuw gedroogd was, en weer gewogen werd, had ze niets aan gewicht verloren. 

4 Hoe de kwaliteit van water te beoordelen. 
De kwaliteit van het water moet beoordeeld worden op basis van de kleur, de geur, de smaak en 

een lichte sensatie in de onderbuik, [die ontstaat] door het gemakkelijke overdragen van warmte en 

koude, en verder doordat vlees en andere zaken er gemakkelijk in gekookt kunnen worden. De kleur 

van goed water moet blank zijn ofwel doorschijnend en helder. Er mag geen geur aan zitten. De 

smaak is zoet of beter helemaal weg. Plinius zegt het in boek 31, hoofdstuk 3 met weinig woorden 

als volgt: gezond water moet zoveel mogelijk lijken op lucht. Want zoals goede lucht noch door zijn 

uiterlijk, noch door zijn geur, noch door zijn smaak enige manifeste kwaliteit mag laten zien, zo mag 

ook water geen enkel teken afgeven. [einde pag 237] Hippocrates zegt in Aphor. 26. Sect. 5: water 

dat snel warm wordt en snel afkoelt, is het lichtste. In zijn commentaar op dit aforisme leert 

Galenus dat Hippocrates met het lichtste niet bedoelde als gewicht gemeten met een weegschaal, 

maar licht in die zin dat het de buik niet belast en er snel door gaat. Dit is werkelijk zo, want als 

goed en niet goed water gewogen worden, vinden we vaak dat ze gelijk van gewicht zijn. Ook 

Plinius loopt niet weg voor deze uitspraak. Op de reeds aangehaalde plaats zegt hij: sommigen 

beoordelen de kwaliteit van water met de weegschaal, maar dat is weggegooide moeite, want het 

komt zelden voor dat het ene water lichter is dan het andere.294 

5 De belangrijkste verschillen en de eigenschappen. 
De belangrijkste soorten water zijn zeven in getal: bronwater, regenwater, putwater, rivierwater, 

water uit meren, uit ijs en uit sneeuw. Van deze soorten water is bronwater het beste. Het is 

immers het water dat uit de schone aarde opwelt en naar de opkomende zon toestroomt. Hierop 

volgt regenwater. Dat zou boven alle andere soorten de voorkeur moeten krijgen, als er i.v.m. de 

kwaliteit alleen om lichtheid en zachtheid werd gevraagd. Het is immers juist het lichtste en ook 

schitterendste water. Niettemin wordt het voor slechter gehouden [scl dan bronwater], omdat het 

met vele vreemde dampen wordt vermengd die door de zon worden uitgedragen. Door de werking 

daarvan bederft het snel. Het beste regenwater valt in de zomer, wanneer het dondert. Dat is 

omdat het water dan met de warmte van de zon wordt bewerkt, terwijl het dan ook dunner 

gemaakt wordt door de hitte van de vurige uitademing. Aetius waarschuwt op basis van een 

uitspraak van Rufus [van Ephese], dat het hemelwater niet voor elk willekeurig iemand goed is. Het 

schaadt namelijk koortsigen en hen die [einde pag 238] gal naar boven en naar beneden opgeven. 

Verder hen die aan de koninklijke ziekte lijden.295 Dat is omdat het water gemakkelijk gallig wordt. 

Ook Galenus waarschuwt in boek 7 van De comp. med. s.l., hoofdstuk 2, dat regenwater dat door 

loden kanalen gevoerd wordt, vermeden moet worden, omdat stukjes lood met het water 

vermengd raken, met als gevolg dat mensen die het drinken dysenterie oplopen. Renodaeus 

spreekt dit tegen in zijn Antidotarium. Hij zegt dat het gebruik van water dat door loden pijpen 

loopt in Parijs (Lutetia) tamelijk frequent is, maar dat het niet ongezond is. Ook ik en mijn ouders en 

de meesten van mijn verwanten zijn [in Amsterdam] opgegroeid met water dat niet alleen door 

                                                 
294 Plinius, Hist. Nat., boek XXXI, xxii. (LCL 418, p 400-401).  
295 Hiermee werd soms geelzucht bedoeld, soms hemofilie. 
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loden pijpen vloeide, maar dat ook nog eens in de open lucht werd bewaard in loden opvangtanks 

en in bouwsels waarvan het dak boven het atrium weg was. Geen van de onzen heeft tijdens zijn 

leven echter ooit aan dysenterie geleden. Hetzelfde geldt voor de meeste andere Amsterdamse 

families. Vitruvius heeft ook kritiek op hetzelfde water [scl uit loden buizen] in boek 8, hoofdstuk 7, 

omdat uit lood loodcarbonaat geboren wordt. Maar het carbonaat wordt niet door het water uit 

het lood gelokt; dat doen alleen zure en scherpe vloeistoffen, zoals daar zijn azijn, citroensap en 

dergelijke. Putwater wordt beschadigd doordat het onderaards is en niet door de zonnestralen 

doorschenen wordt, maar ook doordat het stilstaat en niets doet. Dat geldt temeer als het onder 

deksels besloten ligt en via een pomp wordt opgehaald. Rivierwater is het beste als het gehaald 

wordt uit het midden van een rivier die breed en lang is en met veel kronkels, als het niet modderig 

is doordat het water afloopt in kolken, en als het geen bijmenging heeft van slechter water. Het 

meest in ere staat water uit de Nijl, [einde pag 239]. In Rome wordt water uit de Tiber 

gewaardeerd, in de Duitse landen water uit de Donau, de Rijn en de Maas. Het slechtste water is 

water uit ijs, uit sneeuw en uit meren. Dat is dik en onverteerbaar. Deze fouten kunnen 

gecorrigeerd worden door koking, en beter nog door destillatie. Men behoeft niet te vrezen dat 

water door koking ingedikt wordt, want het water wordt door matige koking geenszins dikker, en 

wat er aan dik inzit, wordt juist afgescheiden door de warmte en blijft na de koking op de bodem 

achter. Dat gebeurt in die mate dat het water zachter wordt, zoals Vader Alj. Zoon van Sina [=Ibn 

Sina] heel secuur uitlegt in boek 1. sect. 2 doct.2. hoofdstuk 16. 

In deze streken drinken we geen water, want we hebben geen goed water, zoals de Italianen en de 

Spanjaarden dat hebben. Als zich de noodzaak voordoet om water te drinken, wordt dat op een 

licht en langzaam vuur eerst afgekookt, zo namelijk wordt de hardheid en de dikte ervan afgehaald. 

Wat ik zeg, geldt voor de heren in toga, voor wie ik schrijf. Over de mensen die water gewend zijn, 

moet wat anders gezegd worden, en zo ook over de plattelandsbewoners en boeren die water 

drinken zonder schade voor de gezondheid. Immers ze hebben lippen die op slabladen lijken. Maar 

genoeg over water. Ik kom nu op de wijn. 

6 Wat wijn is. Zijn temperament. Mercurialis ontkent ten onrechte dat wijn 

voedt. 
Wijn is sap dat uit de druif wordt geperst. Of zoals anderen liever zeggen: het is het bloed van de 

druif. De Ouden noemden de wijn ook het nagerecht van Bacchus296 [liberi bellaria] en bloem van 

de vrije vader. Ze dronken de wijn uit horens. Dat komt naar voren uit de beeldhouwwerken op 

oude stenen en uit verschillende getuigenissen van antieke dichters, zoals bevestigd wordt door 

Athenaeus in boek 11 [van Deipnosophistae]. Vandaar ook dat Bacchus met horens wordt 

afgebeeld. Op de juiste wijze gerijpte wijn is warm en droog [einde pag 240] naar eigenschappen, 

maar in de werkelijkheid is hij vochtig. Ik bedoel: goed doorgerijpt, want als hij onrijp is, dat is, uit 

onrijpe druiven geperst, dan heeft hij de kracht om te koelen en wordt hij omphacium genoemd, of 

op zijn barbaars agresta.297 Mercurialis, een zeer geleerd man, stelt in een [speciaal hieraan gewijd] 

                                                 
296 Wellicht is Plemps bron hier: Aulus Gellius: Noctes Atticae Boek XIII 11, 6: Vina quoque dulciora est invenire in 

comoediis antiquioribus hoc nomine appellata dictaque esse ea "Liberi bellaria". Zie 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Gellius/13*.html#11  
297 Agrestis = van het land.  
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boekje dat wijn niet voedt. Maar zijn argumenten zijn flinterdun en een dergelijke geleerde niet 

waardig. Ze kunnen namelijk zonder veel moeite weerlegd worden. Dat geldt zozeer dat het niet 

eens de moeite loont deze hier naar voren te halen, laat staan om ze aan een beschouwing te 

onderwerpen. 

De verschillen tussen wijnen wordt afgeleid uit de smaak, de geur, de kleur, de soort substantie en 

de leeftijd. Om te beginnen onderscheidt men wijnen op grond van de smaak. Er zijn er die zoet 

zijn, maar ook die [droog of] wrang (auster) zijn. Weer andere zijn scherp en de tong prikkelend, en 

nog weer andere liggen daar tussen in. De beste wijnen hebben een smaak ergens in het midden, 

dat is niet echt zoet, maar ook niet erg droog. 

De eigenschappen van de genoemde wijnen zijn de volgende. Zoete wijnen voeden zeer, omdat ze 

gretig door de ingewanden worden geabsorbeerd. Dat gaat zo hard dat ze obstructies veroorzaken, 

en een hypochondria298inblazen, en ze prompt in gal worden omgezet. Ze komen bijeen in de 

longen en de luchtpijp. Droge wijnen blijven langer in de buik, doen de stoffen die daaruit 

wegvloeien, stoppen en hebben een adstringerende werking. Ze zijn heel slecht voor asthmatici en 

hoesters, omdat zij hun fluimen tegen houden. Sommige wijnen zijn zeer geurig, andere zijn 

reukloos en weer andere nemen een vreemde geur aan van de vaten waar de wijn in zit of doordat 

er iets anders wordt bijgemengd. [einde pag 241] De sterk geurige wijnen zijn de beste: ze 

herstellen de spiritussen, het hart en de ingezakte krachten wonderbaarlijk goed. Maar daar staat 

tegenover dat ze het hoofd en de zenuwen aantasten. 

Van kleur zijn sommige wit, andere roodgeel, weer andere rood of zwart.De witte zijn minder warm 

dan de geel- rode, ze maken [de faeces] zacht, openen [de darm] en bewegen de urine. Ze zijn goed 

voor gallige mensen. De rood- gele zijn met dezelfde krachten begiftigd, zij het dat ze een weinig 

warmer zijn. De rode voegen kracht toe aan de maag, vormen goed bloed en maken het hoofd niet 

zo zwaar als de andere. Als ze echter zozeer verzadigd zijn van kracht, dat ze zwart zien door de 

toegevoegde dikheid, dan voeden ze krachtig. Maar ze brengen ook dik bloed voort en veroorzaken 

verstoppingen. Wat de mate van dichtheid betreft, sommige zijn dun en andere dik. De 

eerstgenoemde dringen makkelijk door, maken de openingen open en bewegen zweet en urine, 

maar voeden niet veel. De dikke voeden krachtiger en blijven langer hangen aan de eerste wegen 

waarlangs ze binnen komen, voordat ze zich verdelen. Zo veroorzaken ze verstoppingen. Naar 

leeftijd zijn sommige jong of nauwelijks gefermenteerd (musta), andere oud, weer andere van een 

gemiddelde leeftijd. Most wekt in ons lichaam vaak een koliekpijn op, doordat hij de darmen 

opblaast. Dat gebeurt vooral als de most de buik, c.q. de darm niet los[ser] maakt. Oude wijnen zijn 

erg warm, ze doen de zenuwen ongunstig aan en treffen het hoofd met vele dampen. [einde pag 

242] Voor elke wijn is een middelgroot vat het beste. Zoals honing in een diep vat hoort en olie in 

een hoog vat. 

                                                 
298 Zie Blankaart, Lexicon, p 460, onder Hypochondriacus affectus seu affectio: Est autem melancholia aliquousque 

progressa, cum viscerum abdominalium aliquali obstructione a sanguine crassiori, verum qui diversis simul laborat 

acrimoniis, unde dolor, tensio hypochondriorum, & convulsiones in variis corporis partibus &c. B miltzucht, buiks-zyde-

pyn. Zie Steph. Blancardi Lexicon medicum renovatum, in quo totius artis medicae termini, in anatome, chirurgia, 

pharmacia, chymia, re botanica etc. [...]. apud Joan. Franc. van Overbeke. Lovanii, 1754. 
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8 Wat is vinum edentulum [zeer oude wijn]? 
Van vinum edentulum wordt gewag gemaakt door de schrijvers. Onder de geleerden is men het er 

niet over eens wat het is. Zekere Gualterius zegt tegen Horatius (boek 1, epistola 15) dat het wijn 

zonder krachten is, of in elk geval met hele kleine krachten. Plautus zegt het in Poenulus acte 3, 

scene 3 zo: 

Waar je je oude dag zal bevochtigen met wijn van Leukas, Lesbos, Thasus en Chios die door 

zijn leeftijd tandeloos is geworden, 

daar zal ik je rijkelijk voorzien van geurige olie die in stromen over je heen zal vloeien.299 

In deze passage belooft een bordeelbaas de keizerlijke ambtenaar dat hij hem in de watten zal 

leggen en hem de meest kostbare wijn zal geven, oude vanzelfsprekend, waarvan wegens de 

leeftijd en de ouderdom de tanden als het ware zijn uitgevallen. 

9 Door ouderdom wordt de wijn beter. Catullus noemt dat met recht nogal 

bitter. 
Zeker is dat wijnen vooral op basis van de ouderdom aanbevolen worden en als edel beoordeeld 

worden. Christus onze heer zegt in Lucas, hoofdstuk 5: niemand die wijn drinkt, wil graag de jonge, 

men zegt immers dat oude beter is. En in Ecclesiasticus [vindt men]: jonge wijn zal oud worden en 

die zult ge met plezier drinken. En zo ook zegt Plautus’ Casina of Canissa in de proloog: 

Die oudere wijn drinken, acht ik wijs. 

En zo ook mensen die graag naar oudere toneelstukken kijken.300 

Ook Horatius oordeelt dat wijn met het ouder worden beter wordt: 

Als de tijd net als betere wijn [ook] betere gedichten geeft.301 

Zo ook wenst Ovidius dat er voor hem oude [wijn] geschonken wordt: 

Die zich voorthaasten, moeten maar jonge mostwijn drinken. 

Laat men mij echter oude wijn schenken, 

die nog in vaten werd opgeslagen in de tijd van de oude consuls.302 [einde pag 243] 

En Tibullus zingt: 

                                                 
299 Plautus, The Little Carthaginian. (LCL 260: 90-91, v 699-703). Rostius tekent bij acte III. sc. III. vs. 88 aan dat de 

verstoring van het metrum laat zien dat deze zin niet intact is. bovendien valt niet te begrijpen wat men zich voorstelt bij 

echeumata unguentum. Zij stellen voor: unguentorum acheumatis, dat is canalibus. Dus ‘Sloten van oliën’. Zie F.G.E. 

Rostii Commentationes Plautinae / post auctoris mortem ex nova eius recensione emendatiora edidit Carol. Henric. Adelb. 

Lipsius. Leipzig 1836, p 144 

https://books.google.nl/books?id=EGkUAAAAQAAJ&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Commentationes+Plautinae+post+auctoris

+mortem&source=bl&ots=j_VDJSO5pP&sig=n8JEdUTYRxlkaYrg6OLEF8tUReg&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiSr_rsk

p3OAhVBuhoKHa3NC64Q6AEIPzAG#v=onepage&q=Commentationes%20Plautinae%20post%20auctoris%20mortem&f

=false 
300 Plautus, Casina, proloog, vs 5.  
301 Horatius, Brieven, boek II, Brief I vs 34. (LCL 194: 398-399) 
302 Ovidius, Ars amat. XII 892-4.  
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Nu breng mij geurige Falernische wijn uit oude consulsjaren 

en maak los de stop op het vat met chios.303 

De dichter noemt [de wijn] hier fumosum304 consulem, omdat hij door een zekere ouderdom 

gekleurd is als door roet. De Romeinen vulden namelijk hun atria met de standbeelden van 

beroemde voorvaderen. Ze deden dat om het nageslacht op te wekken zich voortdurend af te 

vragen wat ze zich zelf voorstelden om na te volgen. Met dezelfde bedoeling hangen ook wij 

Katholieken beelden van heiligen op in huizen en kerken - niet om ze te aanbidden, zoals de 

calvinisten ons nogal dom voor de voeten werpen. Overigens moeten de dingen die over de 

ouderdom gezegd zijn, worden begrepen in verband met nobele wijnen van hoge afkomst, ze gaan 

niet op voor onze moezelwijnen die zo’n leeftijd niet aankunnen. 

Oude wijn wordt door Catullus nogal bitter genoemd (amarius). 

Kom jongen, bedienen!, schenk de glazen vol met oude Falernische wijn, van die bittere.305 

Waar Sabellicus verbetert: minder verdund (meraciores). Elders gaat Hermolaus Barbarus een 

andere weg: hij wil dat er gelezen wordt: zuiniger (avariores). Vastgehouden moet echter worden 

aan de lezing van Gellius: amariores. De scherpere wijn pleegt na een flinke spanne tijds bitter te 

worden, zoals onze Galenus getuigt en aantoont in boek 4 van De simpl. med. facult., hoofdstuk 11. 

En zo ook Seneca in brief 64: hoe in al te oude wijn juist de bitterheid ons behaagt. 

10 De krachten die een edele wijn heeft volgens dichters die zelf dol op 

wijn waren. 
De krachten van edele wijnen worden op onderhoudende wijze en feestelijk bezongen door de 

dichters, omdat zij de last van bezorgde geesten wegnemen en de zorgen, de angst en de armoede 

doen vluchten en de mensen bevelen om goede moed te houden. [einde pag 244] 

[Aan mensen die nuchter blijven, laat God alles moeilijk lijken] en de pijnlijke kommernissen 

verdwijnen niet. Wie zeurt na een glaasje nog over de zware krijgsdienst of over 

armoede?306 

Dat zegt Horatius in Carmina, boek I, ode 18. En in boek 3, ode 21 wordt een kruik als volgt 

aangesproken: 

Jij geeft weer hoop aan angstige zielen, en kracht en handvaten aan de arme. 

Na jou vreest hij de woedende uitbarstingen van vorsten niet meer en evenmin de wapens 

van soldaten. 

Dezelfde strekking heeft dat gezegde van de Wijze die alles weet in Spreuken, hoofdstuk 31: 

                                                 
303 Tibullus, Elegieen, II, vs 27 -28. (LCL 6: 254-255). 
304 Rokerig, vuil,maar bij Horatius gerookt en dan van ham.  
305 Catullus, Carmen XXVII; zie ook http://www.koxkollum.nl/catullus/catullus27.htm 
306 De zin begint met ‘siccis omnia nam dura deus proposuit neque …’  
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geef drank aan de treurenden, en wijn aan hen die bitter van gemoed zijn. Laat ze drinken, 

en ze zullen hun nood vergeten en verder niet meer denken aan hun pijn. 

In het boek van de rechters [Richteren] hoofdstuk 9,307 stelt Joathan een sprekende wijnstok voor, 

die zegt dat zijn sap aan God en de mensen vreugde pleegt te geven. Aan God in de offers wel te 

verstaan, waartoe de wijn gebruikt wordt, hoewel sommigen willen dat op die plaats met de naam 

elohim308 niet de ware God, maar rechters en magistraten worden bedoeld. De betekenis wordt 

dan: door het drinken van wijn worden armen en rijken, vorsten en onderdanen, rechters en 

cliënten allemaal even vrolijk. Tibullus zegt: 

Dat vocht leert de stemmen om zang te maken, 

en beweegt ze tot zekere manieren die de leden van het lichaam niet kenden…309 

En een ander: 

Wie hebben de stimulerende glazen niet welbespraakt gemaakt 310 

Ze zeggen dat om die reden alle belangrijke dichters dol op wijn zijn geweest. 

Horatius boek I, Satire 3 zegt: 

[einde pag 245] 

Geen gedichten kunnen behagen of lang leven, 

die geschreven zijn door mensen die water drinken. 

Hij staaft dat met een voorbeeld van Homerus en van Ennius. 

Homerus verraadt zich als een liefhebber van wijn, 

en vader Ennius zelf ging er nooit toe over het wapengekletter te bezingen als hij niet 

eerst wat gedronken had.311 

Men zegt dat hij opgevreten is door een ziekte van de gewrichten die hij door het onmatig gebruik 

van wijn had opgelopen. Iets wat ook Serenus over hem zegt.312 

Van Aeschylus wordt ook gemeld dat hij nogal dol op wijn was. Calisthenes zegt bij Lucianus dat hij 

de man is die zijn tragedies in wijn schreef. Zoals ook de dichter Alcaeus een notoire dronkaard 

[was], die zijn gedichten schreef als hij de nodige glazen ophad (men trof hem voortdurend dronken 

                                                 
307 Richteren 9, vs 6-14  
308 Elohim [Hebreeuws mv.: goden] Godheid als een verzameling van vele krachten. 

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/odin/30woordenlijst.html 
309 Tibullus, Elogiae, boek I, vii, vs 37-38 
310 Horatius, Epistolae, boek I, brief v, vs 19. 
311 Horatius, Epist., boek I brieg xix ad Maecenatem, v Vs 7-8 Ennius ipse pater nunquam nisi potus ad arma/Prosiluit 

dicenda. Dat is: Den Vader Ennius self begaf sich nooyt aen 't schrijven, als nae dat hy dicht van Wijn bestooven was. Zie 

Aernout van Overbeke, Geestige wercken (1678). http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=over001gees02 
312 Serenus Sammonicus schreef in zijn Liber medicinalis: Men zegt dat zelfs vader Ennius, omdat hij de vijandige bekers 

droog maakte, zich door dit wangedrag dergelijke pijnen op de hals heeft gehaald. Zie O. Skutsch e.a. Ennius. Genève, 

1972, p 127. Volgens zijn biografen leed Ennius aan jicht. Het drinken van veel rode wijn werkt het ontstaan van die ziekte 

in de hand. 
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aan). Dat wordt ook van de blijspeldichter Aristophanes gezegd. Plutarchus legt het geval uit in zijn 

Symposia (Tafelgesprekken). Het is omdat de calor van de wijn de kracht om ideeën te ontwikkelen, 

prikkelt (een kracht die bij nuchtere mensen soms verstijft), en die beelden oproept, die aandrang 

[om te schrijven] geeft en zelfvertrouwen. Iets wat vooral bij de Belgen en Duitsers plaats vindt, 

want dat zijn mensen die vol slijm zitten en die daardoor nogal traag zijn. De oude dichter Nicrates 

en ook Alexis zingen bij Athenaeus, boek 2, dat de wijn het paard van de poëten is. 

Wijn is het vurige en snelle paard voor de vlotte dichter. 

Het drinken van water levert helemaal niets goeds op. 

In onze herinnering maakte de zeer geleerde schrijver en dichter Dominicus Baudius, die niet voor 

de Ouden onderdeed, [einde pag 246] de beste verzen als er rijkelijk met de bloem van de vrije 

vader gestrooid was. De Duitsers vergaderden volgens Tacitus zeer verstandig onder het drinken. In 

onze eeuw waren het de zeer beroemde heren Viglius en Peckius, de een voorzitter van de 

Geheime Raad, de ander kanselier van Brabant, die de beste juridische adviezen maakten en de 

meest heilzame raad aan hun vorsten gaven als ze wat op hadden. 

11 Wijn drinken bekomt niet iedereen. 
Maar deze heren moeten niet zo maar door willekeurig iedereen worden nagevolgd, want voor hen 

die van nature heet en gallig zijn en voorzien van een vurige en turbulente inborst, past het 

helemaal niet om zichzelf royaal op wijn te trakteren. Dan doen ze helemaal niks goeds of 

lofwaardigs meer. Maar voor mannen met een beheerst en gematigd karakter en voor grijsaarden 

past wijn uitstekend. Solon zei, dat oude mannen in het bijzonder aan twee dingen plezier pleegden 

te beleven: goede wijn en een goed gesprek met geleerde mensen. Hier lijken de wetten vandaan 

te komen die inhouden dat jongemannen tot hun tweeëntwintigste van wijn moeten afzien en 

vrouwen gedurende hun hele leven. Laatstgenoemde regels werden volgens Plato in hoofdstuk 2 

van De wetten bij de Atheners in acht genomen. De oude Romeinen onderhielden de 

eerstgenoemde streng. Wijn mag dus alleen aan oude mannen worden verschaft. Maar welke? 

Verdunde of pure wijn? 

12 Voor oude mannen past volle wijn. Vallesius gaat tegen deze regel in. 
Fransciscus Balles of Vallesius zegt in zijn Liber de sacr. philosoph., hoofdstuk 29: ik houdt niets voor 

stommer dan dat aan oude mannen rijkelijk wijn, en dan vooral pure, onversneden wijn wordt 

toegestaan om zo hun calor te vermeerderen. [einde pag 247] Hoe heter de wijn van zich zelf is, 

des te groter de calor die vanuit de buik en alle ingewanden moet komen om [de calor van de wijn] 

te overwinnen: anders wordt hij van het minste of geringste al zuur. Hij vermeerdert dan het rauwe 

sap, vanwaar hij ook de natuurlijke calor verstikt, en ontelbare ziekten opwekt, waardoor hij de 

dood versnelt. Dat wijn de melk voor oude mannen zou zijn, kan ik niet helemaal onderschrijven. Ik 

denk eerder dat aan hen de wijn beetje bij beetje en verdund moet worden toegestaan, totdat aan 

hen die op de allerhoogste leeftijd gekomen zijn, helemaal geen wijn meer wordt gegeven, maar in 

plaats daarvan melk of gekookt water. Het is namelijk beter om aan de natuurlijke calor toe te 
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staan dat hij langzaam aan dood gaat, dan hem met wijn op te jagen en zo de oude dag ellendiger 

en korter te maken. 

Deze dingen zegt Vallesius, en mijn vriend Guido Patinus is het daarmee eens [blijkens zijn 

uitspraken] in het boek van Philip. Guibertus, Vragen over nuchterheid. Ik ben echter een andere 

mening toegedaan. Verder meen ik dat er meer naar Galenus moet worden geluisterd. Die zegt in 

boek 5 van De sanit. tuenda dat wijn even slecht is voor kinderen, als hij geschikt is voor oude 

mensen. In dezelfde zin laat ook Celsus zich uit in boek 1, hoofdstuk 3. Hij stelt dat wijn voor 

kinderen [alleen] geschikt is als hij gemengd wordt met water. Voor oude mensen daarentegen 

[moet hij] puur [zijn]. Aetius zegt in Tetrab. 1, sermo 4, hoofdstuk 30 dat wijn goed is voor 

grijsaards. Het moet echter een wijn zijn die past bij mensen die van nature warmer zijn. Dat is 

bijvoorbeeld de wijn, die naar substantie licht is en naar kleur rood of geel. En daaruit komt dan dat 

zeer grote voordeel voor ouderen voort, namelijk dat [die wijn] al hun delen verwarmt en dat 

vervolgens het serum van het bloed door de urine geloosd wordt. Achilles, die bij Homerus de oude 

mannen Phaenix en Ulysses ontvangt, verschaft hun geen wijn met water, maar pure wijn. Deze 

vorst der dichters bereidt met een wonderlijke kunst en originaliteit [einde pag 248] voor iedereen 

wat het beste [bij hem] past en goed [voor hem] is. En welk levenswater, zo wordt het genoemd, 

dient oude mannen en wekt leven op? Laat Vallesius, laat ook Patinus heengaan met zijn 

Spanjaarden en Fransen; dat zijn warme en magere mensen, en laat ze lymphatische wijn [= wijn 

met water] bereiden. Laat ons, koude en sappige mensen sterke en eerlijke wijn gebruiken. 

13 Warme noch ijskoude dranken worden thans gebruikt. 
De Ouden pleegden aan het begin van het diner twee soorten water, warm en koud, op tafel te 

zetten. En het is zeker dat de Romeinen gretige drinkers van het warme water waren, zowel puur 

als gemengd met wijn. Van dat water werd in de stad Rome [veel verkocht] in de Thermopolia, die 

keizer Claudius vernietigd heeft.313 Plinius veroordeelt die [scl bronnen van warm water] ook. Er 

moet worden opgemerkt, zegt hij, dat geen enkel ander dier behalve de mens warme dranken wil 

hebben. Daarom zijn ze niet natuurlijk. Plutarchus is het daar niet mee eens: hij keurt ze helemaal 

goed en beveelt het drinken van een warme drank aan voor mensen die moe zijn en uit hun 

humeur. 

De latere tijd waardeerde de koude drank. De artsen van Sicilië [school van Salerno] vertellen dat 

de pest, nadat het gebruik was ontstaan om de wijn met sneeuw te koelen, het koninkrijk minder 

vaak binnenkwam dan gewoon was geweest. Dit zelfde bevestigt Balthasar Pisanellus, arts te 

Bologna, in zijn boek De esculentorum, potulentorumque facultatibus lib. Hij zegt dat de Sicilianen 

zich heel wel herinneren, dat zij voor de invoering van het gebruik van sneeuw, in groten getale 

door de tiran van de pestige ziekten uit de weg werden geruimd. Dat was omdat ze in erg hete 

lucht leefden en heel lauw water gebruikten, Men voert de oorsprong van deze ziekte terug op de 

verstopping van de primaire venen van de lever. Die is het gevolg van de [einde pag 249] slechte 

vertering welke wordt veroorzaakt door warm drinken. Dat kwaad hield op te heersen, nadat 

ongeveer twintig jaar terug het eerste gebruik van sneeuw bij [het koelen van] de drank [begonnen 

                                                 
313 Het thermopolium was een winkel die warme etenswaren en wijn uit aarden kruiken leverde om mee te nemen. Soms 

kon men er ook eten. Zie http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/wine/thermopolium.html 
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was]. Door nauwkeurige waarneming is namelijk aangetoond, dat in de stad Messana jaarlijks 

duizend mensen minder gestorven zijn dan vóór het gebruik van de sneeuw het geval was. Over de 

Spanjaarden wordt hetzelfde gezegd door Ludov. Nonnius, boek 4 De rer cib., hoofdstuk 5. Namelijk 

dat ze veel minder door kwaadaardige koortsen werden aangedaan. Die koude van de gekoelde 

drank tempert namelijk de hitte van de ingewanden en remt de afbraak van de sappen. Hiervan 

waren de zeer geleerde Spaanse artsen Vallesius en zijn leerling Mercatus zo onder de indruk dat ze 

hun burgers ervan overtuigden dat het gebruik van met sneeuw gekoelde drank nuttig en 

aangenaam was. In Italië gebeurde hetzelfde. Dit gebruik was voor ons Belgen juist pestbrengend. 

Het wekte roeringen op in maag en darmen en matte de krachten af. Wij hebben namelijk niet 

zulke warme ingewanden en we voeden ons niet met zulke warme lucht als die genoemde volken. 

14 Het gebruik om de wijn met water aan te lengen, is zeer oud. 
Ja zelfs de Fransen, die warmbloediger zijn dan wij, koelen de wijn niet met sneeuw, maar lengen 

hem aan met water, iets wat een zeer oud gebruik is. We leren het uit de monumenten van [de 

historicus] Philochorus: Aan Amphictyon, de koning van Athene, leerde Dionysus, als eerste van alle 

mensen de wijn met water te vermengen. Gezien is dat door het gebruik ervan mensen [weer] 

rechtop gingen lopen, terwijl de pure wijn hen eerder krom had gemaakt [= van de jicht?]. Vandaar 

dat er altaren zijn opgericht voor Dionysus, die ze orthon [Gr < orthos] noemden, dat is recht[op]. 

Maar ons past het niet dat gebruik na te volgen; wij wonen in een koude en vochtige streek en wij 

drinken bier waar een beetje pure wijn overheen gegeven wordt. [einde pag 250] Bovendien gaat 

het om de lichte en slappe wijnen van Moesel en Rijn. Dat zijn wijnen die een menging met water 

niet verdragen. 

15 Het gebruik van de Fransen bij diners moet worden goedgekeurd.  
Er is een manier van handelen die ik ten zeerste goedkeur, en waarvan ik meen dat ze nagevolgd 

moet worden. Het is die, welke de zeer bloeiende natie der Fransen in acht neemt: mensen die aan 

tafel zitten, voorzien elkaar over en weer vriendschappelijk van drank en geven het glas niet door. 

Als iemand wenst te drinken, moet hij om [een volle] beker vragen [die een ander dan voor hem 

moet inschenken], en iedereen drinkt zoveel hij maar wil. Wij drinken elkaar als Duitsers toe, de 

een de ander, en geven het glas van hand tot hand door. Vervolgens dringen wij er op aan dat de 

ander met een gelijke teug antwoordt, en wij strijden in het leegmaken van de volle glazen. 

16 Wijn moet niet te lang onafgedekt staan. 
Intussen hopen zich rond iemand vele glazen vol wijn op, die niet bedekt zijn, waarin 

noodzakelijkerwijs dus vele ondeelbare deeltjes vallen, die misschien wel gevaarlijk zijn. Want de 

lucht van de openbare ruimtes zit vol met stofjes en de adem van de mensen die daar samen zijn - 

mensen die vaak niet helemaal gezond zijn, en die van binnen aftakelen door smerige en 

besmettelijke aandoeningen. Daaruit wegvliegende miasmata vallen in de niet afgedekte wijn en 

worden vervolgens door de aanliggenden opgedronken. Ook als ze op het eten neervallen, 

[schaden ze], maar daar niet zo erg, omdat het eten lichtjes door het lichaam gaat en een groot 

deel via de faeces uitgeworpen wordt. De wijn daarentegen dringt meteen snel naar alle kanten 
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door [in de delen van het lichaam] en voert daarbij die schadelijke deeltjes met zich mee. Het komt 

ook voor dat wijn die lang open blijft staan, verdampt, dat wil zeggen dat hij zijn geesten en 

krachten wegzendt. Ook gebeurt het dat iemand het aangereikte glas aan een ander geeft. Hij 

drinkt het niet leeg, maar maar met zijn mond die bezet is met smeer en vet van hem zelf besmeurt 

hij wel de rand. [einde pag 251] Als hij de rand niet schoon veegt, wordt de ander, die zal reageren 

op de degene die hem toedrinkt, gedwongen het vuil op te nemen. 

17 Onze boerse gewoonten. 
Die lompe en boerse gewoonten van ons moeten ooit eens gecorrigeerd worden. [Dus laat ons 

kijken naar de regels die Plinius geeft] 

18 De regels bij het drinken volgens Plinius. 
Plinius bespreekt in boek 14, hoofdstuk 22314 de regels waarin de kunst van het drinken is 

vastgelegd. Hij geeft die eer [van het opstellen ervan] aan Torquatus:315 niet stamelen bij het 

praten, geen opluchting zoeken door te braken, of langs een ander deel van het lichaam iets kwijt 

te raken,316 niet zeer veel drinken in één teug, daar met kleinere slokjes niet nog eens veel aan 

toevoegen, niet met de beste bedoelingen zuchten [hè hè] bij het leegdrinken, niets uitspuwen en 

niets achterlaten [in het glas] om met behulp van [dat restant aan] wijn een geluid op de vloer te 

veroorzaken. Dat geluid wordt cottabus317 genoemd bij Athenaeus, in het Belgisch ‘een Gelderse 

quack’.318 De Ouden pleegden namelijk de [bijna] leeggedronken glazen om te keren, zoals blijkt uit 

Vergilius, 9 Aeneis. 

Ze deden zich te goed aan de wijn en draaiden daarna de koperen bekers om. 

Zo doen wij het bij gastmalen ook nu nog. Bij bepaalde volken wordt het voor boers gehouden, 

vooral [bij] de Saksen. 

Een gewoonte in Saksen voor drinkers die onder vrienden zijn, is dat ze geen beker tot 

helemaal onderin leegdrinken. Die gewoonte is zeker niets waard, want waarom zou ik wat 

door de mond van een ander is geweigerd, opdrinken [compleet] met de lauwe troep [die 

eraan zit]? Ik prijs mijn Belgen319die hun nek naar achteren buigen en de aangeboden bekers 

helemaal leegdrinken.320 

Plinius zegt dat in een regel is vastgelegd dat men bij het drinken niet ademt. Dat moet een weinig 

eerder gebeuren. [einde pag 252] Men moet in een keer drinken, had hij gezegd. Dit noemen de 

                                                 
314 Boek XIV hfdst. 28, v 146 (LCL 370 p 282-283).  
315 Titus Manlius Torquatus kan verwijzen naar drie consuls van het gens Manlia. 
316 Plemp laat weg: matutinas obisse sine iniuria vigilias.  
317 Pinxter: Grieks spelletje waarbij men met het laatste beetje wijn in het glas een schaaltje zo probeerde te raken dat het 

van de rand van de tafel afviel.  
318  Boek XIV, hfds xxviii. (LCL 370 p 280-281).  
319 Francos, Franken stond er oorspronkelijk in het gedicht. 
320 Het versje is waarschijnlijk van Friedrich Taubmann (1565?-1613). Zie: http://www.uni-

mannheim.de/mateo/camena/del6/books/deliciae6_16.html. Plemp heeft het wellicht overgenomen uit G. J. Vossius, 

Poeticarum Institutionum Libri Tres.1647.  

http://www.uni-mannheim.de/mateo/camena/del6/books/deliciae6_16.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camena/del6/books/deliciae6_16.html


 

261 

Grieken ‘αμυστι. Dat woord heeft Horatius in boek 1, ode 37321 in het Latijn omgezet, toen hij die 

manier van drinken amystidem322 noemde. 

Laat hem Bassus overwinnen in het drinken van de Threicidisch wijn en deze in een teug 

opdrinken.323 

19 Of het goed voor de gezondheid is om een keer in de maand dronken te 

worden. 
Omdat ons betoog afbuigt in de richting van een vrijmoedig gesprek onder mensen die wel een 

glaasje lusten, is het goed om hier de vraag te stellen of het de gezondheid bevordert om eenmaal 

per maand dronken te worden. [Dat is wat] de adviseurs op het gebied van de geneeskunde ons 

leren - en dan niet degenen die onderaan op de ladder staan. Zo bijvoorbeeld Abubecrus Rhazius, 

de beroemde schrijver, die zeer ervaren was in de geneeskunde. Hij is immers de man van wie 

beweerd wordt dat hij het vak honderd jaar lang heeft beoefend. En zo ook Ibn Sina, in de 

wandeling Avicenna geheten, een man die uitmuntte in elke tak van wetenschap. Dat is een man 

van wie onze Galenus zegt dat hij in niets anders dan in de bondigheid van zijn adviezen verschilt 

van de zorgvuldigste beoordelaren van de natuurlijke kwaliteiten, die in niets de tweede is, en in 

zijn wijsheid en de scherpte van zijn oordeel met afstand de grootste is. Laat [dus] niemand er 

tegen ingaan en sputteren, [daarbij zeggend] dat zij zelf de dronkenschap vooral aanbevelen, 

omdat ze gek op wijn waren misschien, en begerig om zich vol te gooien met pure wijn (zo namelijk 

plegen de mensen met een rookgordijn van redeneringen hun gebreken te verbergen). Het waren 

[immers] Arabieren, dat wil zeggen dat ze [afkomstig waren uit] een volk aan wie het gebruik van 

wijn op grond van een decreet van hun eigen mohammedaanse geloof, verboden is. En dus kijken 

we verder niet meer naar de redeneringen, volgens welke zij dronkenschap aanbevolen zouden 

hebben. Avicenna schrijft in het eerste boek van zijn grote werk, de Canon, sectie 3, hoofdstuk 8 

[echter wel]: als een of twee maal per maand dronkenschap wordt toegelaten, wordt een merkbaar 

voordeel gevoeld. Door de werking van een diepere slaap worden de animale krachten [namelijk] 

verlicht en komen ze tot rust. [einde pag 253] Ook wordt het zweet opgewekt en [de vochten] die 

te veel zijn, verdwijnen. Maar om deze goede dingen te bereiken, past het niet zo maar 

dronkenschap toe te staan. Van [dronkenschap] bestaan er namelijk twee soorten. De ene is zwaar 

en inspannend. Het is die welke met reusachtige bekers iedere inwendige natuurlijke gesteldheid 

van het verstand inslikt. De andere is licht. Daarom worden degenen die erdoor natgemaakt zijn, in 

de Vragen van Aristoteles steeds weer ‘ακροθωρακες [lett. hoge borstkasten] genoemd worden, 

dat wil zeggen, lichtjes aangeschoten (appoti) en als het ware slechts tot aan de borst [en niet het 

hoofd] bevochtigd met wijn, zoals Budaeus het vertaalt. Zo oordeel ik dus dat die totale, zeer grote 

en diepe dronkenschap, waarbij gedronken wordt tot men van de stoel geholpen moet worden, 

nooit voor iemand van nut kan zijn, maar alleen ongezond, gevaarlijk en een mens geheel 

onwaardig. Ongezond [zeg ik] omdat [de drank] de hersenen helemaal vult, de zenuwen ongunstig 

beïnvloedt en de ingeboren warmte verstikt. Want ook al past naar de mening van Galenus de wijn 

heel goed bij de ingeboren warmte, door de werking ervan wordt hij [= de calor] op dezelfde mate 

                                                 
321 Thans 36  
322 < amystis = het in een keer leegdrinken van de drinkbeker (Pinxter). 
323 Horatius, Oden, Boek I, 36. 
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manier tot stilstand gebracht, als olie dat doet met vuur en met een fakkel. De overvloedige 

overmaat van elk van beide begraaft ze allebei en dooft ze uit. Gevaarlijk [zeg ik] omdat wij weten 

dat het meer dan eens is voorgekomen dat iemand die door de wijn bedwelmd was, plotseling stil 

viel en in een stuip zou zijn gestorven, als niet toevallig een koorts was opgekomen, of als hij het 

niet had gehaald tot dat uur waarop de dronkenschap zich oploste, en hij de macht over zijn stem 

weer terug kreeg. Ten slotte is het de mens onwaardig, omdat [de dronkenschap] de geest ofwel 

het gebruik van de rede zover verwijdert en onderuit haalt, dat de mens zelfs redelozer wordt dan 

de wilde dieren. En zo zijn de genoemde goede dingen alleen aan een lichte dronkenschap toe te 

wijzen. [einde pag 254] Deze is namelijk een draagstof en een aansporing van de scheppende geest 

(ingenium) en van de deugd. Hij verkwikt en verfrist de geest om te zorgen dat deze de taken die bij 

de nuchterheid behoren weer aankan, terwijl hij de levensgeesten (animi) wat opvrolijkt en ze 

geschikter maakt en scherp genoeg om hun taken weer op te nemen. Om die reden meent de 

Atheense medicus Mnesitheus dat [zware] dronkenschap voor goed moet worden afgezworen. Hij 

liet de teugels ook zelf [soms] wat vieren door op gezette tijden met een lachende gezicht wat te 

drinken met Dionysus. Ook Plato, deze eminente vormer van de zeden, die allesbehalve onbekend 

was met de natuurwetenschap en de geneeskunde, keurde deze wat ruimere en aangenamere 

uitnodiging om wijn te drinken niet af. Deze ontstond geleidelijk aan onder [leiding van] nuchtere 

mensen die optraden als arbiter of meester van het gastmaal [zie eerder]. Plato leerde zeer wijs en 

zeer waar bovendien, dat er met voldoende betrouwbaarheid nog nooit een geval is waargenomen 

van iemand die zich zelf in bedwang had en gelijkmatig bleef, als zijn leven en de leefwijze onder 

die gevaren van de dwalingen en te midden van de verleidingen van de geneugten op de proef 

werden gesteld. Want, zo leerde hij, zowel de man aan wie alle geneugten en genoegens van de 

gastmalen onbekend zijn, als degene die geheel en al met hen op de hoogte is, wordt meestal 

betoverd en overmand als of de vrije wil of de geneugten hem er toe brengen om deel te nemen 

[aan een drinkgelag]. Het doet er niet toe of het toeval iemand daartoe brengt, of de noodzaak hem 

dwingt, zijn verstand en zijn geest blijven [in beide gevallen] niet overeind. Ze worden als het ware 

geslagen en door een brutale slag storten ze in. Dus oordeelt [Plato] dat men bij elkaar moet 

komen, en als in een slagorde in een man tegen man gevecht klaar moet zien te komen met de 

genotzuchtige zaken en die teugelloze macht van de wijn. Ook Seneca, die ernstige man met zijn 

stoïsche visie, zegt in dezelfde geest [einde pag 255] ergens dat het samenzijn en een wat royalere 

dronk kracht kunnen geven. Soms kan het daarbij net tot aan de dronkenschap komen, niet zover 

dat deze ons onderdompelt, maar ver genoeg om onze zorgen weg te drukken. De wijn wast 

namelijk de lelijke dingen weg, hij haalt de geest uit de put en naast sommige ziekten, wordt ook de 

treurigheid genezen. De uitvinder van de wijn wordt namelijk niet wegens de ongebondenheid van 

de tong vrij (liber) genoemd, maar omdat hij de geest vrij maakt van de slavernij van de zorgen, 

omdat hij hem wat losser maakt en hem in alle ondernemingen actiever en stoutmoediger 

maakt.324 Dit moet echter niet steeds weer opnieuw op heel veel dagen gedaan worden, zoals met 

die Pacuvius325 het geval was. Seneca vertelt dat die man gewoon was zich dagelijks in wijn te laten 

begraven. Alsof hij voor zich zelf de begrafenisriten uitvoerde, zo werd hij na de maaltijd naar zijn 

bed gedragen, terwijl onder applaus van de mannelijke prostitués en met muzikale begeleiding 

gezongen werd: Βεβιωκε, βεβιωκε, dat is: hij heeft geleefd, hij heeft geleefd. Zo was er geen dag 

                                                 
324 Wijn werd soms de bloem van de vrije vader genoemd.  
325 Plemp bedoelt waarschijnlijk iemand anders dan de tragediedichter die zeer geleerd was en heel oud werd.  
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dat hij het beest in de mens niet uitdroeg. Wijn is een luxe goed en dronkenschap brengt 

verwarring. Wie ervan houdt, is niet verstandig, zegt Solomon in Spreuken 20.1.326 Door de wijn 

worden mensen als het ware in wilde beesten veranderd. Sommigen in leeuwen, zoals Alexander 

die Clytus, een van zijn dierbaarste vrienden doodde, nadat de heren zich in de glazen hadden 

gegooid. Of Herodes die, terwijl hij van een diner wegging een dienaar Gods ter dood 

veroordeelde.327 Anderen veranderen in honden: zoals Nabal,328 die vol wijn naar David blafte. 

Weer anderen worden varkens, zoals Lot, die nadat hij zwaar gedronken had, zich bezoedelde door 

een incestueuze bijslaap met zijn dochters. 

20 Wat beschermt tegen dronkenschap? 
Laat niemand zich meesleuren door die akelige misstap van dronkenschap. Gelukkig zijn er] dingen 

die de mens tegen deze fout beschermen. In de eerste plaats bittere amandelen. Die werken 

namelijk uitdrogend en schudden de vochten dooreen. [einde pag 256] Dat leert Plutarchus in boek 

1 van Sympos. Quaest. Op die plaats zegt hij dat er een of andere arts was in het gevolg van Drusus, 

de zoon van keizer Tiberius, die gewoon was alle anderen onder de tafel te drinken. Hij werd er op 

betrapt dat hij, alvorens hij begon te drinken, vijf of zes bittere amandelen at. Nadat hem dat was 

verboden, werd hij zeer gemakkelijk door de wijn overmand. Daarna is er niets beter gevonden om 

een dronkenmansfeestje door te komen.329 Hetzelfde herhaalt Athenaeus, op basis van Plutarchus, 

in boek 2 van Deipnosophistae. Cato [zegt in] De re rustica, hoofdstuk 156 [iets dergelijks]. 

Koolblaren, zegt hij, houden alles tegen. Eet ze dus gekookt of rauw. Als je ze rauw eet, doop ze dan 

in azijn. Ze zorgen verbazend goed voor de spijsvertering en maken de faeces zoals ze zijn moeten. 

Als je bij een drinkfeest veel wil drinken en royaal wil eten, eet dan voor de maaltijd rauwe kool, 

zoveel je wil, in azijn. Neem wanneer je aan het eten bent, nog eens vijf bladeren. Ze zorgen ervoor 

dat je je voelt alsof je niets gegeten en gedronken hebt, terwijl je drinkt zoveel je wil. De 

dronkenschap pleegt een man bij drinkgelagen midden op de dag sneller aan te tasten dan 

wanneer dezelfde [hoeveelheid drank] tijdens het diner wordt weggezet. ’s Nachts loert de helft 

van het gevaar, zei Plinius, en dat komt doordat de drinkenden op slaap hopen. De slaap helpt 

namelijk bij het verwijderen en het teniet doen van de dronkenschap. 

  

                                                 
326 Spreuken 20: De wijn is een spotter, sterke drank is luidruchtig en iemand die zich daaraan te buiten gaat, is niet wijs. 

http://www.bijbel.net/wb/?  
327 Herodes Antipas (20 v. Chr; 39n, Chr.), was in de eerste eeuw bestuurder van Galilea en Perea. Hij is bekend geworden 

door wat het Nieuwe Testament vertelt over zijn rol in de gebeurtenissen die leidden tot de terechtstelling van Johannes de 

Doper en van Jezus van Nazaret. 
328 Rijke veehouder in het Oude Testament die David enig voedsel weigerde. 
329  Zowel keizer Claudius als zijn zoon Britannicus overleden door cyanide uit bittere amandelen. Zo ook Drusus Julius 

Caesar, de enige zoon van keizer Tiberius. Drusus was een drinkebroer die de amandelen at om zo meer drank aan te 

kunnen. http://christopherzoukis.squarespace.com/chronicles-of-the-armchair-lit/2013/8/12/bitter-almonds.html. 

Waarschijnlijk had Drusus de truc geleerd van een arts in zijn gevolg. In Plutarchus’ Moralia leest men dat er inderdaad 

een arts was die zelf de amandelen nam. Zie Plutarch’s Morals Translated … by W. W. Goodwin. Boston, 1874, Vol III p 

219-220, par 4, Quaestio IV. http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadDS-

X7hrhyCxpP2Zwda4XuqqHmZbgKLbF7vvjVWWoaLHiAcfkM3dFSI3a50O5wkcVcR9-COhqPiS7kcsUtWaze-

6TzMS_xzappHOL_Eu-EY_HeEVnLlAZFBCL-sBkvjQv9lhaQkj7uVDzaRVB8TA8aNY1WbX-

osORG1mz6tuGvE71JlJhF2bmX-2fb4vEA4HKlPAI1UDJWdUhEqOwqrmE5abc889fy9NKi-

odB8_C24WuOncYTPGkX15clhi3ZzoxiV6OoZPKG5iVtmlNgOI2KVs2FxQ  
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21 Waarom drinkers van rijnwijn jicht oplopen. 
Uit uitvaring is komen vast te staan dat drinkers van rijnwijn vaak podagra oplopen, iets wat niet 

het geval is bij Franse of andere wijnen. De oorzaak hiervan is, dat de rijnse wijn moeilijker 

verteerbaar is dan de overige soorten. Door zijn dunheid legert hij zich bovendien gemakkelijk in de 

gewrichten en maakt daar dan zijn ruwheid vast. Sommigen zeggen dat dit gebeurt vanwege het 

vele tartaar dat in de rijnwijn [einde pag 257] gemengd is. Dat is juist. Maar de oorzaak waardoor er 

veel tartaar met die wijn is vermengd, is dat hij bij de vertering [in de maag] niet afgescheiden kan 

worden [van de wijn], zoals in andere volle wijnen, zoals de Spaanse, wel het geval is.330 Waarom 

dus, zou iemand kunnen zeggen, veroorzaken wijnen uit Hoei en Leuvense wijnen dan niet meer 

podagra; die zijn immers bijzonder moeilijk verteerbaar.331 Ik antwoord: omdat ze niet zo dun zijn 

dat ze zich helemaal in de gewrichten binnen dringen en zich daar nestelen. 

22 Wijn die door een bliksemschicht is gestold, kan gevaarlijk zijn. 
Het is wonderlijk dat wijn die door de bliksem gestold is, wanneer hij naar zijn eerdere staat 

terugkeert en dan gedronken wordt, mensen opwindt of buiten zinnen brengt. Om die reden past 

het, of is het in elk geval verstandiger, om van alle dranken waarvan men denkt dat ze door de 

bliksem veranderd zijn, af te blijven. 

23 De etymologie van abstemius en ebrius. 
De voorgaande dingen zijn bedoeld voor mensen die wijn gebruiken, niet voor degenen die zich van 

wijn onthouden. Dat zijn de geheelonthouders (abstemii) die zo genoemd worden omdat ze zich 

onthouden van sterke drank. In de taal van vroeger is sterke drank echter wijn. Vandaar dat 

Ausonius dat woord niet goed gebruikt in zijn [gelegenheidsgedichten op bekende docenten uit 

Bordeaux:] Commemoratio professorum Burdigalensium. [Hij zegt namelijk:] zich onthoudend van 

spijs en drank. Met een nieuw woord zegt Appuleius invinius, dat wil zeggen geen wijn drinkend. De 

jongelingen die zich op plaatsen waar rijkelijk wijn gedronken werd, van drank onthielden en in 

plaats daarvan een glaasje melk, water of appelsap namen, zeiden [overigens] dat ze evengoed 

dronken pleegden te worden en dat het daarbij tot grote uitgelatenheid kwam. Dat kwam doordat 

zij die anderen dronken zagen worden, als ging het om een besmetting. Zo ook nemen sanguinische 

mensen die van nature warmbloedig, blijmoedig, vrolijk en minzaam zijn, als ze met 

melancholische, verdrietige en strenge ouderen verkeren hun aard en gedrag over. De oudere en 

knorrige echtgenoot verandert, als hij een vrolijk jong meisje trouwt, door het lichtere en 

aangenamere gedrag [van het meisje]. Zelf heb ik [iemand] gezien die in het Amsterdamse dolhuis 

[einde pag 258] de zieken op gezette tijden voorzag van een gezonde, halve, gerookte varkenswang 

(sinciput). Ik zag dat die man vanwege de langdurige omgang met de [geestes]zieken op gezette 

tijden [zelf ook] geestelijk in de war raakte. Als hij dat voelde aankomen, sloot hij zich op in een 

werkhuis, waarin hij net zo gek werd als de anderen [aldaar]. Die dingen gebeurden de 

                                                 
330 Dus de maag scheidt het tartaar (wijnsteenzuur af van de wijn. Zo niet dan dringt het wijnsteenzuur met de wijn in de 

gewrichten.  
331 Wijn uit Hoei was erg was zuur, aldus B.J. Slot (Pers. meded.) Tot in de 19e eeuw was deze landwijn een ware 

volksdrank. Pas in 1946, meer dan drie eeuwen na het verdwijnen van de wijnteelt rond Maastricht, werd de laatste 

wijngaard gerooid. http://www.apostelhoeve.nl/Welkom/Wijngoed 
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geheelonthouders die verkeerden met de dronkenen (ebrii), die overigens zo genoemd worden 

omdat ze vele glazen drinken. Een bria is immers een wijnbeker of een kelk die geschikt is om wijn 

uit te drinken. Vandaar ook sobrius, dat is se, ofwel sine briae, ofwel zonder glazen. De e is in een o 

veranderd, zoals socors in plaats van secors, dat is zonder hart, en segnis [traag] zonder ignis [= 

vuur]. Zoveel over wijn. 

24 Cider en hydromel. 
Verwant aan wijn is wat thans sidra wordt genoemd. Het is een drank die wordt gemaakt uit 

geperste sappen van peren of appels. Weldra wordt het geperste sap warm, net als wijn, en scheidt 

het een sediment af. Het sap wordt warm of koud - dat hangt ervan af of het uit zure of zoete 

appels wordt gemaakt. Het veroorzaakt altijd winden [bij de drinker] en maakt het hoofd dol, maar 

het smaakt goed. Bij een warmer klimaat is cider die uit zure appels werd gemaakt, het gezondste, 

bij een kouder klimaat is het de cider uit zoete appels. In Cantabrië en Asturië, landstreken in 

Spanje waar vanwege de onbarmhartigheid van het klimaat heel weinig wijn wordt voortgebracht, 

staat de cider in hoog aanzien. Zo ook in de delen van Frankrijk, die aan België raken. Hij wordt daar 

veel gedronken. 

Mulsa [aqua] of hydromel is water dat met honing is getempereerd. Mulsum [vinum] is wijn met 

honing aangemaakt. Die laatste wordt heden ten dage niet meer gebruikt. De mulsa is soms 

verdund, soms sterk geconcentreerd. Sommige vormen zijn gekookt, andere rauw. Meraca zijn 

[vloeistoffen die] die veel honing bevatten en weinig water, diluta zijn verdunde die heel veel water 

bevatten en [einde pag 259] heel weinig honing. Gekookt houdt in dat water met honing wordt 

gekookt, waarbij het schuim steeds afgeschept wordt, tot het schuimen ophoudt. Niet gekookte 

[mulsa] wordt gemaakt door het [product in wording] in de zon te zetten (insolatio). De eerste [c.q. 

gekookte] is verreweg de gezondste, want de rauwe wordt [door de maag] door gevoerd voor hij 

verteerd kan worden en dan [onverteerd] door het lichaam verspreid. Bovendien genereert hij 

wind in de maag en de ingewanden. Mulsa die gekookt is en het schuim heeft afgeworpen, geeft 

heel weinig wind, en zet aan tot plassen. Verder is de mulsa niet goed voor zomaar elke natuur: 

voor jongeren, galligen en voor hen die aan afsluitingen in de darmen lijden, is hij schadelijk. Voor 

ouderen, mensen die veel hoesten en mensen met dikke en slijmige sappen is hij tamelijk heilzaam. 

25 Wat is bier en waar komt de naam vandaan. Herkomst van het woord 

‘bier’. 
Over blijft het bier, een drank die wordt gemaakt uit afgekookte tarwe, gerst of kleine boontjes 

(lupillus). Het is een vervangingsmiddel van wijn, zoals men uit de [verschillen in] krachten en 

eigenschappen van de twee [dranken] kan afleiden. Zoals namelijk de wijn verwarmt, vrolijk maakt 

en dronken, zo doet ook het bier dat. Het woord voor bier, cerevisia komt naar de mening van 

Isidorus [van Sevilla] van ceres, dat is graan. Het is namelijk een drank die op verschillende 

manieren uit het zaad van het koren gemaakt wordt. Dus is cerevisia zo iets als de kracht van Ceres 

[Cereris vis]. Dat is omdat de kracht van het graan in de drank blijft heersen. Als we naar Plinius 

luisteren, is het woord van Gallische herkomst. Wij lezen namelijk bij hem in boek 22, hoofdstuk 25 

dat de drank ontstaat uit hetzelfde graan. Dat is zythum in Egypte, caeria en celia in Spanje, cervisia 
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en vele andere soorten in Frankrijk. Cambdenus bevestigt dit met de mededeling dat heden ten 

dage haver (avena) waaruit op veel plaatsen bier gemaakt wordt, Keirch wordt genoemd.332 [einde 

pag 260] Dezelfde auteur bewijst met vele argumenten dat de taal van de oude Galliërs dezelfde is 

geweest als die van de Brittaniërs. De Belgen noemen cerevisia ‘bier’. Nadat het woord door 

Romeinse soldaten was overgenomen, werd dat voor hen, en in hun mond, da bibere ofwel “ geef 

te drinken”. Zo immers praatten de Romeinen. Maar in plaats van bibere [= drinken] zeggen ze via 

afkapping ook biber: een woord waarvan sommigen hebben gedacht dat het oud is en van het 

onzijdige geslacht. Uit biber ontstond nu door samentrekking bier, namelijk door uitdrijving van de 

tweede b. Zodat de naam van het biria de algemene term werd zoals bij de Grieken τo πινon [= het 

drinken]. Zo schrijft Aristoteles dat door de wijn overmande dronkenen geneigd zijn recht op hun 

gezicht vallen, maar dat stomdronkenen achterover vallen, τωι πινωι, dat is door de drank, ofwel 

door een gerst-drank zoals daar is bier. De reden daarvan is dat de drank hier iets 

slaapverwekkends heeft. Hoeveel waarschijnlijker is deze woordafleiding van ons biria dan die van 

anderen die willen dat ‘t piria genoemd wordt, omdat het uit peren geperst wordt. Of wordt biria of 

beria door de verandering van een letter [c>b] gemaakt uit ceria, iets wat Ruellius wel aanstaat. 

Averrhoes memoreert het bier in boek 6 van Colliget, het hoofdstuk over het bederf van spijs. Hij 

schrijft dat men in zijn tijd gewoon was het te maken uit passuli [= rozijnen] met en zonder pitten. 

De drank zonder pitten is voor oude mensen de beste. Ook prijst hij het oude cerevisia dat de kleur 

heeft van wijn. Het oude [bier]333 zegt hij, wordt in zijn land niet [zo] genoemd, als het geen zes 

maanden is overgebleven. Jonger draagt het niets bij aan de bescherming van de gezondheid. En zo 

komt het dat het bier van Averrhoes geheel en al verschilt van het oude en het onze, daar het 

immers niet uit graan, maar uit rozijnen wordt bereid. [einde pag 261] Ook Ulpianus memoreert dit 

bier, in zijn digest Si quis etc over tarwe, wijn [en olie].334 Hij zegt daar: als de pater familias de wijn 

vermaakt, mag hij geen zythum, curmi of cerevisia bevatten. Vervolgens zegt Corn. Tacitus in zijn 

boekje over de gewoonten der Germanen, dat in het leefgebied van dit volk een vocht gedronken 

werd uit gerst of een ander graan dat een zekere gelijkenis vertoonde met bedorven wijn. Wat dus 

dat bier is. 

26 Het zythum der Ouden verschilt van ons bier. Zijn krachten. 
Veel auteurs uit de Oudheid maken melding van zythum. Sommigen denken dat het daarbij om ons 

bier gaat.335 Het is daaraan [inderdaad] verwant of lijkt erop, maar het is toch wat anders. Want 

Dioscurides zegt van zythum dat deze de urine in beweging zet, de nieren en de zenuwen prikkelt, 

de vliezen die de hersenen voeden, beschadigt en ook nog eens ontstekingen doet ontstaan, een 

slecht sap aanmaakt en elefantiasis veroorzaakt. Galenus zegt in 6 De simplic etc. dat zythum dat 

niet uit gerst is gemaakt, scherp is en van een slecht[e] sap[kwaliteit] daar het immers uit rotting 

voortkomt. Daarom blaast het [spul dan ook het lichaam] op, want deels is het scherp en heet, voor 

                                                 
332 Over keirch als naam voor haver: Iris D. Schram, Graanterminologie in het Oudiers en Middelwelsh. S.l. 2014 

file:///E:/Downloads/I.D.Schram%20Graanterminologie.pdf 
333 Is dit het Duitse ‘Alt’? 
334 Voor de digesten 45.1.75.5 en 45.1.75.6 zie: Omini nostri sacratissimi principis iustiniani iuris enucleati ex omni vetere 

iure collecti digestorum seu pandectarum liber quintus-quadragesimus. 

http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest45.shtml 
335 Zo ook Pinxter. 



 

267 

het grootste deel echter koud, waterig en zuur. Hetzelfde schrijft op zijn eigen gezag Paulus van 

Aegina. Theophrastus, die ouder is dan deze [auteurs], zegt in boek 6 van De caus. Plant, hoofdstuk 

15, dat wijn die uit gerst en tarwe gemaakt is, (wat de Egyptenaar zythum noemt), door de eigen 

natuur en door een lichte putrificatie ontstaat. Welke eigenschappen niet bij ons bier passen. Dat 

schaadt namelijk, wanneer het bitter wordt en dus bedorven is, de zenuwen, de nieren en de maag. 

Voorts genereert het een schadelijk sap. Als het zich anders gedraagt, is het gezond. En ons bier 

ontstaat ook niet uit rottende vruchten of kaal bederf, maar uit gerst (hordeum), die eerst [einde 

pag 262] vochtig wordt gemaakt en dan geroosterd en gedroogd wordt (byne wordt het genoemd, 

of door de onzen malta of maltum [mout]). Daar wordt tarwemeel aan toegevoegd en er worden 

bloemen van de hop (lupus salictarii) bij geworpen en zo ook sediment van bier dat op zijn beurt 

gist bevat. Hop, in de volksmond wolfje (lupulum) genoemd, wordt erin gedaan om duurzaamheid 

te verkrijgen. Maar het bier haalt er ook de het vermogen uit om te verwarmen, droog te maken, 

en het bloed te zuiveren. Van tarwe gemaakt, wordt het warmer en voedzamer. Uit de 

verscheidenheid van mengsels van granen en hop komen verschillende soorten bier tevoorschijn, 

begiftigd met verschillende eigenschappen: licht en vruchtbaar, krachtig en royaal, bitter of zoet. 

De bieren waar het meeste graan, vooral tarwe, in zit, zijn de zwaarste. Die waar minder in zit, zijn 

lichter en die waar het minste in zit, zijn de lichtste. Het bier waarin rijkelijker bloemen van de hop 

zijn verwerkt, is bitterder. Het brengt het hoofd meer op hol. De zoetere bieren bevatten minder 

hop. Het graan brengt de zoetheid. De hop zorgt [overigens] voor een volstrekt niet onaangename 

bitterheid. Jason Pratensis (Van der Weide) een geleerde medicus uit Zeeland schrijft dat bier met 

minder hop als het door een zwangere vaak wordt gedronken bij de foetus epilepsie en een 

stompheid van de geest veroorzaakt. Ik voor mij weet niet op grond van welke redenering hij dit wil 

hard maken. Misschien heeft hij dit bij een [vrouw] gezien, en heeft hij het verbonden met het bier, 

terwijl het eigenlijk aan een andere oorzaak had moeten worden toegeschreven.  

Heilzamer is bier dat van zijn bezinksel is ontdaan. Vers bier verstopt de openingen en is slecht voor 

mensen met kolieken en stenen. Bruin bier is beter voor dunne, magere mensen omdat het zo 

gemaakt is door een langere koking. [einde pag 263] Wit en licht bier is beter voor hen die dik en 

zwaarlijvig zijn en een zittend leven leiden. Het royale [zware] bier maakt de mens niet minder 

dronken dan wijn en de dronkenschap duurt langer dan die bij wijn. 

Villanovus acht het beter dat bier aan tafel vooraf wordt geserveerd aan de wijn, zoals men in 

België gewoon is te doen. Dat is omdat de wijn doordringender is en de nog rauwe spijs met zich 

mee voert naar de darmen. Celsus raadt zijn lezers aan om de tafel te besluiten met een dronk 

koud water, in plaats waarvan wij ons lichte en koude bier kunnen nemen om zo de bovenste mond 

van de maag af te sluiten. Dit versterkt de spijsvertering en bedwingt de uitwasemingen, zodat ze 

niet naar de hersenen [kunnen] gaan. Verder voert het de faeces af. Bekend is het volkse versje 

Het drinken eindigt hier, 

altijd met een glaasje bier.336 

[einde pag 264] 

                                                 
336 Dit versje wordt niet gevonden in het Regimen sanitatis Salern.  
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HOOFDSTUK VI. SLAPEN EN WAKEN.337 

1 De definitie van slapen en de voordelen van slapen. 
Slaap is het helemaal in zichzelf terug getrokken zijn, schrijft Plinius ergens. Meer uitvoerig 

gedefinieerd is [het]: rust ofwel het zich terugtrekken van het handelen van het vermogen om 

uitwendig te voelen, [dat bedoeld is] om de verliezen van levensgeesten (spiritus) aan te vullen en 

de krachten te herstellen. Het doel en de functie [van het slapen] is [dus] dat de voelende en 

bewegende kracht die vermoeid is door haar voortdurende werken met afwisselende [fasen van] 

rust gevoed wordt. Zonder die rust houdt niets duurzaam stand. Door rust worden, wanneer de 

spiritussen door het werk opgebruikt zijn en opraken, nieuwe gebouwd en zo herstellen de 

krachten. Want doordat de spiritus door de slaap van de uiterste delen terug geroepen wordt naar 

de inwendige organen, worden binnen [in het centrum van het lichaam] nieuwe levensgeesten 

gegenereerd die in plaats treden van de verbruikte en die ervoor zorgen dat de mens zich weer 

opnieuw kan inspannen. Deze goede zaken worden in een elegant gedicht beschreven door de 

vindingrijke schepper van de Metamorphosen: 

O slaap, gij rust der dingen, zoetste slaap der goden, 

vrede van de geest, die de zorgen verjaagt, die de lichamen die gebonden zijn in 

zware taken verlicht  

en weer geschikt maakt voor het werk.338 

En Seneca zegt in De razende Hercules iets in dezelfde geest: 

Gij, O slaap, bedwinger van het kwaad, 

rust voor de geest, beter deel van het menselijk leven. 

Tertullianus zegt in De anima: de slaap herschept het lichaam, is de hersteller van de krachten, 

bevestigt de gezondheid, is de rustbrenger van het werk, de dokter van de inspanningen, voor wie 

[einde pag 266] de dag met recht wijkt, opdat de slaap genoten kan worden. De nacht schept orde, 

helpt [de mens] besluiten [te nemen] en haalt de kleur van de dingen af. Reden waarom genoemde 

auteur de slaap de kundige en ervaren keurder van de gezondheid (probator valitudinum) noemt, 

want afhankelijk van de [kwaliteit van de] slaap oordeelt iemand dat het hem goed of slecht gaat 

en voelt hij het ook zo. 

2 Elk soort dieren slaapt. 
Wegens dat nut van de slaap, ja zelfs die noodzaak, doen niet alleen mensen, maar ook alle trek- en 

huisdieren af en toe een dutje. Ze slapen echter niet echt. Van Plinius is de uitspraak (in boek 10, 

hoofdstuk 75) dat het duidelijk is dat alle dieren die op het land leven en die hun ogen sluiten, 

slapen. Sommigen denken, ook al twijfelen ze aan de overige dingen, dat waterdieren toch ook een 

beetje slapen, niet op grond van het argument van de [zich sluitende] ogen, want ze hebben geen 

                                                 
337 Pp 265 -283. 
338 Ovidius, Metamophosen, XI 632-5. 
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oogleden, maar omdat men ziet dat ze in vredige rust verkeren of zelfs versuft lijken, en niets 

anders dan hun staart bewegen. Voor tonijnen wordt dat op betrouwbare wijze bevestigd. Zij 

slapen namelijk bij de oever of bij stenen. Het zijn platte vissen [die slapen] in de ondiepte, zodat ze 

vaak met de hand gegrepen kunnen worden. En dolfijnen en walvissen kan men horen snurken. 

Insecten slapen ook, dat blijkt uit de stilte, [en] uit het gegeven dat ze zelfs niet gewekt worden 

door licht dat ernaar toe bewogen wordt. 

3 De volmaakte slaap is nuttig, de imperfecte niet. Uit snurken blijkt het 

verschil tussen beide niet. 
Verder komen rijkere vruchten van die slaap, die volmaakt is, dat wil zeggen dieper, maar nog 

steeds natuurlijk. Een onvolkomen slaap hebben mensen die het meteen merken als je ze zacht iets 

vraagt, hen met de vinger aanraakt, er plotseling een licht bij houdt, of als je zelfs maar op 

kousenvoeten aan hen voorbij gaat. [Men mag niet van een onvolkomen slaap spreken als] het om 

mensen gaat die van nature licht slapen - iets wat met niet weinig mensen het geval is. 

Wacht u ervoor de verschillen tussen een perfecte en een imperfecte slaap te onderscheiden 

[einde pag 267] op basis van het gesnurk of gesnuif dat wordt voortgebracht. De oorzaak hiervan is 

dat de lucht niet vrijelijk door de luchtpijp kan gaan, iets wat gebeurt als iemand slaapt met het 

hoofd teveel naar voren of naar achteren gebogen, of met een te zeer gedraaide hals. Zoiets kan 

zowel gebeuren bij een diepe als een ondiepe slaap. De snorkende geluiden verdwijnen als mensen 

in een andere houding worden gelegd. Tenzij het gesnork het gevolg is van een afglijden van vocht 

in de keel, zoals bij stervenden gebeurt, alsook bij apoplectici, en bij hen die zich na een nogal 

stevig glas te bed begeven. 

4 De veroorzaker van de slaap. 
De gewone en meest voorkomende oorzaak van de slaap is een welwillende damp die uit het 

voedsel voortkomt, naar de hersenen gaat en aldaar een lichte verstopping veroorzaakt van de 

doorgangen van de zenuwen waardoor de animale spiritussen naar de organen worden gebracht. 

In het algemeen [gesteld] is de oorzaak van de slaap dus iets wat in staat is de beweging van 

instromende warmte naar de uiteinden van de zintuigen (sensoria) tegen te houden. Dingen van 

die soort zijn er vele. Om te beginnen eten en drinken. Om dat te verteren, roept de natuur de calor 

terug. Vervolgens de dingen die de substantie van dat warme, van die calor zelf verbruiken, zoals 

waken, wacht houden, denken, lichaamsoefening, de dienst aan Venus en andere bewegingen van 

lichaam en geest. Voorts de dingen die het warme afweren, zoals de ijskoude lucht van de winter, 

regenbuien en wassingen of bevochtigingen van het hoofd met koud water. Daarenboven de 

dingen die de objecten van de zintuigen en de geest [weg]nemen, zoals schaduwen, muziek en rust. 

En dan [zijn er tenslotte] nog de dingen die de substantie van het warme dikker maken,339 zoals de 

sla die bij het eten wordt opgenomen, alsook water dat in warme tijden ter koeling wordt 

gedronken. 

                                                 
339 De calor heeft dus ook substantie en een vorm.  
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5 De slaap verwarmt de inwendige delen en koelt de uitwendige. Slaap 

helpt de spijsvertering, maar maakt niet altijd vochtig. 
De slaap maakt de inwendige delen warm en koelt de uitwendige. [einde pag 268] Het argument 

[voor deze stelling] is dat mensen die slapen meer kleren nodig hebben dan mensen die waken. 

Tenzij ze vol met vele scherpe en vuile dampen zitten. Verder [pleit voor de uitspraak] dat mensen 

in de slaap bleker lijken. En Aristoteles zegt in zijn boek over de slaap, Hoofdstuk 3, dat gewonden 

tijdens de slaap minder bloed verliezen, dan wanneer ze waken. In de slaap wordt namelijk alle 

calor naar binnen getrokken. Als er goede sappen in het lichaam bestaan, worden die sappen door 

de calor in goed bloed omgezet. En zo wordt onze calor naturalis vermeerderd. Als de gallige en 

hete humores al te overvloedig aanwezig zijn, dan wordt er een scherpe calor in ons opgewekt. Als 

het lichaam geen voedsel bevat, zal de slaap koelend werken, omdat in het lichaam het humidum 

radicale wordt opgebruikt. Het verteringsproces door maag en ingewanden wordt ook door de 

slaap geholpen. Dit geschiedt via de calor innnatus die ten tijde van de slaap groter is. 

Uit de dingen die [hier] gezegd zijn, kan worden opgemaakt, dat de slaap niet altijd vochtig maakt, 

zoals sommigen willen, maar dat hij soms ook uitdroogt. De natuurlijke en gewone [slaap], zoals die 

pleegt te volgen na het eten van voedsel, maakt vochtig. Hij droogt de nuchteren en ledigen, allicht 

omdat de calor naturalis naar binnen terug gevoerd wordt. Die eet vervolgens het overgebleven 

vochtige op. Vaak is men de hele nacht slapeloos, omdat men niet gegeten heeft. Er vindt dan 

namelijk geen uitdamping (vaporatio) naar de hersenen plaats. 

6 Veel eten en drinken verhindert de slaap. 
Maar de slaap wordt ook verhinderd als de maag al te zeer met eten en drinken wordt belast. Want 

het is net als wanneer men veel dikke stukken hout op een klein vuurtje legt. Het is dan zo, dat het 

vuur bijna uitgaat, en als dat niet gebeurt, vatten die stukken hout [in elk geval slechts] heel traag 

vlam. [einde pag 269] Dat geldt zeker als ze nogal vochtig zijn. Zo is het dus ook als er te veel 

voedsel ingenomen is. De calor van de maag wordt dan bijna verstikt, en daardoor wordt de 

vertering traag. Daarop volgen vele oprispingen van zuur wordende gal en veel schudden van het 

lichaam en dat zijn dingen die de slaap wegnemen. Om die reden [geldt]: 

Om ‘s nachts licht te zijn, moet je maaltijd kort zijn340. 

7 Vooral voor treurende, melancholische en gallige mensen is de slaap 

zeer veel waard. De nachtelijke slaap is de beste. De middagslaap moet 

men mijden. 
Voor mensen die treuren en verdrietig zijn, is de nachtelijke slaap het beste. Want de spiritus die 

door het denken aan trieste dingen als het ware is uitgeput, wordt om uit te rusten naar binnen 

getrokken. Door die rust wordt al wat in beroering was, kalmer en rustiger. Voor galligen is slaap 

ook goed, maar zij moeten [eerst een goed] avondmaal gebruiken. Als ze namelijk met een lege 

maag gaan slapen, raakt het hoofd in de war, gaan de slapen kloppen en worden de spieren weker. 

                                                 
340 Regimen sanit. Sal: Ex magna coena stomacho fit maxima poena. Ut sis nocte levis sit tibi coena brevis. 



 

271 

De armen en handen gaan krampen, er wordt pijn op de borst opgewekt, er ontstaan duizeligheden 

en daar komen ook nog epileptische aanvallen bij. Zij die nogal koud, droog en teer van habitus zijn, 

vatten de slaap het beste ‘s nachts in een zacht bed. Een hard bed is daarentegen beter voor hen 

die de tegengestelde habitus hebben. Vervolgens [kan men slapen] ofwel met het hoofd naar 

boven of met het hoofd naar beneden. Zoals wij weten, is dat van voor - of van nadeel, afhankelijk 

van de vraag of er slechte dingen zijn die de lagere of hogere delen aantasten. [Daarvan hangt af of 

de slaap] diep, lang en rustig is. Een slaapje overdag, en dan vooral na de middag, is slecht en moet 

gemeden worden, behalve als mensen eraan gewend zijn, zoals in Spanje (Spania). 

8 Spania is Hispania. 
Zo heet namelijk op de oude boekrollen van Athenaeus het land dat in gewone boeken Hispania 

wordt genoemd. En ook bij de apostel Paulus in zijn brieven aan de Romeinen, en bij Theophilus in 

zijn tweede boek voor Autolycus. Verder in [einde pag 270] de handgeschreven Codex met de 

commentaren van de heilige Chrysostomus op de Handelingen der apostelen, hom 5. Ook in de 

oude scholiën van Juvenalis leest men in verband met Spaanse en Beotische kleren vestis spana. 

9 De Ouden pleegden een middagslaapje te doen. 
Maar ook de oude Italianen deden een middagslaapje, dat wil zeggen dat ze midden op de dag 

sliepen. En met dit lichte slaapje van een uur splitsten zij de dag op, teneinde zo de geest die 

vermoeid was door het werk van de ochtend en de beslommeringen te verlichten. Varro zegt: als ik 

niet met een dutje de dag opsplitste, zou ik niet kunnen leven. En Seneca schrijft: ik neem een heel 

kort slaapje en span mijn paard als het ware even uit. En dat middagdutje gebeurde op een bed, zo 

bijvoorbeeld een veldbed (grabatus). Scaevola341 begreep daaronder: een bedje geschikt voor een 

middagdutje. Ook de werklui rustten [daarop] ‘s middags, net als de boeren die zich in de zomer [al 

vanaf de vroege ochtend] inspanden met het bewerken van hun akkers. Vandaar worden ze door 

Isidorus merenda genoemd, omdat kinderen die werken ‘s middags een slaapje doen.342 En dit is 

ook gewoon voor lastdieren en paarden, wat de Ouden met een elegant woord interjungere = even 

tussentijds uitspannen noemden, dat is een pauze inlassen, tussendoor even rusten. Het beeld was 

afgeleid van het karrewiel. In de spaken werd een stok gestoken, opdat het wiel niet kon 

ronddraaien. Martialis zegt in boek 3, epigram 66: 

De zon brandt gloeiend en het middaguur  

geeft de vermoeide paarden een korte rust. 

Een slaapje overdag is slecht, omdat het [ons] hoofd vol dampen vult, en daar komen dan hoest, 

hoofdpijn, benauwdheid op de borst enz. uit voort. Vervolgens [is het] omdat de slaap overdag niet 

past bij de tijd van het verteren. De spijs gaat heen en weer in de buik van hen, wanneer ze wakker 

gemaakt worden, zoals dat ook gebeurt bij anderen die ineens midden in de nacht ontijdig uit hun 

slaap worden gewekt.[einde pag 271] Maar als de slaap overdag zo lang wordt uitgesteld tot de 

koking in de maag helemaal klaar is, schaadt deze minder. Dat leren de drinkebroers die door een 

                                                 
341 Doelt Plemp op Gaius Mucius Scaevola of verwijst hij met j.c. (= juris consultor) naar een contemporaine persoon.  
342 Plemps uitspraak is niet geheel begrijpelijk. Eerder hebben we gezien dat merenda geen slaapje, maar een 

‘tussendoortje’om vier uur was - zie par 19 p 84.  
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slaap van deze aard elke zwarigheid van zich afschudden. Maar intussen schaadt het nog om een 

andere reden en dat is dat de middagslaap de nachtelijke slaap waar de natuur om vraagt, 

verhindert. Geslapen moet dus worden na de lunch, als de slaap niet vermeden kan worden. Men 

moet dan net genoeg slapen om alleen de calor te verzamelen en de krachten aan te vullen, die 

door werken of door waken of anderszins verdwenen zijn. [Het gaat erom dat] de vertering geheel 

afgewerkt wordt. Niet alleen de slaap overdag, maar ook die welke op willekeurig welk ander 

moment meteen na het eten wordt genomen, is schadelijk. Immers: als van de slaap hulp wordt 

gevraagd bij het verteren van het voedsel dat in de maag plaats vindt, dan is het noodzakelijk dat 

dit voedsel eerst gemengd wordt en afdaalt naar de plaats waar de sterkste vertering plaats vindt. 

En dat is iets wat enige tijd kost en beweging [scl van het lichaam dat bijv. gaat wandelen]. Marcus 

Accius [=Plautus], Mostellaria, act. 3 scen. 2 zegt dat slapen na het middageten voor geen mens 

goed is. 

11 Voor sommigen past een kortere, voor andere een langere slaap. 
Voor sommigen past een kortere, voor andere een langere slaap. Een gebruikelijke en voldoende 

tijdsduur is zeven uur. Dat is omdat bij gezonde mensen in zoveel tijd de vertering van het voedsel 

pleegt plaats te vinden. Ouderen en kinderen past een langere slaap. Bij eerstgenoemden, omdat 

de vertering ondersteund moeten worden en de krachten versterkt, bij laatstgenoemden, opdat de 

onmatige stroom van vocht wordt gestopt. Bij hen is het verlies van vocht (dissipatio) via de zachte 

huid immers erg groot. Bij gallige en nogal tere mensen past een langere slaap na het eten, omdat 

hij vochtig maakt. Aan slijmige en dikke mensen moet een kortere slaap worden toegestaan, en kan 

waken [aan]bevolen worden - een waken dat hen uitdroogt en het lichaam zachter maakt. [einde 

pag 272] 

12 Welke houding moet in de slaap aangenomen worden. 
Bijna alle [geleerden] oordelen over de [juiste] houding in de slaap als volgt. In de eerste slaap past 

het op de rechter zij te liggen. In de latere slaap op de linker zijde. Zo schrijft Avisena [sic] in boek 1, 

sect 3, doctr 1, hoofdstuk 7. En Aristoteles zelf beveelt het [uitdrukkelijk] aan in sect. 6, vraag 5. Ik 

weet niet waarom. De ligging van de delen [in het lichaam] suggereert heel wat anders. In de linker 

zij is namelijk de bodem van de maag gelegen, waarin de vertering plaats vindt. Dus past het om, 

als men de afdaling van de spijzen naar de bodem [wil bevorderen] in de eerste slaap op de linker 

zijde te gaan liggen. Aan de rechter zijde is de onderste opening van de maag gelegen, de pylorus 

genaamd. Daarlangs moet de spijs weer uittreden. Daarom is het goed om als de spijsvertering 

tijdens de laatste slaap voltooid is, op de rechter zij te gaan liggen, juist om de uitvoer te 

bevorderen. Op de rug slapen is slecht, omdat het hoofd volloopt en ziekten in het hoofd worden 

binnengebracht. Maar in deze zaken moet veel aan de gewoonte worden overgelaten; we leren zelf 

wat het beste is. Ik meen te weten dat noch Galenus noch enige andere Griekse medicus iets over 

deze zaak heeft gezegd. Naar mijn mening [geldt] dus: 

‘s Morgens neem de rechter zijde, slaap op de linker.343 

                                                 
343 Uitspraak niet in Regimen sanit Salern.  
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Verteren in de slaap draagt meer bij aan [het ontwikkelen van] corpulentie dan aan de stevigheid 

van het lichaam. Dus wie zijn lijf voller wil maken, sluit de vertering, nadat het eten naar binnen is 

gewerkt, af met veel slaap; wie het lichaam slanker en sterker wil maken, late het wakende zijn 

vertering doen. 

13 Dingen die de slaap aangenamer maken. 
Als de zorgen iemand van de slaap scheiden, zoals ze dat plegen te doen, dan moet hij ‘s avonds sla 

eten en liever zwaar bier drinken dan wijn. Want hoewel het bier nogal dampig (fumosum) is, 

[einde pag 273] zendt het vrij ijle dampen uit die snel verdeeld worden. Daardoor is het 

slaapverwekkend. De bieren zijn zwaarder en blijven langer doorwerken. Vandaar ook dat rode wijn 

meer slaap verwekt dan witte. 

Muziek heeft een bijzondere kracht om de spiritussen te kalmeren en tot rust te brengen als die 

door al te veel waken in de war zijn geraakt. Men zegt dat Mecaenas, die de onwettige relatie van 

zijn vrouw Terentia, op wie Augustus vreselijk verliefd was, zeer zwaar opnam. Hij smeekte haar om 

een breuk met de geliefde en leed gedurende drie volle jaren aan slapeloze nachten. Noch pure 

wijn, noch het geluid van water kon hem de slaap doen vatten. Na drie jaren is hij eindelijk in slaap 

gebracht door goed spel van muzikanten, dat opklonk vanuit de verte. 

14 Enige nuttige voorschriften. 
Aristoteles pleit ervoor te slapen met een gekromd lichaam en opgetrokken knieën. Dat is omdat 

de tegen de maag gedrukte ingewanden zo de warmte ervan bevorderen met als gevolg dat de 

spijsvertering vlotter verloopt. Voorts zegt hij dat men beter op de rechter zij kan slapen. Zo 

namelijk komt de lever, een warm orgaan dat zich aan de rechter zij bevindt, onder de maag te 

liggen, als een stevig vuur onder een pot. Ik ben een tegengestelde mening toegedaan. Zoals ik al 

gezegd heb: men kan beter op de linker zij liggen. Zo namelijk wordt het eten vast gehouden en kan 

het naar de bodem van de maag afdalen. Dat is een maag die aan de onderkant verwarmd wordt 

door de milt, aan de bovenkant door het warme bed en verder door de lob van de lever die over de 

maag heen ligt. 

Er zijn mensen die zich ‘s nachts van de ene zij op de andere draaien en keren. Ze blijven wakker, 

waarbij de ene gedachte na de andere opkomt en de slaap steeds onderbroken wordt. [einde pag 

274] Voor hen is het volstrekt niet nutteloos om uit de kussens omhoog te komen en langzaam en 

zachtjes een beetje rond te lopen en daarna weer naar bed te gaan. 

Als iemand door de slaap pijn in zijn armen voelt, of merkt dat ze meer dan gebruikelijk lam 

aanvoelen, dan betekent zo iets dat het lichaam van een groter gewicht is dan de natuur lang kan 

dragen. Daarom is het dan nodig dat [het gewicht daalt], hetzij door vasten hetzij door purgatie. 

Bij hen die slapen met blote voeten en benen, wordt het lichaam zwaar omdat de perspiratie 

gehinderd wordt. 



 

274 

Een voortdurende beweging in bed maakt het lichaam meer moe dan een snelle loop. Door de 

beweging van iemand die holt, worden namelijk alleen de spieren van de onderste delen van het 

lichaam bewogen, terwijl bij de beweging van iemand die ligt vrijwel alle spieren [meedoen]. 

Door een verandering van bed wordt de slaap onaangenaam en de perspiratio van het lichaam 

minder. Ongewone dingen waaraan men niet gewend is, kunnen hoewel ze op zich zelf beter zijn, 

het lichaam en de geest schaden. 

Geeuwen van de slaap en het uitrekken van de ledematen wijzen erop dat het lichaam goed 

perspireert; een en ander wordt namelijk veroorzaakt door een massa van perspireerbare 

excrementen die goed zijn voorbereid om uitgeworpen te worden. Daaruit volgt dat het slecht is 

aan [mensen bij wie dit het geval is] meteen na het slapen purgerende middelen te geven. Deze 

remmen namelijk de perspiratie. De middelen moeten worden gegeven ongeveer twee uren na het 

slapen. Een langere tijd moet worden toegestaan aan een groter maal, met veel rauwe spijzen en 

dingen die moeilijk verteren, opdat het eten [de tijd krijgt] in de maag verteerd te worden. Als men 

dus met de hand voelt dat er een zwelling van de maag is opgetreden, als men niet wordt getroffen 

door oprispingen die verwijzen naar de geur van het maal van gisteren, als men voelt dat het 

lichaam [einde pag 275] geschikt is voor bewegingen, en als de spiritussen naar voren komen, sta 

[dan] op en doe de gebruikelijke kleren aan. Als echter de vertering nog niet lijkt te zijn afgesloten, 

en men geen langere slaap wil missen, blijf dan nog een tijdje in bed, met de hand, de palm van de 

hand of de vlezige delen [van de] ellebogen tegen de buik aan. 

De volgende dingen betekenen dat iemand genoeg geslapen heeft. Als hij niet ervaart dat de 

oprispingen de kwaliteit van de maaltijd van gisteren doen ruiken. Als hij wel voelt dat het hele 

lichaam voor de bewegingen en lichaamsoefeningen klaar is en ertoe neigt. Als hij spitritussen heeft 

die fit zijn en klaar om acties uit te voeren. Als iemand deze zaken bemerkt, [moet hij] alvorens uit 

bed te komen, eerst geeuwen, [iets] [op]hoesten, alle gewrichten en vooral de armen en benen 

strekken, en met luide stem spreken. Met zijn handen en de uiteinden van zijn vingers moet hij 

vervolgens de borst, de heupen en de overige leden lichtjes wrijven. Aldus worden immers de adem 

en de dampen door de huid uitgescheiden. Vervolgens kamt hij het hoofd, waarbij de kam van een 

zijde van het hoofd ongeveer veertig keer naar de nek wordt bewogen. 

15 Wat kan de oorsprong van het werkwoord dormire [= slapen] zijn? 
Terloops en ter wille van de wetenschap, wil ik hier graag iets toevoegen over de vraag waar het 

werkwoord dormire vandaan komt. Een gewoonte van de Ouden was te slapen op huiden. De 

Dichter zegt in Aeneid. 7 

Hij lag op uitgestrekte huiden [van geslachte schapen], en trachtte te slapen.344 

De Grieken noemen de huid δερμα en op grond daarvan zeiden de eerste Latijn sprekenden 

dermire [= op een huid liggen]. Later hebben ze de vierde klinker [o] op de plaats van de tweede [e] 

geplaatst, zoals bij benus dat bonus [=goed] wordt, bij hemo dat homo [= mens] wordt en bij tego 

dat toga [= toog] wordt. Van Cercyra komt Corcyra en zo zijn er vele andere voorbeelden. 

                                                 
344 Vergilius, Aeneis, VII 88 sqq.  
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Omdat zij die slapen vaak dromen, moet er ook iets gezegd worden over de droom. [einde pag 276] 

16 Wat een droom is. 
Aristoteles omschrijft de droom als een phantasma, een geestverschijning of hersenspinsel dat in 

de slaap verschijnt en ons fopt. 

Hij zegt in de slaap, omdat de [phantasmata] die gezien worden door phrenetici en andere mensen 

met een delier, ook al foppen ze ons, geen dromen zijn. Ze worden namelijk gezien, terwijl die 

mensen wakker zijn. Maar waarom de filosoof wil dat we door dat phantasma bedrogen worden, 

begrijp ik niet helemaal. Meestal gaat het zo, maar het is niet vereist voor het wezen van de droom. 

Wanneer iemand droomt, vergist hij zich niet in het feit dat hij droomt en wie zal ontkennen dat 

het een droom is? Bovendien zijn sommige dromen goddelijk, d.w.z. door de Heer en goede 

engelen ingegeven. Deze dromen bedriegen ons zeker niet. Dus moet dat deel uit de definitie 

worden verwijderd. 

17 Welke dieren dromen? 
Niet alleen mensen dromen, maar ook dieren, zoals honden, bokken en meer levende wezens met 

wat warmer bloed. Maar het zijn toch vooral mensen en dat komt door de vele verschillende 

gedachten die hen voortdurend bezig houden. Aristoteles, Lib 4 De his.t animal. Hoofdstuk 10, wil 

dat de mens vanaf het vierde of vijfde jaar droomt. Anders denken Plinius, Galenus en Tertullianus, 

mannen die ik bijval. Want kinderen lachen reeds in hun eerste jaar in hun slaap, maken geluid, 

knikken met het hoofd en begrijpen wat je zegt. Suetonius zegt dat Nero nooit droomde en 

Theophrastus zegt dat Thrasymedes het ook nooit deed. Of althans bijna nooit: Nero deed het toen 

hij aan het einde van zijn leven gekomen, in paniek raakte [omdat hij wist dat hij vermoord zou 

worden]. 

18 De oorzaken van dromen. 
Het materiaal van dromen zijn beelden (species) die in het geheugen bewaard zijn gebleven. De 

vorm is dat wat in de slaap uit de gevarieerde vermenging van die beelden omhoog komt. De 

belangrijkste werkoorzaak (causa efficiens) [einde pag 277] is inbeeldingsvermogen ofwel de kracht 

om zich iets voor te stellen. De [causa] instrumentalis is de matige beweging van de spiritussen. 

19 Waar komen verwarde en waar duidelijke dromen vandaan? 
Wanneer er in de slaap rijkelijk dampen zijn, en die in een grote beweging naar de hersenen toe 

willen, droomt men niet gemakkelijk. Dat komt doordat de hersenen door hen [= de dampen] 

zozeer gevuld worden, dat de beelden door de roeringen ofwel meteen uiteenvallen, ofwel door 

het inbeeldingsvermogen niet herkend worden wegens de nevel die erom heen hangt. Wanneer die 

beweging en de dichtheid van de dampen minder worden, bieden zich wel beelden aan, maar met 

verwarde en vertrokken delen. Vandaar dat ze eruit zien als monsterachtige en angstaanjagende 

figuren. Wanneer er nauwelijks enige agitatie is en de dampen door het verteringsproces wat 

zwakker zijn geworden, vertonen zich volledige en heldere beelden. Aristoteles illustreert deze zaak 
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heel mooi met een gelijkenis die hij aan het water ontleent: want, zegt hij, als het water verstoord 

wordt, worden de beelden [die zich erin weerspiegelen] niet duidelijk of niet volledig vertoond. Zo 

ook worden de beelden in dromen niet anders dan diffuus waargenomen, [Dat geldt] zolang die 

commotie van de spiritussen en de dampen in de hersenen [doorgaat]. Daarom is het zo dat zij die 

zich goed gevoed aan de slaap overgeven, tijdens vrijwel de hele eerste slaap niet dromen, in het 

midden van de slaap vaker verwarde dromen hebben en tot slot beter gestructureerde dromen 

krijgen. 

20 Hoeveel verschillen zijn er tussen dromen? 
De dromen worden ingedeeld in natuurlijk, goddelijk en duivels. Aan de laatste twee wordt hier 

voorbijgegaan, omdat medici er niets mee van doen hebben. Maar over de natuurlijke moeten we 

iets zeggen. 

21 Waardoor worden natuurlijke dromen opgewekt. 
De natuurlijke dromen worden opgewekt ofwel door voedsel, ofwel door het sap, de humor die in 

het lichaam de overhand heeft, ofwel door een aandoening van de geest, ofwel door langdurig 

piekeren. [einde pag 278] De voedingsmiddelen die de meeste dromen opwekken, zijn bonen, 

knoflook, uien, linzen, linzenwikke en herfstvruchten. Die dromen zijn nogal warrig. Groene melisse 

bij het avondmaal genomen, zorgt daarentegen voor vrolijke dromen. 

22 Welke dromen hebben sanguinici, pituosi, biliosi en melancholici. 
Dat de humores en het temperament [elk hun eigen soort] dromen doen ontstaan, is algemeen 

bekend. Sanguinici dromen van tuinen, bevallige weiden, gastmalen, danspartijen, seksuele 

omgang en andere vrolijke en zoete zaken. De slijmigen dromen van regen, sneeuw, hagel, varen 

met een boot, zwemmen en duiken. Gallige mensen dromen van twisten, vechtpartijen en 

branden. De melancholici van rook, nevel, dichte schaduwen, [boze] geesten en de dood. De 

dromen die uit de humores voortkomen, zijn verder minder vaag en verward, dan die welke uit 

voedsel ontstaan. Want uit de voedingsmiddelen ontstaan dromen die gelijk zijn aan [wat ontstaat 

als] iemand royaal vis eet, zich vol laat lopen met melk of bier en heel veel kersen eet. Er ontstaan 

dan phantasmata die gelijk zijn aan degene waarvan we zeiden dat ze bij slijmigen opkomen. Op 

dezelfde manier gebeurt het dat iemand die gezouten of gerookt rund of varkensvlees in ruime 

mate inneemt, de dromen van de melancholici krijgt. De dromen van de galligen krijgen ook 

mensen die warme dranken gebruiken zoals Spaanse wijn, wijngeest, [en] veel geurige kruiden of 

sausjes met kruiden. De derde [werk]oorzaak komt uit de aandoeningen van het gemoed. 

Vreesachtigen die in het veld buiten iets tegenkomen dat er als een hond uitziet, geloven dat ze een 

wolf zien. Zij die iemand beminnen, geloven zodra ze aan het eind van de straat iemand zien die er 

een beetje op lijkt, dat het de geliefde is naar wie ze zo hevig verlangen. Dan is er nog een vierde 

oorzaak van de dromen en dat waren de cogitationes van overdag.[einde pag 279] Daarom lijken 

wij in onze dromen vaak tegen te komen wat we overdag hebben meegemaakt. Lucretius zegt in 

boek 4. 



 

277 

In onze dromen lijken we vaak dezelfde dingen te doen [als we overdag hebben gedaan], 

[juristen] behandelen rechtzaken, stellen wetten op. 

En veldheren vechten en binden de strijd aan.345 

In deze geest doen zich velerlei dromen voor. Een dergelijke droom heeft Ennius misschien gehad, 

toen het de dichter voorkwam dat Homerus [in hem] aanwezig was346 

Vandaar dat Tullius [Cicero] in 6 De republica zegt: het is zeker zo dat onze gedachten en betogen 

hetzelfde in de droom voortbrengen als wat Ennius van Homerus zegt. Als hij [Ennius] wakker was, 

placht hij natuurlijk zeer vaak over hem [Homerus] te denken en te praten. 

23 Wat goede dromen zijn. 

De mening van Hippocrates is (in zijn boek over de slapeloosheid) dat het een bewijs van een goed 

evenwicht [in lichaam en geest] is, als die dingen die we overdag in onze geest laten rondgaan, zich 

in onze slaap nog eens aan ons tonen. Zo namelijk wordt geleerd dat de geest (anima) niet zodanig 

door vullen en leegmaken overheerst wordt, dat [in die geest] minder of niets van de dagelijkse 

overdenkingen blijft hangen. Zij [de gedachten van overdag] worden overwonnen [zegt 

Hippocrates] als ze [‘s nachts] door de dromen worden tegengewerkt en daarom moet de tijd als 

een hulpmiddel worden beschouwd. [Dat zit zo:] als de dromen niet al te zeer verschillen van de 

gedachten van overdag, dan is dat een teken dat er weinig slechts aan de hand is. Daarom is het 

dan voldoende om gedurende een dag of vijf een derde deel van het eten weg te laten, na het eten 

een wandeling te maken en de stem even in te spannen. Maar indien [de dromen] [wel flink] 

contrasteren met de gedachten, dan wijzen ze op een groter kwaad. Daarom is het [dan] nodig om 

bovendien te braken, en ook frequentere wandelingen en meer bewegingen te maken. Hetzelfde 

geldt voor andere lichaamsoefeningen. [einde pag 280] [Aldus] toont het oordeel van de zeer wijze 

Hippocrates, dat het niet van de minste wijsheid getuigt, en niet weinig vrucht[baar] is, om uit de 

natuurlijke dromen van iemand over zijn evenwicht te oordelen.347 Daarentegen acht ik het een 

                                                 
345 Lucretius, De rer.nat. boek IV, vs 963 sqq.  
346 Zie Hans van de Venne, A Greek Xenion in Latin dress: Nicolaus a Wassenaer en Theod. Schrevelius. In: D. Sacré en G. Tournoy 

(eds), Myricae. Essays on neo –latin literature in memory of Josef IJsewijn. Leuven, 2000, 415-442, p 425 noot 51. 
Lucanus, 5, 72 schrijft: Tangit autem Ennium, qui [scl in zijn annalen] dixit se vidisse per somnium in Parnaso Homerum sibi dicentem 

quod eius anima in suo esset corpore. (Ennius vertelt hoe in een droom Homerus aan hem verscheen. Die vertelde hem dat hij naar de 

pythagoreische theorie van de metempsuchosis of transitie van de zielen verschillende levens had genoten, eerst als pauw daarna als 
euphorbus, dan als Homerus, dan als Pythagoras en tenslotte als Q. Ennius. Hetzelfde verhaalt vindt men bij Lucretius 1, 124-6 “unde sibi 

[= Ennius] exortam semper florentis Homeri/ Commemorat speciem lacrimas effundere salsa/Coepisse et rerum naturam expandere dictis; 

Verder Cicero, ac 2, 51 At cum somniavit [Ennius] ita naravit: visus Homerus adesse poeta. (De dichter Homerus leek aanwezig te zijn).  
347 Plemp maakt weer eens een soort samenvatting uit een antieke tekst die zonder raadpleging van het origineel moeilijk te duiden valt. 

Zijn bron lijkt minstens voor het grootste deel te bestaan uit de passage die Hippocrates in Regimen IV wijdt dromen. (LCL 150, 

Hippocrates IV, Regimen IV LXXXVIII, p 424-5. Hierin legt de auteur uit dat in dromen de handelingen en gedachten van overdag nog 
eens de revue passeren. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden. Allereerst kan de droom de handelingen en gedachten precies zo 

presenteren als ze overdag gedaan of gepland waren. Er treedt daarbij geen spanning op en dat is een goed teken. De geest verzet zich niet 

tegen wat er gedaan of gedacht is. Als de dromen niet overeenstemmen met wat er in werklijkheid gebeurde, dan betekent 

dat strijd en dat wijst op verstoorde evenwichten in het lichaam. Een lichte botsing tussen droom en werkelijkheid wijst op 

lichte afwijkingen, een hevige botsing betekent groter onheil. In het eerste geval kan men volstaan met lichte 

dieetmaatregelen gedurende een aantal dagen en meer lichaamsbeweing. In het tweede geval moeten zwaardere middelen 

ter hand worden, en moeten bijvoorbeeld braakmiddelen te baat worden genomen. Plemps versie van de passage bij 

Hippocrates is erg compact. Dat blijkt bijvoorbeeld bij een vergelijking met de Latijnse vertaling van De insomniis door 

Nic. Gupalatinus (ca 1481) [digitale –sammlungen.de] “Hippocrates de insomniis: Ex insomniis ea nobis bona sunt quae ad 

ultimam noctis partem intelligentiae representant res eo quo interdiu agebantur modo: aut de illis deliberationes atque 

consilia. Sanitatem enim signant. Quia diurnis in consiliis animus permanet: nulla impletione: nulla exinanitione: nulla alia 
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allerdomste daad om uit dromen oordelen te vellen op basis van de Oneirocritica van Achmetes en 

Artemidorus. 

Eerder is het zo dat als de slaap goed is, de dromen ook goed zijn. Want zoals de geest overdag 

door werkelijke dingen wordt bezig gehouden, opdat hij niet slaapt, zo moet hij in de nacht 

vastgehouden worden door onechte dingen, opdat daardoor langer van een goede slaap genoten 

kan worden. Mensen die dromen, worden namelijk langzamer ontwasemd [en dat is niet goed]. Bij 

mensen die slapen en niet dromen, perspireert het lichaam beter. De mensen dromen [overigens] 

in een bed waaraan ze niet zijn gewend meer dan in een bed waaraan ze wel gewend zijn. 

Dit wat betreft het slapen en het dromen. 

24 Waarom waken. 
Het is nodig om beurtelings te slapen en te waken. Want er is niets in het werk der natuur dat niet 

naar het voorbeeld van de dagen en de nachten beurtelings perioden van arbeid en rust zou willen 

[hebben]. 

25 Wie kunnen lang wakker blijven. 
Er wordt geen dier gevonden dat voortdurend waakt. Wel worden er dieren aangetroffen waarvan 

men zegt dat ze lange tijd wakker kunnen blijven. Maecenas bleef drie jaar zonder slaap. Dat 

zeggen Plinius, boek 7, hoofdstuk 51, en zo ook Seneca in zijn boek over de voorzienigheid. Een 

adellijke dame leefde 35 jaar zonder slaap en bleef toch gezond. Dat wordt overgeleverd door de 

medische schrijver Montuus. Fernelius in boek 5 van Patholog., hoofdstuk 2, schrijft dat iemand die 

van zijn verstand was beroofd, veertien maanden slapeloos geleefd heeft. Nizolius, deze kenner van 

Cicero, heeft volgens Heurnius, in het boek De morb., hoofdstuk 61. tien jaar lang geen slaap 

gezien. [einde pag 281] Ze zeggen dat het eten van het vlees van nachtegalen het waken in de hand 

werkt. Mij, zo zegt echter Aelianus, boek 1 De animal., hoofdstuk 43, lijken mensen die eten van 

deze soort naar binnen werken geen beste lieden en ze lijken me ook niet verstandig. Mij dunkt dat 

de onthouding van slaap, zelfs aan die koning van goden en mensen, zoals Homerus het wil, een 

ongelukkige functie is van een ongelukbrengende spijs. Maar voor het alternatief moet, zoals ik 

gezegd heb, ook gewaakt worden. Want er moet geleefd worden: leven is wakker zijn. Waarom, zo 

vraagt Plinius, neemt de slaap als een tollenaar de helft [van de tijd] weg, terwijl de mens maar een 

zo korte tijd van leven is toebemeten. Waken is immers het los maken ofwel het bewegen van de 

zintuigelijke vermogens, waarbij de animale spiritussen vrijelijk uitgegoten worden in de organen 

opdat de zintuigen hun functie weer terug krijgen.348 

                                                                                                                                                      
denique re externa aut adventicia superatus. Quae vero his contraria ac inter se repugnantia sunt: si vehementer: 

vehementem: si modice:infirmam in corpore pertubationem esse testantur. An igitur a negociis abstineri oporteat nec ne: 

iudicium non fero: Verum tamen corpus ideo purgandum esse consulo: quod ex materia quapiam superante contigit secretio 

animum & intelligentiam perturbans. Quod si vehementer discrepent:prodest vomitum movere: & in quintum diem 

modicos & leves cibos summere [sic]. Exin cum deambulationibus multis et acribus:tum mediocribus exercitationibus 

utendum. Sin minus:vomitus:ocium: et tercia pars cibis demenda: Rursusque adem victus ratione quintum usque diem 

utere: ad [einde 9 verso] iecta deambulationis et vocis exercitatione. Deinde postea Diis imortalibus [sic] supplicandum.  
348 In Fundamenta, boek III, Leuven, 1654, p 223. zegt Plemp: Vigilia est dispositio cerebri, in qua spiritus animales libere 

effunduntur gratia obeundarum functionum.  
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26 De gevolgen van overmatig lang waken. 
Te lang waken veroorzaakt spijsverteringsproblemen, verzwakt de hersenen, maakt het lichaam te 

los en droogt het uit. Onmatig waken ontstaat, als ik de uitwendige oorzaken weglaat, door de calor 

van de hersenen en een overmaat aan scherpe dampen. Vandaar dat kort en licht slapen een teken 

is dat de hersenen warm zijn. 

[einde pag 282] 
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HOOFDSTUK VII. RUST EN BEWEGING.349 

1 Een goede gezondheid bereikt men niet met niets te doen. 
Als iemand probeert om zich te verzekeren van een goede gezondheid door rust en het zich 

onthouden van handelen, doet hij precies als iemand die door niets te bekijken zijn ogen, of door 

niets te zeggen zijn stem besluit te sparen. Wat baat hem de gezondheid bij [einde pag 283] het 

uitvoeren van de vele bij de menselijke opdracht behorende handelingen? Het slechtste houden die 

mensen rekening met hun leeftijd, die er genoegen in scheppen het lichaam te wennen aan rust en 

niets doen. Mensen die een kalmte nastreven die het meeste lijkt op een verdoving. Mensen die 

onder een dichte schaduw uitgestrekt blijven liggen en die zich bij de lichte overpeinzingen, die ze 

rust van de ziel noemen, verblijden in de sufheid van een slappe geest. En tenslotte mensen die in 

de schuilhoeken van hun huizen hun luie, bleek wordende lichamen vet mesten met spijs en drank. 

[Ze zijn als] vogels die voor de maaltijd bedoeld zijn, [en die men] in het donker houdt, opdat ze 

door niet te bewegen gemakkelijk vet worden. Bij hen die daar zo onbeweeglijk liggen, groeit een 

luie zwelling het lichaam binnen en in de ledematen ontstaat een onbeweeglijke vetheid. Zo gaan 

de lichamen van hen die zich aan het niets doen hebben gewijd, er lelijk uitzien. Want hun kleur is 

niet mooier dan die van mensen die door een ziekte bleek zien. Ze zien er slap en uitgeteerd uit en 

terwijl ze leven, ziet het vlees er uit als ware het van een dode. 

Mensen in een toga zitten vaak en ze bewegen weinig. Dat eisen hun taken en de omstandigheden 

waarin ze leven. Om te beraadslagen, zitten ze bijeen in een raadzaal, [want] men gelooft sinds jaar 

en dag dat mensen die zitten, een beter oordeel vellen. Hetzelfde wordt gezegd over de 

doordachtheid waarmee besluiten genomen moeten worden. Een bekend spreekwoord luidt: De 

Romein overwint door te blijven zitten. Bovendien is zitten netter bij plechtigheden. Als mensen dit 

doen, wijst het op een beheerste geest. Vandaar dat ik die houding van het lichaam goed pleeg te 

keuren, wanneer er beschouwelijk nagedacht wordt en wanneer we iets [bij lamplicht] moeten 

uitdenken, dat de cederolie [= lampolie] waard is. Want de denkkracht van de geest (mens animi) 

maakt zich dan vrij voor zich zelf en hoeft zich niet in te spannen om het lichaam overeind te krijgen 

en te houden. [einde pag 284] 

2 Men moet niet altijd liggen of zitten te denken over ernstige zaken. 
Die aandacht van de geest kan echter niet voortdurend worden volgehouden. Men moet deze ook 

enige pauze geven. Zij die met bogen strijden, spannen deze wanneer ze die willen gebruiken, maar 

als ze gebruikt zijn, plegen ze hen te ontspannen.350 Want als ze nooit ontspannen worden, breken 

ze en zijn ze van geen nut meer. Zo is het ook met de menselijke conditie (conditio): als mensen zich 

aanhoudend met ernstige zaken bezig houden, en niet een deel van hun leven besteden aan 

oefening van het lichaam, glijden ze af naar een ziekte. 

                                                 
349 Pp 283 - 298. 
350 Plemp verwijst naar bekende gezegde Arcus non semper tenditur.  
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3 Oefening is noodzakelijk. 
De mens die eet, zegt Hippocrates, in boek 1 van Over de leefregel, kan alleen maar gezond blijven 

als hij ook werkt. Want als iemand niet genoeg oefeningen doet, kan hij zich door geen enkele 

spaarzaamheid met spijzen (zo waarschuwt Galenus in zijn boek over de goede sappen en het 

gebrek daaraan, hoofdstuk 2) beschermen tegen ziekten. [Dat lukt ook niet] als hij de ertussen 

gevoegde lichaamsoefening vervangt door een purgatie of een aderlating. Als er niet goed 

geoefend wordt, zal zeker degene die ook nog eens zondigt tegen de [juiste] maat van het voedsel 

niet zonder ziekten blijven. Plutarchus zegt dat drie dingen zeer gezond zijn: minder eten dan nodig 

is om geheel verzadigd te worden, niet weglopen voor inspanning en het zaad van de natuur binnen 

houden. 

4 Wat het verschil is tussen oefening, beweging en inspanning 
Galenus schrijft in De tuenda valetudine dat oefening, beweging en werk onderling verschillen. 

Beweging is iets wat meer gewoon is en bij meer mensen past dan lichaamsoefening. Want velen 

bewegen zich vaak, terwijl men toch niet kan zeggen dat ze zich oefenen, want de oefening is een 

hevige beweging. En zo geldt op dezelfde manier: ook al is arbeid een hevige beweging, toch wordt 

niet iedere arbeid[sinspanning] een oefening genoemd. Als mensen aan het spitten zijn of aan het 

maaien, dan werken ze, maar men kan niet zeggen dat ze zich aan het oefenen zijn. Soms wordt 

[einde pag 285] werk met een algemene benaming ook oefening genoemd. Zo bijvoorbeeld door 

Galenus die meent dat het zo door Hippocrates wordt genoemd, en wel als deze in De morb vulg 

com 4. textu 31 zegt: de werkzaamheden gaan aan de spijs vooraf. En op de eerder aangehaalde 

plaats: de mens kan niet gezond zijn als hij niet ook werkt. Zo ook in Aphor 16 sect 2: wanneer men 

honger heeft, moet men niet werken. 

Galenus oordeelt dat hier aanvaard moet worden dat het woord πονος, dat zowel pijn betekent als 

werk en inspanning (of schade, zoals Erotianus graag zei), hier als oefening wordt gelezen. Het 

woord betekent dan dus hevige beweging van het lichaam, en wel zo hevig dat er een verandering 

van de ademhaling op volgt. In boek 2 van De tuend valet., hoofdstuk 2 staat dat gymnasium door 

de Grieken genoemd wordt [de bezigheid waarbij] mensen naakt oefenen of met heel weinig kleren 

aan. En de plaats waar geoefend wordt, noemen ze [daarom] ook gymnasium. Iemand zou echter in 

die gymnasia door een ander met kracht bewogen kunnen worden. Men zou dan niet van hem 

[kunnen] zeggen dat hij geoefend werd. Vandaar dat Avicenna er bij zijn omschrijving van uitgaat 

dat de beweging willekeurig [actief en niet passief] moet zijn. Toch zijn er velen die gewild bewogen 

worden, zowel hevig als met een verandering van de ademhaling [als gevolg]. Men zegt van hen 

echter niet dat ze geoefend worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor slaven die van hun heren het bevel 

krijgen snel iets te doen, en zo ook voor hen die voor een vijand vluchten. Aldus is de juiste 

betekenis die op deze plaats wordt aanvaard dat oefening staat voor de hevige lichaamsbeweging 

die gewild is, die gepaard gaat met versnelde ademhaling en die verricht wordt om de gezondheid 

te dienen. 
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5 De vrucht van de oefening. 
De resultaten en de vruchten van de oefening zijn dat de in ons verstijfde calor opgewekt wordt en 

dat de spiritussen levendig worden en [einde pagina 286] alert. Zoals men met blazen het kaf van 

het koren wegjaagt en de wind de lege aren verwijdert, zo verdrijft [men met] oefening de 

schadelijke stoffen uit het lichaam. Lucianus maakt [de zaak duidelijk met] dezelfde vergelijking in 

De Gymnastica. Galenus is dezelfde mening toegedaan. Vegetius zegt dat mensen die verstand van 

militaire zaken hebben, stellen dat dagelijkse exercitieoefeningen meer aan de gezondheid van de 

soldaten kunnen bijdragen dan dokters. Daarom danste, volgens Laertius, zelfs Socrates wel vaker. 

Hij wist het: zoals stilstaande wateren gaan rotten, zo worden ook onze lichamen door niets doen 

en luiheid bedorven. Ovidius brengt dat uitstekend tot uitdrukking in de zesde klaagzang uit Pontus. 

Ziet ge hoe het niets doen het luie lichaam aantast? 

Zoals de wateren bederf aannemen als ze niet bewogen worden?351 

[van Medea vertelt men] dat ze mensen hun jeugd terug gaf en hen naar een sterkere leeftijd deed 

wederkeren. Daarom zei men dat ze een tovenares was. Maar zo is het niet: zij was een verstandige 

vrouw die met gymnastische oefeningen de weke en verwijfde lichamen die door het niets doen 

waren aangetast, naar hun volledige gezondheid terug bracht en deze door werkzaamheden op 

warme plaatsen versterkte. Daardoor is het fabeltje ontstaan dat ze die mannen hun jeugd terug 

gaf door ze te koken. 

6 Welke oefening is matig, wat is het juiste moment? 
Om effectief te zijn, moet de oefening gematigd zijn en op het juiste moment worden gedaan. De 

passende oefening is degene die tot zweet leidt, of in elk geval tot een moeheid die aan deze kant 

van de vermoeidheid ligt. Dat schrijft Cornelius Celsus in het Latijn in boek 1, hoofdstuk 2 [van De 

medicina]. Er ligt namelijk [einde pag 287] een verschil tussen beide, omdat moeheid (lassitudo) 

een zwaarte van het lichaam is. [Over]vermoeidheid (fatigatio) is echter [het gevolg van] een 

onmatigheid van inspanning. Eerstgenoemde lost de spiritus een beetje op, laatstgenoemde 

verwarmt het lichaam meer dan nodig is en droogt het uit. Galenus leert ons in het boek De 

sanitate tuenda dat voor vermoeidheid (lassitudo) opgepast moet worden. Maar het gaat hier 

slechts om een strijd over woorden. Galenus, of liever zijn interpretator, zegt lassitudo waar Celsus 

het heeft over fatigatio. [Hoe dit zij,] door een gematigde oefening worden de lichamen lichter. 

Want alle delen, vooral de spieren en de bewogen gewrichtsbanden worden van excrementen 

gereinigd, terwijl het perspireerbare klaar wordt gemaakt voor uitademing en de spiritussen lichter 

worden. 

7 Het gevolg van onmatige oefening. 
Onmatig oefenen vreet alles op wat in ons zacht en aangenaam is. Het wekt scherpe sappen op en 

brengt daardoor een buiten-natuurlijke calor in ons teweeg. Als de oefening zo onmatig is, dat de 

natuurlijke warmte wordt opgelost, dan maakt ze ons koud. 

                                                 
351 Ovidius, Epistolæ Ex Ponto, I. 5. 5. 
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8 Welke tijd geschikt is om te oefenen. 
Een qua tijd passende oefening vindt op het geschikte tijdstip plaats. En de geschikte tijd voor een 

oefening is vóór het eten. Zo schrijft Hippocrates het namelijk voor. Inspanningen moeten aan het 

eten vooraf gaan. En dus moeten wij gymnastische oefeningen doen vóór de lunch, nadat eerst de 

uitscheidingen uit de darm en de blaas zijn gedaan. De Ouden pleegden het meeste te oefenen 

voor het avondmaal. Terwijl ze een spaarzame lunch namen, genoten ze van een rijk diner (coena). 

Wij plegen het omgekeerde te doen, vandaar dat er nauwelijks voldoende tijd tussen onze lunch en 

ons diner zit om lichaamsoefeningen te doen. 

9 Of het goed is om direct na het innemen van het voedsel oefeningen te 

doen. 
Sommigen pleiten voor beweging en wandelen direct na het eten, anderen menen dat de 

spijsvertering door rust geholpen moet worden, terwijl ze [einde pag 288] door beweging verstoord 

wordt. En zo pleiten sommigen voor meteen lopen na het eten, terwijl anderen zeggen dat je [dan 

juist] moet rusten. Beide adviezen lijken hout te snijden. Wie het door een diner gekalmeerd en tot 

rust gekomen lichaam dient, kan de geest op die plaats niet wijden aan ernstige dingen. Door te 

spreken over en te luisteren naar dingen die aangenaam zijn en niet bijten en geen kwaad doen, 

herstelt hij de levensgeesten (spiritussen). Maar dat moet geen lichaamsoefening worden, omdat 

dan het bloed en de levensgeesten die door de invloed van de snellere beweging in de omgeving 

van het lichaam samenvloeien, het nog rauwe voedsel uit de buik met zich mee sleuren. Daardoor 

ontstaan huidziekten, jeuk, schurft en inwendige obstructies. Het versje beveelt: 

Na de tafel zal je staan of anders duizend passen gaan.352 

En dat gaan is dan een lichte en ontspannen wandeling die niet geforceerd is. Het is geen 

lichaamsoefening. Ze dient alleen daarvoor dat het voedsel gemakkelijker afdaalt naar de bodem 

van de maag. 

10 Waar mensen die moe zijn van het oefenen op moeten letten. 
Mensen die door de lichaamsoefening moe zijn geworden, moeten niet in koud water gaan 

zwemmen. Dat bracht Alexander de Grote in zeer groot levensgevaar, zoals staat bij Curtius in het 

derde [boek] [Heel fout is het ook] om gulzig koud water te drinken. Dat bracht het leger van de 

grote Pompeius bij de rivier de Cambyses aanzienlijke schade, zoals men kan lezen bij [Cassius] Dio. 

Ten derde [geldt] dat mensen zich niet verhit en zwetend plotseling aan koude lucht [moeten] bloot 

stellen. Ten vierde dat ze niet meteen na zware lichaamsoefeningen voedsel tot zich moeten 

nemen. Vermoeide en met spijs belaste lichamen perspireren namelijk minder en daardoor worden 

ze ongunstig belast. Voor het overige komt lichaamsoefening niet alle naturen even veel ten goede. 

[einde pag 289] Naturen die begiftigd zijn met een tamelijk warm temperament, hebben er baat 

bij. De calor van hen is namelijk [net] voldoende om het voedsel te verteren en de excrementen 

naar buiten te drijven. Hoe meer dikke en vette mensen oefenen, des te beter gaat het hen, want 

door de beweging wordt het vet vloeibaar. Maar [het komt wel voor] dat dergelijke mensen door 

                                                 
352 Deze bekende uitspraak stamt uit het Regimen sanitatis.  
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zware oefeningen een aanhoudende koorts (continens) oplopen. Mensen die licht gebouwd zijn, 

moeten zich rustig houden. Zo ook geldt dat wie niet veel eet, weinig moet oefenen. Daarentegen 

moet mensen die veel eten, veel oefenen. Zij die veel en diep slapen, moeten ook veel oefenen. 

Droge en zwartgallige mensen moeten niet oefenen. Vrolijke en opvliegende mensen worden door 

een lange wandeling minder vermoeid dan mensen die verlegen of verdrietig zijn. Eerstgenoemden 

perspireren namelijk meer, laatstgenoemden minder. 

12 Soorten van oefeningen. 
De soorten oefeningen zijn: het houden van voordrachten (pronuntiatio), de wandeling 

(deambulatio). het balspel (pilae lusus), dansen (saltatio), paardrijden of met een wagen rijden 

(vectio in equo vel curru) spelen met een ring (lusus trochi), discus werpen (disci jactatio) en 

hoepelen (cricilasia). 

13 Het houden van voordrachten. 
Over oefeningen die passen bij mensen in toga en mensen die van letteren houden, kan ik 

[hetzelfde] naar voren brengen als de man die stelde dat hij voor mensen die nabij de zee wonen 

niets schreef over de behandeling van de tanden. Het nut van zeewater wijst zich zelf immers.353 

Dat is de reden waarom ik geen geleerde verhandeling geef over gymnastiek. Het dagelijkse gebruik 

van de stem voor het houden van voordrachten is, merkwaardigerwijs, een heel nuttig soort 

oefening. En dat niet slechts voor de gezondheid, maar ook voor de krachten van de mens. Daarbij 

heb ik het evenwel niet over [oefeningen] die de atletische krachten doen toenemen, of die de 

spiermassa’s doen groeien en de buitenste delen van het lichaam dicht maken als van een gebouw, 

maar over die oefening welke aan de belangrijkste delen van het lichaam (in handen van welke de 

facultas van het leven het sterkste is), een natuurlijke kracht en werkelijke frisheid geeft. [einde 

pag 290] Aangezien de stem een beweging van de geest is, die als een bron niet aan de 

oppervlakte, maar in de diepste organen op kracht komt, [vermeerdert ze] de warmte, [maakt ze] 

het bloed lichter, reinigt ze de venen, opent ze de arteriën en staat ze niet toe dat het overbodige 

sap bijeen komt en samenklontert of dat het als faeces blijft hangen in die vaten die het voedsel 

opnemen en verwerken. Vandaar dat Celsus het hardop lezen aanbeveelt als een van de 

oefeningen die bijdragen aan [het herstel van] een zwakke maag. Luid geschreeuw dat voortkomt 

door al te heftige bewegingen van de geest, en waarbij de stem door een of andere kracht tot 

klinken wordt gebracht, moet daarbij worden vermeden; onevenwichtige uitbarstingen van de 

geest en hevig geschreeuw veroorzaken namelijk [lies]breuken. Ook moet men oppassen met het 

houden van voordrachten en inspannende lezingen nadat er nogal rijkelijk voedsel is genomen. 

14 Wandelen: langs welke wegen en banen. 
Phaedrus prefereert wandelingen buiten de stad, boven die, welke binnen de muren worden 

gemaakt. Dat zegt Phaedrus bij Plato, blijkens een zin van Acumenus de medicus, met de volgende 

woorden: ik maak wandelingen over de wegen, omdat ik luister naar mijn en uw maat Acumenus; 

                                                 
353 Kennelijk meende men dat je je tanden met zoutwater goed kon poetsen. 
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deze wandelingen, zegt hij namelijk, zorgen voor minder moeheid, dan de bewegingen die men op 

renbanen maakt. De zeer geleerde Marsilius Ficinus geloofde dat de betekenis van Phaedrus’ 

woorden was: wandelen is gemakkelijker dan rennen. Hij maakt hier een dubbele fout. Allereerst 

omdat hij de letterlijke tekst van het Griekse geschrift niet heeft begrepen, of zonder enige 

noodzaak veranderd heeft, doordat hij in plaats van in cursibus vertaalt cursus. In de tweede plaats 

omdat hij niet doorheeft dat hij aan Phaedrus en Acumenus een bijna belachelijk iets toeschrijft. 

Wie immers weet niet dat wandelen gemakkelijker is [einde pag 291] dan hardlopen. Ons aller 

Janus Cornarius vertaalt die zin beter in zijn versie van Plato, omdat hij Phaedrus laat zeggen dat 

wandelingen die over [land]wegen gemaakt worden, gemakkelijker zijn dan die over vlakke straten 

gaan. Bij dit punt moet worden opgemerkt dat de geleerden er verschillende meningen op 

nahouden. Want sommigen zeggen dat de renbanen [cursus] bij de oude Grieken vlakke straten in 

de stad waren, maar dat ze niet vanwege de spitse en korte stenen die er neergelegd waren, zo 

genoemd [werden], maar wegens de massa mensen die erover wandelden. Daarom worden ook op 

de huidige dag in veel steden de wegen die meer gebruikt worden, cursus genoemd. Dat wordt 

bevestigd door Hippocrates, in boek 5 Epidem, waar hij mededeling doet van iemand die vlak bij de 

straat woont, en die ‘s nachts bloed heeft gebraakt. Zij zeiden dat viae die wegen zijn die buiten de 

stad niet artificieel zijn aangelegd, die niet vlak, maar ongelijk zijn en vervolgens die welke in een 

toestand gevonden worden zoals ze door de natuur of door het toeval gemaakt zijn. [En zo komt 

het] dat Acumenus de wandeling over wegen meer heeft goedgekeurd dan over renbanen [cursus]. 

Volgens Celsus en Aristoteles, sect. 5 probl. 1 vermoeien die wandelingen die over ongelijke wegen 

gaan, minder dan die over vlakke wegen. Dat is omdat mensen die over vlakke en gelijke stukken 

lopen steeds dezelfde ledematen belasten, terwijl zij die over een ongelijk pad gaan, de last meer 

over het hele lichaam verdelen. Daardoor worden ze minder moe. Anderen zeggen echter: 

renbanen zijn bepaalde plaatsen die gewijd zijn aan hardloopwedstrijden over een korte afstand, 

gelijk aan die welke de Ouden vanwege het gemak van het wandelen in paleizen bouwden, en 

waarvan Vitruvius zegt dat ze epidromen genoemd werden. [einde pag 292] De beroemdste 

melding daarvan maakt Eupolis bij Laertius in [zijn biografie van] Plato, waar hij zegt: in de 

schaduwrijke lanen of wandelgangen (ambulacra) van de god Academus.354 Maar die wegen 

waarvan wij hiervoor spraken, bestaan. En daarom had Acumenus het bij het rechte eind toen hij 

oordeelde dat wandelen over hobbelige wegen minder vermoeiend is dan over [vlakke] [ren]banen. 

Aristoteles zegt dat mensen die korte baantjes lopen en vaker gedwongen worden om te keren, 

door het wandelen meer worden vermoeid dan zij die grote afstanden afleggen en niet steeds 

omkeren. Eerstgenoemden worden doordat ze soms rusten en soms gaan, door een onregelmatige 

beweging dooreen geschud, iets wat de anderen niet gebeurt. Ik denk dat de voorstanders [van de 

vrije wandeling] niet ten onrechte van mening zijn, dat de wandeling over wegen meer gevarieerd 

kan zijn dan die over renbanen, en [dat een bijkomend voordeel is dat] ze in een vrijere en 

puurdere lucht plaats vindt dan die in nauwe en gesloten plaatsen. De slotsom is: de meer 

aangename wandeling gaat over het platteland door aangename plaatsen en niet door steden met 

straten en [wandel] galerijen. 

  

                                                 
354 Academus, ook wel Hecademus was een mythologische held op Attica. 
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15 Spelen met ballen. 
Het spel met een kleine bal beveelt Galenus aan boven alle andere soorten lichaamsoefeningen. En 

wel omdat niets anders alle delen van het lichaam zo universeel in beweging zet. Mensen voor wie 

het niet gemakkelijk, en ook niet zo gepast is om in het openbaar met een bal te spelen, kunnen er 

in een ruime kamer of een atrium mee spelen. Ze kunnen dat doen door de bal tegen de wand te 

gooien en hem als hij terugspringt op te vangen en terug te gooien. Ze kunnen het ook doen in een 

sphaeristerium355 [sphairos, Gr = bal] met een blote en ongewapende hand, of met een 

uitgespannen net [een racket dus]. In het sphaeristerium worden ook wel sportieve wedstrijden 

[einde pag 293] gespeeld met ballen die van hout of van ijzer zijn en die ofwel gegooid worden naar 

een houten pen die in de grond vast zit, ofwel door een ring worden geslagen. 

16 Golf.356 
Hier verbreidt zich het golfspel [pilamalleus < pila = bal - malleus =hamer], een soort oefening die 

300 jaar geleden in het koninkrijk Napels is uitgevonden. Daarbij slaan ze met lange ijzeren stokken 

een houten bal ver vooruit. 

17 Dansen. 
Dansen is een uitstekende oefening. Men zegt dat Socrates gewoon was het te doen. De Thebaan 

Cleophantes en ook Aeschylos hebben veel dansfiguren uitgevonden. Athenaeus stelt op gezag van 

Epicharmes dat ze in het Siciliaans ballismoi genoemd werden. Die naam komt in Italië nog voor: 

balli. De beweging is bij de schrijvers van goed Latijn aanvaard voor dans. Zoals bij de Dichter [= 

Virgilius]. 

Zij [= de boeren] geven onhandig dansjes weg. 

En moveri [= zich bewegen, dansen] staat voor saltare [= dansen] 

[Want] Horatius [zingt]: 

Zoals op heilige dagen de matrone werd gevraagd om te dansen.357 

En Persius:358 

Slechts tot de derde maat van Bathyllus de sater kun jij dansen. 

                                                 
355 Sphaeristerium van σφαιριστήριον (σφαιρα is bal) was een ruimte, vaak in de buurt van het badhuis, waar men na het 

baden balspelen kon beoefenen.  
356 Pilamalleus est ludus athleticus in quo lusores certantes, pilamalleistae appellati, multa genera clavarum ad pilas in 

seriem foraminum vel scrobiculorum quam paucissimis ictibus immittendas in cursu pilamallei adhibent.(Vicip.). 

(Pilamalleus is een spel waarbij de spelers, de pilamalleistae, met verschillende soorten stokken ballen in zo min mogelijk 

slagen in een reeks gaten moeten slaan.) 
357 Horatius, Epistola ad pisones, vs 232: ut festis matrona moveri jussa diebus.  
358 Persii satyrae V, vs 132. Bathyllus satyrus was een beroemde danser in de tijd van Nero. Men noemde hem de sater 

vanwege zijn grillige bewegingen. Zie A literal translation of those satires of Juvenal (1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14) and Persius 

(1, 3, 5, 6) which are read in Trinity College, Dublin; with... notes, by... M. Madan. Lat. and Eng. Dublin, 1822, p 382. 

https://books.google.nl/books?id=O01WAAAAcAAJ&pg=PA382&lpg=PA382&dq=tres+tantum+ad+numeros&source=bl

&ots=WxS3yrCSxn&sig=ZEvHXDAI6ZV8Fi2IN1V9HZeQw68&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj079mynNfPAhWJSxoK

HcEoCxYQ6AEIMDAD#v=onepage&q=tres%20tantum%20ad%20numeros&f=false 
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Een en ander betekent: je mag dansen. [Zelfs] Socrates schaamde zich niet met kinderen te spelen 

en te dansen. Scipio bewoog zijn triomfale, met eretekenen behangen, militaire lichaam naar de 

maten en wrong zich daarbij niet zachtjes in bochten, zoals nu de gewoonte is. Men liet zelfs bij de 

insprong [de ledematen] vloeien op een manier die verder gaat dan de vrouwelijke zachtheid. Ze 

dansten zoals die mannen in de Oudheid dat pleegden te doen bij spelen en bij gewijde 

plechtigheden. Daarbij gaven ze geen krimp ook al werden ze [tijdens de dans] door hun vijanden 

bekeken. 

18 Rijden met een kar, een vierwielige wagen en een paard. 
Snel rijden met een kar, een vierwielige wagen en een paard geldt ook als lichaamsoefening. Rheda 

is een Frans woord, aldus Quintillianus [einde pag 294] boek 1 hoofdstuk 5. Zeer veel Franse 

woorden zijn sterk [zegt hij]. Zoals ook rheda [kar] en petorritum [vierwielige wagen]. Cicero 

gebruikt het ene, Horatius het andere. Plinius schrijft in boek 16, hoofdstuk 41 en 53 dat om karren 

te maken dennen (abies) het geschikte materiaal is. Voor de assen van de wielen eik, essen en olm. 

19 Wat was een vierspan bij de Ouden. 
In voorgaande eeuwen werden ze steeds met twee wielen gebouwd. De andere twee hebben 

volgens Plinius de Phrygiers toegevoegd. Hippocrates zegt in het boek over luchten, wateren en 

plaatsen dat de Scythen wagens met zes wielen hadden. Een vierspan (quadriga) bestond uit vier 

met elkaar verbonden paarden waarvan er twee onder een juk liepen, een rechts en een links. 

Twee liepen er aan een touw, een rechts een links. De jukpaarden (jugales) die onder het juk 

verbonden waren, liepen in het midden tussen elk van de beide paarden aan een lijn (funales). Het 

resultaat was dat alle vier de paarden volgens een gelijkgemaakte frontlijn liepen. Aan de zijden van 

de jugales waren aan beide kanten de funales vastgebonden met een leren riem of met touwen. 

Ook vandaag de dag nog worden vier paarden zo voor een kar gespannen, hoewel ze niet allemaal 

meer voortgaan met een gelijkgemaakte frontlijn: er gaan er steeds twee voorop die verbonden zijn 

met touwen en daarna komen er twee paarden onder een juk. Zo was het [dus] niet bij de Ouden, 

zoals op tal van plaatsen op oude monumenten, munten en ringen te zien is. Nog daarvoor 

verbonden ze de vier paarden zo dat met een dubbele balk tussen de paarden geplaatst, een 

ononderbroken juk aan alle vier werd opgelegd. Toen was er dus voor de kar geen enkel paard aan 

een lijn [funalis], maar alle waren jugalis ofwel dus onder het juk. Een dissel hield de twee linkse 

paarden vast, een andere de twee rechtse paarden. Als eerste heeft Clisthenes van Sicyon deze 

inrichting veranderd. Hij maakte een kar met een dissel en bond slechts de twee middelste paarden 

aan het juk en aan ieder van hen verbond hij een enkel paard dat van beide kanten met een riem 

werd vastgemaakt. [einde pag 295] Verder is het zo dat mensen die met karren en rijtuigen rijden, 

vaak groot ongemak oplopen, omdat ze door de heftige beweging het lichaam dooreen schudden 

en de gewrichten van de knieën en andere ledematen beschadigen. Bovendien worden de nieren 

heen en weer geschud. Als die aan stenen lijden, worden ze niet weinig beschadigd. Om die reden 

past dat rijden met karren ouderen niet zo best. Dat neemt niet weg dat bijna alle ouderen zich zo 

voortbewegen. {Het komt omdat] zij die op jongere leeftijd geen rheda gehad hebben, zich op 

latere leeftijd zo een ding alsnog aanschaffen. Onverstandig. Want door de rijtuigen worden de 

voeten en knieën zo stijf dat ze niet verder kunnen lopen. Het verdient dus de voorkeur dat ze te 
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voet gaan zolang ze kunnen. Als ruiter gaan is aangenamer, als het paard zijn berijder tenminste 

niet afgooit, geen struikelaar is of schudt met zijn achterkant. 

20 Spel met een tol.359 
‘Door het spel met de ringen’ zegt Cato ergens. Bij die plaats schrijft Jos. Scaliger dat trochi grote 

bronzen ringen waren waar vele kleine ringetjes aan zaten, opdat mensen die ze tegenkwamen 

vanwege het kabaal van de straat afgingen. Maar Bulengerus zegt het beter in zijn boek over oude 

spelen. Hij zegt: trochos is het spel dat Vergilius in boek 7 van de Aeneis beschrijft. 

[ze raasde voort] zoals een tol die gedreven door de zweep ronddraait. 

Kinderen drijven hem in wijde bogen over speelplaatsen, 

zij concentreren zich op het spel, 

de tol raast voort, aangejaagd door die zweep. 

En de jongetjes kijken vol bewondering naar het vliegende buxushout, 

de klappen van de zweep geven de tol steeds weer fut.360 

De trochus is dus een soort tol, die kinderen in de rondte laten draaien nadat hij uitgezet is met een 

stokje waar een leertje aan vast zit. [einde pag 296] En vervolgens jagen ze in een wedstrijd de tol 

aan waarbij hij met slagen aan het draaien wordt gehouden. Bij Hippocrates zijn trochi daarentegen 

cursus circulares = circelvormige banen. 

De Ouden oefenden zich ook met de discus. Het was een ronde discus, een stenen gevaarte of een 

ding van lood of ijzer. Jongelui wierpen ermee in wedstrijden. Als de sterkste werd degene 

beschouwd die in een worp of het hoogste of het verste voorbij een afgesproken merkpunt wierp. 

Dit spel is in onze tijd verlaten en in plaats daarvan werpen ze een ijzeren voetboei [een ketting met 

een bal eraan?] naar een paaltje of stoten ze een platte koperen schijf over een lange tafel naar een 

doel. 

12 [= 21] Hoepelen.361 
Cricilasia is het voortduwen van een ring. Het wordt beschreven door Oribasius in boek 6 van 

Collect., hoofdstuk 26. De ring heeft een doorsnede ter lengte van een kleine man, zo dat hij tot 

borsthoogte reikt. Hij wordt niet overlangs maar overdwars aangedreven.362 Er is namelijk een 

drijfstok van ijzer met een houten handvat. Sommigen denken dat de dunne ringen die aan het wiel 

gemonteerd zijn, overbodig zijn, maar zo is het zeker niet. Het is immers het geluid dat ze afgeven, 

dat ontspanning en genot voor de geest opwekt. Aldus Oribasius. Een breed en veelzijdig geleerd 

man, Mercurialis, die geschreven heeft over de gymnastiek, zegt dat hij niet weet wat dit [voor een 

soort] spel of lichaamsoefening is. Bij ons Belgen is het overbekend, het wordt reepen genoemd en 

door de Hollanders hoepen. Het wordt gedaan met houten ringen waaraan de mensen mandjes 

vlechten. U zult zeggen: het is niet passend voor mensen in een toga zich door dit spel te oefenen. 

                                                 
359 Pinxter: ijzeren hoepel met rinkelende ringen; Plemp houdt het op een tol.  
360 Aeneis, VII, 378 -383. 
361 J. Hofman, Lexicon universale 1698 zegt: cricilasia: Graece Κρικηλασια, quasi Circuli impulsus, exercitationis olim 

delectabilis genus, memoratur Oribasio, Collectan. l. 6. c. 26. http://latin_latin.enacademic.com/19822/CRICILASIA 
362 De hoepelaar drijft de ring voorwaarts met een stokje dat haaks op de looprichting wordt gehouden.  
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Dat is inderdaad zo, als men over de straten van een stad die hoepels aandrijft, zoals de kinderen 

dat doen. Maar als ze het in hun huizen of tuinen doen, zal het zeker niet onbehoorlijk zijn. [einde 

pag 297] 
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HOOFDSTUK VIII. WAT MENSEN UITSCHEIDEN.363 

1 Het leven hangt ook af van wat uitgescheiden wordt. 
Het leven hangt niet alleen af van de voeding [die ingenomen wordt], maar ook van wat 

uitgescheiden wordt. Hoeveel mensen kan ik uit mijn herinnering ophalen die binnen een paar 

dagen gestorven zijn nadat de urine in het lichaam werd vastgehouden? Op welke plaats we dus 

ook mogen zijn, in een vergadering, in een koets, aan tafel, en bij welke personen het ook moge 

zijn, we moeten dat kanaal steeds vrijelijk en zonder schaamte openen, opdat het stromen kan. 

Onder de uit te scheiden stoffen ofwel excrementen versta ik hier de faeces, de urine, de 

perspiratio insensibilis, het speeksel en het zaad. Als die dingen op het goede moment geloosd 

worden, bewaart men de gezondheid. Als ze langer vastgehouden worden dan passend is, 

veroorzaken ze ziekten. 

2 Hoe de excrementen van de darmen moeten zijn (alvus). 
Als de excrementen van de darmen niet op hun tijd uitgeworpen worden, [einde pag 298] 

verhinderen ze de spijsvertering, omdat ze rottende dampen naar de maag uitademen en ook het 

hoofd beschadigen. Vaak ook veroorzaken ze pijnen in de darmen. Wanneer ze zich naar de natuur 

verhouden, zijn ze zacht maar vast, van een licht bruine kleur en niet erg stinkend. Naar 

hoeveelheid moet hetgeen we in afzondering deponeneren zo ongeveer beantwoorden aan wat er 

opgenomen is. 

3 Secessus in plaats van latrina. 
Een afgescheiden plaats (secessus), zo noemt de bekende interpretator van Mattheus, Hoofdstuk 

15, de latrine. Hij doet dat echter tegen de gewoonte van de klassieke auteurs in. Maar de Grieken 

noemen het op gelijke wijze ’αφοδον364, dat is diverticulum [zijweg, herberg, toevluchtsoord]. 

Erasmus aarzelde niet de bekende interpretator op dit punt te volgen. Het is een passende en 

geschikte naam. 

4 De winden uit de buik [zijn uitingen van] grote krachten. Ze worden als 

goden vereerd. 
Bij de excrementen [van de darm] horen ook de winden uit de buik, waarvan de Stoïci vonden dat 

ze net zo vrij moesten zijn als oprispingen. Zoals ze elk ding bij zijn naam noemden, zo pakten ze 

ook deze zaak open aan. Van keizer Claudius wordt gezegd dat hij een edict heeft uitgevaardigd 

waarin hij toestemming gaf om tijdens gastmalen winden en geluiden uit de buik vrij te geven. Hij 

deed dat, nadat hij gezien had dat iemand die de winden uit schaamte vasthield, in levensgevaar 

was geraakt. De Latijn sprekenden noemden die winden visia, van het werkwoord visire.365 Heldere 

en vieze geluiden noemden ze scheten (peditus). Clemens Romanus zegt dat deze door de 

                                                 
363 Pp 298 - 306. 
364 Η ‘αφοδος = terugtocht, aftocht.  
365 Niet bij Pinkster, Whittacker of Georges. 
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Egyptenaren in verband werden gebracht met de rangen der goden. Zo ook Minucius Felix. Maar 

misschien hebben de Egyptenaren niet gedacht dat die geluiden of scheten echt goden waren, en 

hebben ze (omdat vrijwel hun hele godsdienst symbolisch was) de geluiden veeleer voor tekenen 

van de goddelijke macht gehouden. 

5 Het geluid van de scheet is een teken van de macht van koningen. 
[Dat moet het wel geweest zijn], [einde pag 299] omdat ze zowel de macht hadden om de mens te 

beschermen, maar, wanneer ze vastgehouden werden, ook om de mens te vernietigen. Zoals 

Nearchus feestelijk zingt in een Grieks epigram, dat als volgt in het Latijn vertaald is. 

Het geluid dat in de buik wordt vastgehouden, doodt velen,  

maar het beschermt hen, wanneer het een helder geluid is. 

Dus als de scheet gelijkelijk beschermt en doodt, 

wie zal dan ontkennen dat hij even sterk is als de grote goden? 

6 Welke urine natuurlijk en goed is. 
Urine is bij Lucretius gefilterd lichaamssap. Deze humor wordt door Plinius urina genoemd. Hij 

wordt als natuurlijk en goed beoordeeld, wanneer hij van een middelmatige dichtheid is, van een 

gele kleur, zonder bezinksel of met een wit bezinksel, schoon366 en gelijkmatig, [d.w.z. overal 

hetzelfde]. De hoeveelheid moet in overeenstemming zijn met de opgenomen hoeveelheden vocht. 

Men moet weten dat het lichaam in orde is wanneer elke dag ‘s morgens de urine eerst wit en 

vervolgens licht rose is. Het eerste betekent dat er nog vertering moet plaats vinden, het tweede 

dat het kokingsproces heeft plaats gevonden. 

7 De perspiratio insensiblis. 
Over de perspiratio insensibilis, [niet waarneembare uitademing door de huid en de longen] heeft 

Sanctorius wonderlijke en ongelofelijke dingen naar voren gebracht via de ars statica. [= zijn 

iatromechanische methoden]. Hij zegt dat de perspiratio insensibilis alleen veel meer volume heeft 

dat alle voelbare vloeiingen bij elkaar. Want, zo zegt hij, als het eten en drinken van een dag gelijk is 

aan het gewicht van acht ponden, dan loopt de perspiratio insensibilis op tot ongeveer vijf pond. En 

hij leert dat in het bestek van één nacht ongeveer zestien onzen urine [wegvloeien], terwijl vier 

[onzen] van alle excrementen faeces zijn. Dus plegen er veertig en meer [onzen] door de 

onzichtbare perspiratie te worden uitgeworpen. Door de meeste mensen wordt op een dag van 24 

uur [dies civilis, van middernacht tot middernacht] door de onmerkbare uitzweting evenveel 

uitgevoerd als via de faeces in de loop van vijftien dagen. [einde pag 300] Dit gaat voorbij aan de 

gangbare opvatting. Sanctorius zegt echter dat zijn vergelijkende onderzoek uitgaat van zorgvuldig 

gemeten [gegevens] bij ontelbaar vele [menselijke] lichamen over een periode van dertig jaar. 

De perspiratio insensibilis geschiedt ofwel via de poriën in het lichaam, dat in zijn geheel 

doordringbaar is, of via de ademhaling die via de mond gaat en die op één dag, zegt hij, [een 

                                                 
366 Laevis = links of schadelijk. Plemp bedoelt waarschijnlijk levis = licht of schoon.  
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hoeveelheid uitscheidt die] tot ongeveer een half pond pleegt op te lopen. Hierop wijzen de 

druppels op een spiegel die voor de mond gehouden wordt. Maar ze verschillen afhankelijk van de 

natuur, de leeftijd, de plaats waar men zich bevindt, de voeding enz. 

Hetgeen men uitzweet, bestaat uit twee delen. Het ene is lichter en vliegt uit, het andere is 

zwaarder. Nadat het is uitgestoten, bezet dit het lichaam. Het is de grondstof (materies) van luizen, 

en als mensen bij elkaar in bed liggen, is het de oorzaak van besmetting. Als deze perspiratio 

ophoudt, gaan de sappen rotten. Daaruit ontstaan dan allerlei soorten ziekten. De perspiratio 

wordt tegen gehouden door koele lucht, vooral als we het koud hebben, terwijl we de slaap vatten. 

[Remming geschiedt ook] als we in een bed gaan liggen waarin lange tijd niemand geslapen heeft, 

en dat niet warm gemaakt is met een vuurtje van kolen in de kamer of een brander. Evenzeer 

[ontstaat remming] door dikke en taaie spijzen en door verwaarlozing van de lichaamoefening. Het 

bewijs dat de perspiratio wordt tegen gehouden, is dat het gewicht van het lichaam meer dan 

gebruikelijk toeneemt, terwijl er niet meer dan gebruikelijk is ingenomen [scl aan voedsel] en ook 

niet meer is vastgehouden doordat het excrement dikker was. De perspiratio en een grotere dan 

gebruikelijke merkbare lediging, kunnen naast elkaar niet bestaan, want als iemand merkbaar meer 

uitscheidt dan juist is, perspireert hij [onmerkbaar] minder dan juist is.[einde pag 301]. Dikke 

vochten uitscheiden, urineren dus, of meer dan normaal zweten, en [tegelijkertijd] minder 

perspireren, is slecht. Er worden dan slechte kwaliteiten geïntroduceerd, omdat het lichaam dan op 

de ene dag dit gewicht heeft en de andere dag dat. Dat gewicht is de norm van de gezondheid van 

iedereen: als iemand gezonder is, voelt hij zich lichter dan hij gewend is. De perspiratie is iets wat 

heel gezond is, omdat ze uit het lichaam veel en nutteloos gewicht wegdraagt. Dat gebeurt niet met 

het zweten, maar via een onzichtbare adem welke in de winter in een dag van 24 uur iemand tot 

een gewicht van wel 50 onzen en meer kan [doen] uitademen. De onzichtbare perspiratie wordt 

zichtbaar, als er ofwel te veel voedsel is [ingenomen], ofwel als de calor kracht mist, of deze hevig 

in de war gebracht wordt. Een perspiratio gecombineerd met zweet is slecht, omdat het zweet de 

kracht van de vezels verkleint. Soms, zo zegt men, is [die combinatie] goed omdat ze van groter 

kwaad afleidt. Hoe subtieler - en dus zonder [zichtbare] vochtdruppels - de perspiratio is, hoe 

gezonder ze is. 

Alle vloeibare excrementen zijn zwaarder, alle vaste zijn lichter. Vandaar dat vloeibare 

excrementen, gegeven een gelijke grootte, meer last van het lichaam wegdragen, dan harde en 

vaste. De vloeibare zijn ook de zwaardere voedingsmiddelen, terwijl de vaste de lichtere zijn. Brood 

en vlees zijn licht, wijn en vleessauzen zijn zwaar. 1/12 pint wijn is van evenveel gewicht als een 

witbrood met een ongeveer drie keer grotere massa. Het is voor de levenden erger dat het lichaam 

als zwaarder gevoeld wordt dan het in werkelijkheid is, dan wanneer het als zwaar gevoeld wordt 

terwijl het dat [op de weegschaal] ook werkelijk is. Het kan allebei voorkomen: dat het lichaam 

zwaarder is dan gewoon en dat men zich lichter voelt en omgekeerd, [einde pag 302] dus dat het 

lichaam lichter gemaakt is dan gewoon en [men] zich [toch] zwaarder voelt. Als de mens zich lichter 

voelt, en in werkelijkheid niet lichter is, wijst dit op een zeer gezonde toestand. 

Zelfs het minste beetje koude dat wij ‘s nachts onder het slapen lijden, verhindert de perspiratio. Zo 

ook het veelvuldig schudden met het lichaam in bed. Verder [doen het] zeer zware en verstikkende 
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druk, koude en vochtige lucht, zwemmen in koud water, dikke en trage spijzen, het achterwege 

laten van lichaamsbeweging en hevige dienst aan Venus. 

De perspiratio insensibilis helpt ons meer dan alle voelbare [uitscheidingen] tezamen. Een ieder 

voelt zich immers lichter door de slaap nog voor hij een uitwerping heeft [gehad] van de merkbare 

excrementen. Dat is omdat hij in werkelijkheid ongeveer drie pond lichter is gemaakt. De 

gezondheid van het lichaam, waarvan het gewicht in de loop van vele jaren hoger noch lager wordt, 

is stabieler en langduriger dan die van iemand bij wie het gewicht van het lichaam met de loop der 

jaren verandert. De natuur drijft onmerkbaar veel uit, wanneer het lichaam probeert door geeuwen 

en strekken der ledematen het vastgehouden perspirabele uit te scheiden. 

8 Spuug is een natuurlijk excrement. 
Ook het excrement spuug (sputum) is natuurlijk. Plinius schrijft evenwel in boek 7, hoofdstuk 19 dat 

Antonia, [de vrouw van] Drusus nooit iets uitspoog, zoals Pomponius de consul nooit boerde. 

Sommigen zeggen hetzelfde van keizer Constantius en zijn opvolger Julianus de afvallige. 

9 Sommigen spugen nooit iets uit. Of dat gezond is. 
De Perzen, zegt Varro, bereikten door de oefeningen waaraan ze van kindsbeen aan gewend waren 

een dusdanige droogte van het lichaam dat ze nooit spuugden en ook snuitten ze hun neus niet. Zo 

werden de hersenen van sommigen zo droog als de hemel boven Egypte, die [einde pag 303] 

zonder regenbuien of neerslag is. Sommigen hadden een lichaam nog droger dan hoorn. 

Van welke mensen het zweet verre is, en ook het speeksel. 

En het slijm en het kwade snot van de neus.367 

Anderen lozen het ruimwater van de hersenen niet via de mond of de neusgaten, maar via de 

slokdarm in de darmen. Zo vertelt Fromondus in De anima over de heer Fienus, onze 

ambtsvoorganger, dat hij gewend was om nooit te spugen, niet omdat het hem ontbrak aan 

materiaal, maar omdat hij het na gedane inspanning doorslikte en in zijn maag haalde. Ik zie dat mij 

gevraagd kan worden of dat werkelijk gezond is. Ik antwoord daarop: bij mensen met droge en 

harde keutels is het gezond, bij mensen met zachte en vochtige niet. 

10 De dienst aan Venus en de schadelijke kanten ervan. 
Plutarchus zegt, zoals ook hierboven door ons [aan de lezer] is voorgehouden, dat drie dingen erg 

gezond zijn: niet eten tot men helemaal verzadigd is, niet weglopen voor fysieke inspanning en het 

zaad der natuur vast houden. De dienst aan Venus heeft echter ook iets heilzaams, voor hen aan 

wie deze is toegestaan, maar dan met mate. Onmatig veroorzaakt hij echter resolutiones van de 

                                                 
367 Catullus, Carmen XXIII: a te sudor abest, abest saliva,/mucusque et mala pituita nasi./hanc ad munditiem adde 

mundiorem,/quod culus tibi purior salillost,/nec toto decies cacas in anno,/atque id durius est faba et lapillus; (Kijk, jij hebt 

geen last van zweet, geen last van spuug,/noch van snot of kwaadaardig slijm in je neus;/voeg bij deze reiner-dan-reine 

reinheid,/dat je aars schoner dan een zoutvaatje is,/dat je geen tien keer kakken moet per jaar, dat/ het produkt harder dan 

erwten en bonen is). Zie http://www.koxkollum.nl/catullus/catullus23.htm 
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zenuwen368 en gewrichtsklachten. Het verstrooit de spiritussen en de calor innatus. En maakt het 

leven korter. Vandaar dat een antieke dichter, onzeker is wie het was, het volgende zegt: 

Laat je niet vasthouden door de liefde voor Venus of de wijn, want ze schaden op een en 

dezelfde manier. 

Zoals Venus de krachten schaadt, zo ook de overvloed van Bacchus. 

Hij beproeft de schreden en verzwakt de voeten. 

Maak Venus vast met voetboeien en Lyaeus met handboeien. 

Opdat geen van beiden U met zijn geschenken beschadigt. [einde pag 304] 

De wijn is er alleen om de dorst te kalmeren, en Venus alma dient [alleen] tot het maken van 

kinderen. 

De grens van deze [doelen] overschrijden is schadelijk.369 

De meest geschikte tijd om de liefde te beoefenen is vroeg in de ochtend na de slaap, als de 

spijsvertering klaar of bijna klaar is. Hippocrates zegt in boek 6 van Epidemieen, sect. 6: werken, 

eten, slapen en de dienst aan Venus, ze moeten allemaal met mate beoefend worden. Door welke 

opeenvolging van woorden tevens wordt uitgedrukt welke volgorde in acht genomen moet worden 

bij het doen van deze dingen. Terstond na de maaltijd de bijslaap [doen] is ongezond, omdat dit 

rauwheden veroorzaakt en de spijs bederft, tenzij men zeer sterk is. Als deze dwaalweg al wordt 

ingeslagen, dan verdient het de voorkeur Venus te gebruiken met volle buik, en meer met de juiste 

vochtigheid, dan helemaal geledigd of nuchter en drooggemaakt. Venus maakt namelijk teer, ledigt 

en droogt uit. Zij die Venus zeer zijn toegenegen, [zullen bemerken dat] als ze hun driften wat 

bedwingen, er terstond een [betere] beweeglijkheid van het lichaam volgt. Dat komt [dan] doordat 

die mensen dan beter perspireren. Deze dingen geven aan dat de bijslaap niet schaadt [scl mits met 

mate gedaan]: de urine wordt even goed gekookt is als tevoren, de beweeglijkheid van het lichaam 

en de gemakkelijke ademhaling [blijven]. 

11 De wet van Lycurgus voor gehuwden. 
Iemand vroeg eens aan Lycurgus waarom hij in zijn wetten had verboden dat man en vrouw 

voortdurend met elkaar slapen en in plaats daarvan [bevolen had] dat ze zich steeds een tijd van 

elkaar gescheiden houden. Hij antwoordde dat hij dit om drie reden zo had vastgesteld: ten eerste 

opdat de mannen scherper bleven omdat ze niet zo vaak met hun vrouw sliepen, ten tweede opdat 

de liefde zo als het ware als levendiger herboren werd, en ten derde omdat de nakomelingen zo 

sterker werden. Het is een zeer verstandige bepaling van een zeer wijs man. Ook al staat ze het 

andere geslacht niet aan. [einde pag 305]   

  

                                                 
368 Resolutiones nervorum is een omschrijving van de beroerte of apoplexie. Zie J.H. Woyt, Gazophylacium Medico-

physicum of Schat-kamer der Genees- en natuurkundige zaken. Amsterdam, 1766, p 64. 
369 Het gedicht is wel aan Vergilius toegeschreven. Zie Robert Walpole, Specimens of scarce translations of the seventeenth 

century from the Latin poets: to which are added miscellaneous translations from the Greek, Spanish, Italian. Printed for J. 

Mawman, 1805 - London, p 102. Zie ook p 378 van Publius Vergilius Maro, Universum poema. Venetiis: de Combis, 

1610. 

https://books.google.nl/books?id=B91BAAAAcAAJ&dq=%22nec+veneris+,+nec+tu&hl=nl&source=gbs_navlinks_s 



 

295 

HOOFDSTUK IX. DE BEWEGINGEN VAN HET GEMOED.370 

1 Geen res non naturales veranderen het lichaam sneller en ingrijpender 

dan de aandoeningen van het gemoed. Welke dat zijn. 
Van de zes res non naturales, die wij in dit boekje bespreken, zijn er geen die ons lichaam eerder uit 

het evenwicht brengen dan de aandoeningen van het gemoed. Ik pleeg dat altijd met het volgende 

voorbeeld te demonstreren: stel dat iemand niet alleen gezond is, maar ook goed draait. Hij zit aan 

een rijke tafel aan, die voorzien is van de meest exquise gerechten. De man besluit zich tegoed te 

doen aan de opgediende gerechten. Plotseling wordt hem medegedeeld dat zijn vrouw vermorzeld 

is door een instortend gebouw of dat zijn zoon vermoord is door een soldaat op rooftocht. Of 

[einde pag 306] dat zijn schitterende woning in lichterlaaie staat. Deze man wordt door dit bericht 

zozeer getroffen, dat hij geen hapje meer kan eten. Welk ander iets veroorzaakt [een dergelijke 

verandering] zo snel [als de emoties]? 

De aandoeningen van de geest bestaan uit [gemoeds]bewegingen of een hevige mentale drang van 

de geest (animus). Anders gezegd, het zijn handelingen van de strevende sensitieve kracht 

(potentia sensitiva appetitiva). Deze bewegingen ofwel hartstochten bewaren de gezondheid als ze 

door de rede op de juiste wijze worden geprikkeld dan wel getemperd. Het zijn res naturales. Als ze 

onmatig zijn en niet door een goed handelende rede bestuurd worden, schaden ze de gezondheid. 

Het zijn [dan] de oorzaken van ziekten ofwel res praeter naturam en ze worden verstoringen 

(perturbationes) van de geest genoemd. Het zijn dus geen vermogens (potentiae) en geen 

houdingen (habitus), maar bewegingen (actus) en handelingen (actiones) en uitvoeringen 

(functiones) van de potentia appetitiva en daarom animale actiones, door welke het hart zeer sterk 

wordt aangedaan. Dat komt door de krachtige beweging van de vitale spiritussen, welke door hen 

bewerkstelligd wordt. En dat is de reden waarom de geest (anima) deze pathemata niet 

rechtstreeks in zijn macht heeft.371 Het is omdat de motiones van het hart met hen verbonden 

worden en zo dus ook die van het hele bloed en van de spiritussen. Zolang ze niet wijken, brengen 

ze het verstand (mens animi) in de war en weerstreven ze de leiding van de geest (anima). Ze 

worden geboren uit de waarneming en de beoordeling van iets als goed of slecht. Om het eerste te 

verkrijgen moet het tweede vermeden worden. 

2 Wij leven allen naar gemoedsaandoeningen. Van nature zijn ze niet 

slecht. We kunnen ze beheersen. 
Er zijn maar weinig mensen die hun geest niet overgeven aan gemoedsbewegingen. Daarom kan 

men de mens heel goed beschrijven als een dier dat, hoewel het begiftigd is met de rede (ratio), 

toch leeft volgens zijn emoties. Alle verstoringen daarvan weg te willen nemen, [einde pag 307] is, 

zoals Hieronymus ergens zegt, de mens uit de mens halen en als lichaam zonder lichaam gebouwd 

zijn. En op een andere plaats zegt hij: onze gemoedsaandoeningen en de verstoringen [daarvan] 

                                                 
370 Pp 306 - 320. 
371 Pathema niet bij Pinxter of Whittacker. Elders: het lijden, bijzonder dat der ziel, de hartstogt. Zie 

http://www.encyclo.nl/lokaal/10608 [bron dnbl]. 
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kunnen wij, zolang we in de tent van dit lichaam leven, en omgeven zijn door kwetsbaar vlees, 

matigen en sturen, maar wegsnijden kunnen we ze niet. 

De onervaren mens denkt misschien dat het tegen de goddelijke goedheid indruist dat dingen die in 

onze geesten zijn ingebouwd toch als de zaden van zoveel [kwalijke] affecten gezien kunnen 

worden. En [dat dan] daaruit alle soorten van gebreken volgen en de armzaligheid van het hele 

leven. Het staat immers vast dat de warm-sappige mensen geneigd zijn tot liefde, toorn, 

stoutmoedigheid, wedijver en afgunst. Het zijn vooral degenen die warm en droog zijn. Zij zijn 

namelijk gallig. De minder warme en tevens vochtige mensen, zoals daar zijn de warmbloedigen 

(sanguinici), zijn geneigd tot vreugde en tot die dingen die vreugde baren enz. Als nu bij deze 

natuurlijke neiging ofwel een [slechte] gewoonte komt ofwel gebrek aan kennis van het juiste, dan 

is het voldoende duidelijk welke mensen daaruit voor de dag komen. Maar laat verre [van ons] zijn 

dat gebrekkige neigingen aan God (wiens wezen goedheid is) als zijnde de Schepper worden 

toegeschreven. Door de zonde zijn wij nakomelingen van een bedorven natuur. Om die zonde 

volledig en op een Christelijke manier te overwinnen, moet de helpende hand van de hoogste 

geneesheer worden ingeroepen, een taak die ik aan de geestelijken overlaat. Om de zonden te 

weerstaan, is ons ook een geest (animus) als gids meegegeven en daarmee een leider over het 

leven als sterfelijken, zoals Salustius het [zo mooi] zegt in het begin van zijn boek over [de 

samenzwering van] Jugurtha. Dus als de affecten het van de rede winnen, is dat niet door een fout 

van de Schepper, maar door de schuld van de geschapen mens die de hem gegeven potestas [c.q. 

macht om zich te beheersen] niet goed gebruikt. [einde pag 308] Iemand kan [daarop] zeggen, dat 

sommige mensen niet kunnen leven met hun gemoedsaaandoeningen. Men breekt ze eerder dan 

dat men ze bijstelt. Ik kan dat niet helemaal ontkennen. Maar hoewel het nauwelijks in de 

mogelijkheden van slechte mensen ligt om anders dan als slechterik te leven, is het toch niet zo dat 

er in deze lieden geen enkel vermogen zit om anders te handelen. Hoewel een slecht karakter 

moeilijk wordt weggebrand, zijn er voorbeelden van mensen die van de slechtsten tot de besten 

werden. Bovendien moet worden bedacht wat Aristoteles gezegd heeft: de houding (habitus) 

worden geboren uit handelingen (actiones), en die draaien steeds om singuliere dingen (singula). 

Aangezien de mensen die singuliere handelingen, waardoor hun habitus wordt gevormd [comparo 

= inrichten], in hun macht hebben, moet worden gezegd dat ook [het ontstaan van een] slechte 

habitus, [een slecht gedrag] in de macht van de mens ligt, omdat die gedragingen op grond van 

beginselen kunnen worden beoordeeld. Door de gewoonte van slecht te handelen, worden de 

mensen slecht, maar het is in hun macht geweest zich niet aan het kwaad te gewennen. Zo hebben 

de Grieken ten onrechte de aandoeningen van de geest ’αναγκα genoemd, noodzakelijkheden. 

Omdat ze niet willen erkennen dat de animus zelfstandig [en de baas] is, [en ze menen dat die 

affectiones niet te beinvloeden zijn en] ons meesleuren en trekken waarheen we niet willen gaan. 

[Maar] we kunnen [iets] niet willen, als we [dat] willen. 

3 Zij die de gemoedsaandoeningen wegnemen, nemen de deugden ook 

weg. 
Hoe voortreffelijk zijn de gemoedsaandoeningen, als ze luisteren naar de rede. Want juist door hen 

bestaat de deugd. Omwille van de deugd moeten ze er zijn. Want het is het werk van de deugd, om 

evenwichtigheid en matigheid te bewaren in de affecten. Dat geldt zozeer dat we kunnen stellen 
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dat iemand die de gemoedsaandoeningen weg wil nemen, ook de deugden en hun activiteiten 

wegneemt. Want het staat buiten kijf dat zij die de gemoedsaandoeningen in bedwang houden, 

zich intussen verheugen in de voorbeelden van voortreffelijke mannen en dat ze anderen 

aansteken om hen na te volgen. Ook kinderen gewent men eraan, zodat [einde pag 309] ze doen, 

wat die geweldige Lacon bij Plutarchus zei dat hij deed: zich verheugen in eerbare dingen en 

verdriet hebben over oneerbare dingen. Door standjes bewerken [de opvoeders] berouw en smart. 

Daarom zijn er mensen die ontkennen dat de wijze mens onderworpen is aan zijn hartstochten. Als 

ze daarmee de onmatige hartstochten bedoelen, verschillen ze in wezen niet of slechts in woorden 

van de peripatetici [=Aristotelici]. Als ze ook de matige affecten bedoelen, verdienen ze het niet 

verdedigd te worden. Het is [immers] niet waar, wat ze [dan] voor hun rekening nemen, namelijk 

dat alle affecten ziekten van de geest zijn, ofwel dus verstoringen. Het is immers zo dat de 

gemoedsaandoeningen, behalve in gevallen waarin de geest verstoord is, de rechte rede als 

leidsvrouwe kunnen volgen. 

De Stoïsche filosofen prediken lijdzaamheid (patientia) of gelijkmoedigheid. [Dat is goed,] maar ze 

dwalen wanneer ze daarbij stellen dat alle affecten slecht zijn en zeggen dat de apatheia het 

hoogste sieraad of goed van de mens is. Affecten zijn indifferente bewegingen: de doelen die de 

hartstochten ons voorstellen, volgen we of verwerpen we. Ze zijn in de mensen ingebouwd als 

prikkels en sporen van de deugden. Alle handelingen zouden kil en koud zijn als er geen affecten in 

de animus waren. Zoals een schip zonder wind slecht vooruit komt, zo is de geest (animus) zonder 

affecten traag en sloom. Zo scherpt [bijvoorbeeld] de toorn de kracht aan, en is deze als het ware 

de boogpees van de geest: door het aantrekken en loslaten ervan wordt de aandrang bestuurd. 

Men moet ze [= de gemoedsaandoeningen] gebruiken als een makker of handlanger, niet als een 

leider. 

4 De geest (animus) is de leider, de wagenmenner van het lichaam. 
De animus, zoals Plato zei, is als een wagenmenner of een bestuurder. Hij bereikt, als hij de sporen 

spaart en de teugels wat krachtiger gebruikt, gemakkelijk de witte streep voor de tweede ronde. Als 

hij evenwel ofwel de teugels al te zeer laat vieren of de sporen scherper [einde pag 310] dan 

passend is tot aansporing gebruikt, dan moet hij wel als een Phaeton over de kop gaan.372 Vandaar 

dat Democritus zei: de animus zal, als hij door het lichaam wordt aangeklaagd voor het toebrengen 

van schade, door die misdaad zelf beschadigd worden. 

5 Veel kwaad gaat van de geest naar het lichaam. 
Want vele kwaad in het lichaam komt daar vanwege de geest. [Dat gebeurt] als hij [scl animus] dit 

[scl lichaam] niet gebruikt volgens de voorschriften van de rechte redenering en er ook niet de 

passende zorg aan besteedt. De animus pleegt het lichaam namelijk al te zeer uit te buiten, 

wanneer hij [al te onmatig] bezig is met zijn affecties, pogingen en intenties. Dezelfde mening is 

Theophrastus toegedaan. Die voegt er, naar Plutarchus ons vertelt, ook nog het volgende verhaaltje 

                                                 
372 Phaëton was in de Griekse mythologie de zoon van de zonnegod Helios. Hij pikte op een kwade dag de zonnewagen van 

zijn vader, maar was niet in staat deze behoorlijk te besturen. De paarden sloegen op hol. Om verdere schade te voorkomen 

wierp Zeus de joyrider uit de wagen, waarop deze dood viel.  
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aan toe over een os en een kameel. De [oververmoeide] os [vroeg op een gegeven moment aan] 

zijn medeslaaf [con-servus] de kameel om hem van een deel van zijn last te verlossen. De kameel 

weigerde echter. Maar [daarmee tref je jezelf], zei de os, [als je nu niet helpt] zal je over korte tijd 

ook mij zelf en al deze dingen [die ik nu draag] [moeten] dragen. Iets wat inderdaad gebeurde toen 

de os dood ging.373 Zo gaat het ook met de animus, die het vermoeide lichaam niet toestaat een 

beetje te ontspannen en toe te geven, ondanks dat het lichaam daarom vraagt. Een weinig later 

wordt de animus dan door een opkomende koorts gedwongen samen met het lichaam ziek te 

worden en samen te lijden. 

6 Vreugde draagt veel bij aan de gezondheid. Zo ook ontspanning 

(remissio animi) en gelijkmatigheid. 
Van de aandoeningen van de geest draagt de blijdschap het meeste bij aan de gezondheid. Want zij 

verkwikt het hart, de spiritussen en het hele lichaam, mits ze matig is. Onmatige vreugde verstrooit 

de spiritussen en gooit ze uit elkaar. Van de vreugde gaat een milde en aangename uitwisseling uit 

tussen de spiritussen rond het hart en de expansio en de dilatatio van het hart zelf. En zo is de 

vreugde als ze gematigd is, geschikt om de spiritussen te herstellen. Hierbij gaat het om een 

vreugde die zich naar buiten niet al te jubelend voordoet. Als ze niet al te uitbundig naar buiten 

komt, zal ze geschikt zijn om de levensgeesten (spiritussen) te herstellen. Maar als ze groot is en 

langdurig [einde pag 311] en zich erg sterk naar buiten richt, maakt ze de spiritussen te zwak en 

verdeelt ze deze. Om die reden maakt ze het leven dan niet lang, maar kort, of maakt ze de mensen 

wegens de uitgeputte spiritussen [van de weeromstuit] een tijd lang verdrietig en zwijgzaam - ze 

worden dan als zwartgalligen. Dat ervaart degene die met een paar vrolijke gasten bij een etentje 

gierend en met wijd open gesperde mond heeft zitten lachen. De volgende dag is hij veel ernstiger 

en lijkt bijna verdrietig. 

Door een soort van gematigde blijdschap worden ook zij gegrepen die plegen de wonderen der 

natuur te beschouwen, mits ze zichzelf maar niet op het kruis binden door naar de oorzaken van 

die wonderen te gaan zoeken. Zeker treft de beschouwing van iets nieuws en groots of moois de 

animus aangenaam. Daaruit begrijpen we waarom Democritus, Parmenides en andere 

bewonderaars van de natuur zo een hoge leeftijd hebben bereikt. Wat ontwijfelbaar is, want ook 

Aristoteles was [een lang leven te beurt gevallen], als deze zijn lichaam niet door onmatige 

geestelijke zwoegerij beschadigd had. Toch heeft hij ook zo het leven niet achter zich gelaten vóór 

het climacterium, dat is het 63e jaar, zoals we kunnen zeggen op grond van Censorinus, hoofdstuk 

1. Ook vele andere filosofen was een lang leven beschoren. Maar het waren toch vooral zij die met 

het sieraad van het redenaarschap behangen waren. Als bewijs dient Plato die het tachtigste jaar 

haalde. Immers alle mensen worden behaagd door mooie dingen, vooral zij die daardoor hopen op 

de eeuwige onderscheiding van hun naam. Zo lezen we dat Gorgias, Protagoras, Isocrates en van de 

Romeinen M. Seneca, de vader van de filosoof, lang hebben geleefd. Hieruit wordt begrepen dat 

[einde pag 312] de studie die niet kwellend en moeizaam is, bijdraagt aan de gezondheid en de 

lengte van het leven. Daarom is het zo dat de woordkunstenaars en allen die bij wijze van stevige 

                                                 
373 De os gaat dood doordat hij zijn last niet meer dragen kan en dat komt doordat de kameel hem niet wilde helpen. Die 

laatste moet omdat hij niet wilde helpen, nu de hele vracht dragen.  
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spijs de aangenaamheden van de studie liever volgen, en die maat in hun leven weten te houden, 

en niet te veel offeren aan Venus of Bacchus (wat vaak gebeurt), vrijwel allemaal een hoge leeftijd 

bereiken. Het is omdat ze de spiritussen nooit al te zeer uitputten. [Die hoge leeftijd] is niet 

weggelegd voor] die mensen die zich louter op zaken richten, om er vreugde en genot van te 

plukken. Want ook al zijn ze aangenaam, toch moet de geest van deze bezigheden worden afgeleid. 

Er moet variëteit in de bronnen van vermaak worden gezocht. Zoals een graveur zijn lang 

ingespannen en vermoeide ogen neerslaat en ontspanning biedt, of zoals wel gezegd wordt, de wei 

in laat (pascit). Het doet goed om spelen en gewoontes, voor zover het past, uit een eerder geleefd 

leven terug te roepen. Want het is zeer moeilijk de jeugd aan het lichaam terug te geven als men 

niet eerst tot zijn instelling als kind terugkeert. Daarom is het op elke leeftijd zeer gunstig voor het 

leven om iets van de kindertijd te bewaren. Cicero zegt dat Laelius en P. Scipio Aemilianus in 

huiselijke kring gewoon waren zozeer tot kinderen te worden dat ze vaak schelpen en zeeslakken 

verzamelden bij Caieta374 en Lucrinum.375 De zoon van Jupiter en Alcmena schaamde zich er niet 

voor met kinderen te spelen, dit zelfs nogal vaak, zoals Euripides vertelt.376 En zelfs Socrates is er 

door Alcibiades op betrapt dat hij met Lamproles,377 die nog maar een kind was, zat te spelen. De 

grote Agesilaus besteeg met zijn zoon het stokpaard, echt een spel voor kleine jongens, alsof hij 

ging paardrijden. Als hij door iemand uitgelachen werd, lachte hij ook en zei: ‘jij, zwijg een beetje, 

[einde pag 313] als je vader geworden bent, moet je dit op dezelfde manier uitdragen naar andere 

vaders’. Cicero maande in een brief zijn [vriend] Paetus378 en schreef hem dat naar zijn mening bij 

een gelukkige manier leven hoorde, dat hij omging met mensen die goed en aangenaam waren en 

die van hem hielden. Niets zou beter zijn voor het leven en niets geschikter om gelukkig te leven. En 

hij koppelde dat [geluk] niet aan genotzucht, maar aan de gemeenschappelijkheid van het leven, de 

leefwijze en de ontspanning van de geest. Zo een ontspanning wordt bewerkstelligd door een 

gezellig gesprek in huiselijke kring, een gesprek dat het aangenaamste is aan een gastmaal, en [dan] 

de wolken uit de geest verdrijft. 

Maar een gelijkmatigheid van geest, die iemand [die ze heeft] kan navolgen, of [anders alsnog] 

krijgt, is het meest wenselijk van alles. Ze brengt namelijk rust voor het hart, en geeft als het ware 

een zekere windstilte. Deze doet zich in alles voor, ook in het eten van spijzen. Dorion, bij 

Athenaeus, boek 8, hoofdstuk 4, verklaarde dat de ingewanden van tonijn (een soort vis) door hem 

goedgekeurd werden en hem goed eten leken, niet omdat ze dat van nature waren, maar omdat hij 

ze zelf zo maakte. Dat deed hij door gelijkmatigheid van geest als specerij te gebruiken en 

matigheid aan te houden, want daardoor streelde zelfs eten met een slechte smaak het gehemelte 

van de eter. Zeker is het zo dat de dingen die wij eten, en zo alle dingen die de stervelingen in hun 

lange leven overkomen, ofwel op zich zelf en van nature aangenaam voor ons zijn, of dat ze het 

kunnen worden. Want zij die hun leven verstandig inrichten, die willen wat ze kunnen, als ze niet 

kunnen wat ze willen. 

                                                 
374 Thans Gaeta.  
375 Lucrinus lacus, een meer aan de kust van Campania. Thans Lago Lucrino. 
376 Bedoeld wordt waarschijnlijk Hercules. 
377 Lamproles: niet achterhaald.  
378 Sextus Quitus Aelius Paetus Catus, afkomstig uit de gens Aelia, was samen met Titus Quinctius Flamininus consul in 

198 v.Chr.. Hij schreef een belangrijk commentaar op de XII Tafelen.  
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7 Zij die aan plezier (gaudium) ten onder gaan. 
Door een uitbundige blijdschap of een onmatige vreugde worden de spiritussen beetje bij beetje 

verstrooid. De krachten zakken dan in, zoals hierboven door ons is aangegeven, [einde pag 314] 

Soms gaat dat zo hard, dat een snelle dood volgt. Aristoteles meldt dat Polycrata, een 

vooraanstaande vrouw op het eiland Naxos door een plotseling opkomende [hevige] blijdschap de 

laatste adem heeft uitgeblazen. Phillipides, een zeker niet onbetekenende komedie-dichter, die al 

wat ouder was, won een keer boven verwachting in een wedstrijd van dichters en werd [daarvan] 

zo blij dat hij terstond in zijn vreugde gebleven is. Over Diagoras, een man van Rhodos, gaat een 

beroemd verhaal. Deze Diagoras had drie opgroeiende zonen, de eerste een bokser, de tweede een 

tienkamper en de derde een worstelaar. Hij zag hen [op een gegeven moment] alle drie winnen en 

zo zag hij ook dat ze op een en de zelfde dag van de Olympiade een krans kregen. De drie 

jongemannen omarmden en kusten hun vader bij die gelegenheid en zetten hun lauwerkransen op 

zijn hoofd. De toeschouwers wierpen om hem te feliciteren van alle kanten bloemen naar hem toe. 

Terwijl dat allemaal gebeurde, stierf hij ter plekke, onder de ogen en in de armen van zijn zonen, 

terwijl het volk toekeek. We lezen verder dat in de annalen van de Romeinen geschreven is dat, 

nadat het leger van het Romeinse volk in de woedende storm bij Cannae379 verslagen was, een 

oude moeder zeer aangedaan was door smart en verdriet, nadat ze te horen had gekregen dat haar 

zoon dood was. Maar het bericht was niet juist en de jongeman kwam niet lang daarna uit de strijd 

terug in de stad. De oude vrouw overleed door het plotselinge zien van haar zoon, overweldigd [als 

ze werd door] door de massieve verwarring als het ware in de ruïne van de onverwachte vreugde. 

Zo ook zijn Sophocles en Dionysius, eens de tiran van Sicilië, door vreugde om het leven gekomen: 

elk van beide nadat ze bericht ontvangen hadden van een dramatische overwinning. Er zijn mensen 

die zeggen dat Chrysippus gestorven is doordat hij in een lach was uitgebarsten. [einde pag 315] Hij 

moest vreselijk hard lachen toen hij een ezel zag die vijgen stond te eten en men tegen een oud 

vrouwtje zei, dat ze de ezel [ook maar wat] wijn te drinken moest geven.380 Door een al te 

uitbundige lach bevangen, gaf hij de geest. Waarlijk een lachwekkend doodsoorzaak. Zo zien we dat 

niet alleen vrouwen door vreugde dood gaan, maar ook wijze en verstandige mannen. Het gaat 

daarbij vooral om mensen wier calor zwak is. Dat is het geval bij mensen die schuchter zijn, oud of 

herstellende van een ziekte. 

8 Het effect van verdriet. 
Tegenover de blijdschap staat het verdriet, dat de calor, het bloed en de spiritus naar binnen 

dwingt. Dat blijkt uit de bleekheid van treurende en rouwende mensen. We komen [helaas] niet 

                                                 
379 De Slag bij Cannae was een belangrijke veldslag tijdens de Tweede Punische Oorlog. De Carthaagse veldheer Hannibal 

bracht op 2 augustus 216 v.Chr. de Romeinse legioenen een verpletterende nederlaag toe. De oorzaak van de nederlaag was 

de strategische blunder van de Romeinse consul en bevelhebber Gaius Terentius Varro om een open veldslag tegen 

Hannibal te wagen. Volgens Livius sneuvelden er 48.000 Romeinen. 
380 Volgens een ander verhaal zou de filosoof zich hebben doodgelachen nadat hij zijn ezel wijn te drinken had gegeven en 

zag dat deze later een vijg probeerde te eten.Een nog iets andere versie van het verhaal staat bij Diogenes Laertius, Leven 

en leer van beroemde filosofen. Het wordt ook aangehaald door Jan van Beverwijck in diens Schat der gesontheyt deel I p 

58: Als hy by gevalle een Ezel onversiens vigen zagh eten, den zelfden oock wijn dede voorzetten, omdat hy drincken 

zoude: en dat als den eezel die beleeftheydt oock aennam, den anderen zoo vol laghs werde, dat hy daer in stickte. Joh. van 

Beverwiicks Schat der gesontheydt. Met veersen verçiert, Volume 1by Jan Jacobsz Schipper, 1652. Mogelijk heeft Plemp 

deze laatste bron gebruikt. 

bron:https://books.google.nl/books?id=Xs1kAAAAcAAJ&dq=chrysippus+ezel+vijgen&hl=nl&source=gbs_navlinks_s 
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door het leven zonder geregeld door verdriet te worden aangedaan. Want tamelijk klein is in het 

leven het aandeel van de geneugten, en ze moeten genoten worden voor de leeftijd dat het 

allemaal lastig wordt.381 Zo is het in de mensenwereld voor een ieder beschikt, want het heeft God 

behaagd, dat het verdriet als makker het genot volgt. Immers als iemand iets goeds te beurt valt, is 

daar altijd iets ongemakkelijks of slechts bij, zoals de comicus Sarfinas Umber zegt.382 Zoals de mot 

de kleren beschadigt en de worm het hout, zo schaadt het verdriet de kracht van het hart 

(Spreuken, 15)383 En ze schaadt zo ernstig dat ze zelfs doodt. In Megara stortte Adrastus, toen hij 

het bericht kreeg van de dood van zijn zoon Aegyaleus ontzield neer.384 Eduardus III, koning van 

Engeland stierf door zielepijn nadat hij zijn zoon Eduard, de doorluchtige kroonprins, door de dood 

verloren had. Zo ook stierven Julia, de dochter van C. Julius Caesar en vrouw van Pompeius, en 

Irene de vrouw van Keizer Philippus als gevolg van het overlijden van haar mannen. 

9 Afgunst. 
Afgunst is een niet minder kwalijke aandoening van de geest. [einde pag 316] Waar ze zich 

genesteld heeft, daar vreet ze de geest van de mens op, als roest het ijzer, zoals Antisthenes placht 

te zeggen. Sommigen zeggen dat slangen op een of andere manier geboren worden nadat de buik 

waarin ze verwekt zijn, [door hen] is aangevreten. Op dezelfde manier vreet de afgunst de geest op 

die zij bezet. Quintus Curtius zegt dat afgunstige mensen niets anders zijn dan hun eigen marteltuig. 

De tirannen van Sicilië hebben geen groter marteltuig uitgevonden dan de afgunst.385 

En bij deze pestilentie is nog het meest pestige, dat de afgunstige aan niemand het branden van zijn 

geest durft te openbaren, vandaar dat hij ondraaglijk verteerd wordt. 

De afgunst is een rotmakend vergif voor slechte mensen. 

Het vreet het merg, terwijl het de botten onberoerd laat 

en het zuigt het hele vocht uit de gewrichten. 

Omdat iedereen raast en jaloers is op het lot, 

is de mens, en zo hoort het, altijd zelf zijn eigen straf. 

Geen licht, geen spijs is aangenaam voor hem, 

geen drank verheugt hem, of de smaak van wijn 

zelfs niet als Jupiter de bekers aanreikt. 

Er leeft een wond in de borst die pijn doet, 

een letsel dat Chironia noch haar hand geneest 

en ook niet Phoebus [Apollo] of zijn roemrijke nageslacht.386 

                                                 
381 Hier lijkt Plemp rechtstreeks te verwijzen naar Plautus wiens werk hij waarschijnlijk goed kende: Amphitryon II, ii, 634 

“Satin’ parva res est voluptatum in vita atque aetate prae quam quod molestum est?” (Is het aangename in leven en leeftijd 

niet weinig in vergelijking met wat er allemaal onaangenaam is?). 
382 M. Attius Sarfinas Umber is een andere naam van Plautus.  
383 Spreuken 15 luidt: Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest. 
384 Adrastus is een legendarische held uit Argos, met Polynices, Tydeus, Amphiaraüs, Capaneus, Hippomedon en 

Parthenopaeus ondernam hij de veldtocht van de 'Zeven tegen Thebe' (Aeschylus) om Polynices' broer Eteocles te 

verdrijven. Onderweg vestigden de Zeven te Nemea de Nemeïsche spelen.  
385 Plemp lijkt zich te vergissen: de regel is niet van Quintus Curtius, maar van Horatius, Epistulae, II, 58. 
386 Dit deze versregels komen uit een gedicht dat in de late Middeleeuwen aan Vergilius werd toegeschreven.  
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10 Angst. 
Vrees of angst roept de spiritus[sen] naar het hart terug. Daardoor komt het dat de buitenkant 

(ambitus) van het lichaam koud wordt en er bleek uitziet. Vandaar ook dat de pols van mensen die 

bang zijn zwak is - dit vanwege de verstikking natuurlijk, De hele massa van spiritussen keert zich 

immers naar binnen en verstikt het hart. Om die reden volgt soms zelfs de dood. Zeno, [einde pag 

317] zo staat bij Laertius, zei eens tegen iemand die hem vroeg, waarom hij bang was voor een 

hond die naar hem blafte: het is voor de mens erg moeilijk om zich terstond van zijn angst te 

ontdoen. 

11 Woede. Wie er rood van worden en wie bleek. 
De woede schaadt niet allen. Ze is van voordeel voor slijmigen en verlamden, omdat door de woede 

hun zwakke calor vergroot wordt. Het is de behoefte aan wraak welke een verbinding heeft met de 

hitte van het bloed in het hart, die vervolgens uitgegoten wordt. Door haar gaat niemand meteen 

dood. Dat is omdat de woede de kracht van de deugd (virtus) niet oplost, maar eerder vergroot, 

zoals de pols van iemand die kwaad is, laat zien. Verder verbleken sommige mensen die boos 

worden, of beginnen ze te trillen van angst, terwijl anderen rood worden en gaan huilen. In het 

algemeen denkt men dat degenen die verbleken angstiger zijn dan zij die rood worden. En niet 

zonder reden. Want wanneer we de ons aangedane dingen niet anders willen of kunnen pareren 

dan met bedreigingen en woorden, dan hangen wij de hele calor en alle krachten terstond op aan 

het beginsel van beweging van de geest. Dat wekt roodheid op. Als daar enige verontwaardiging 

bijkomt jegens ons zelf, en ook nog eens medelijden, omdat we op geen andere manier wraak 

kunnen nemen, dan wekt dat tranen op. Daarentegen is het zo dat zij die besluiten om het hen 

aangedane onrecht daadwerkelijk te wreken, verdrietig worden en soms ook bang. Dit in verband 

met de kwade dingen die zouden kunnen volgen op dat besluit om de vijand te vervolgen. Vandaar 

dat ze in het begin bleek worden, het koud krijgen en gaan trillen. Maar nadat ze de wraakoefening 

hebben volvoerd, [wordt het anders] Hoe kouder ze eerst waren, des te warmer worden ze dan. 

12 Niets is meer te veroordelen dan het begeren. 
Onmatigheid van toorn is minder slecht dan die van begeerten, [einde pag 318] want wat luistert 

naar de rede is minder af te keuren dan iets wat helemaal nergens naar luistert. Woede (ira) is iets 

dergelijks. En werkelijk, het is net als met dienaren die snel [willen] zijn: voordat de opdracht is 

gegeven, hollen ze al weg om hem uit te voeren en daarbij maken ze dan fouten. Ook honden 

hollen, voor ze met zekerheid gezien hebben of er een vriend aankomt - soms zal hij enig kabaal 

hebben gemaakt - en ze gaan er blaffend op af. Zo ook holt iemand die boos is, op wraakneming af. 

Door de calor en de snelheid van de natuur luistert hij naar wat er gezegd wordt, maar hij luistert 

de les niet helemaal uit. De rede dan wel de fantasie toont namelijk dat hem onrecht is aangedaan 

of dat er een belediging heeft plaats gevonden. De boos gewordene komt terstond in het geweer 

alsof hij met zijn verstand heeft geconcludeerd dat er terug gevochten moet worden. Toch is het zo 

dat dingen die verwantschap met de natuur hebben, minder streng veroordeeld moeten worden. 

De toorn heeft namelijk als [kenmerk] dat ze [natuurlijk is verankerd]. Dat wordt duidelijk uit [het 

feit, dat een kenmerk] van de ouders [aanwezig blijft in] de opvolging van de geslachten. Zo 

excuseerde iemand zich ervoor, dat hij zijn vader sloeg. Ook die vader zelf, zo zei hij, had zijn vader 
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geslagen, en die op zijn beurt de zijne, en zo had hij het aan zijn zoon getoond. En deze, zei hij, 

sloeg toen hij een man geworden was, mij met de zweep, dat is iets wat bij onze stam hoort. Een 

ander werd bovendien door zijn zoon weggesleurd. Toen hij tot aan de deur gevoerd was, [zei hij]: 

houd op zoon, want ook ik sleurde mijn vader met geweld [slechts] tot hiertoe mee. 

13 Opvliegendheid (iracunia). 
Lichte opvliegendheid (iracundia) is een gebrek van de animus en dan vooral van de zwakke. Het is 

als met zweren die eerst pijn doen bij een lichte aanraking, maar vervolgens reeds bij het 

vermoeden van een aanraking. Zo is het ook met de geest die door het minste of geringste wordt 

aangedaan. Vandaar dat kinderen, ouden van dagen, zieken en vrouwen het opvliegendste zijn. De 

oude dag, zegt Cicero, maakt mij bitterder; [einde pag 319] ik word boos over alles. Het zelfde komt 

voort uit honger en oponthoud. Plautus zegt in het blijspel Amphitryus: honger en oponthoud 

drijven de gal naar de neus. Plato meent dat mensen die opvliegend van aard zijn, voor allerlei 

soorten werk geschikt zijn, maar niet voor een functie in het openbaar bestuur. 

14 Onmatige woede is waanzin. 
Ennius zegt dat overdreven opvliegendheid het begin van waanzin is. Sommige mensen die het 

weten kunnen, zeggen dat het een korte aanval van waanzin is. Cato de oudere zei dat een 

opvliegend mens niet anders van een dwaas kan worden onderscheiden dan door de duur van de 

aanval. De kleur, de stem, de ogen, de spiritus, de onmogelijkheid om te spreken en te handelen, 

welk aandeel hebben ze in de gezondheid? Opdat gij weet, zegt Seneca, of zij die door de woede 

zijn bevangen, al of niet gezond zijn, moet ge naar de houding (habitus) zelf kijken. De ogen 

branden en schitteren, er is veel roodheid in het gezicht, de lippen trillen, de tanden worden opeen 

geklemd, de haren rijzen, de ademhaling piept, er wordt gezucht en gesteund, terwijl het praten 

wordt verstoord door weinig duidelijk uitgesproken woorden. De handen zijn vaak tegen elkaar aan 

het klappen en men stampt met zijn voeten op de grond. Het gelaat is vreeswekkend en lelijk om te 

zien bij mensen die zich zelf vervormen en zich opblazen. [einde pag 320] 
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HOOFDSTUK X. HET VOORKÓMEN VAN ZIEKTEN.387 

In dit laatste hoofdstuk doe ik het volgende: [ik ga in op de vraag] hoe ik, als iets door de zes 

beschreven res non naturales tot schade aan het lichaam heeft geleid, of als men vreest dat het 

gaat gebeuren, de fout kan herstellen of het gevaar alsnog afwenden. 

1 Waardoor de gezondheid in stand gehouden wordt. 
Met recht zegt Cicero in boek 2 van De officiis: de gezondheid wordt onderhouden [door de 

volgende vijf dingen] [a] goed op het eigen lichaam letten, [b] goed kijken welke dingen van 

voordeel plegen te zijn en welke van nadeel, [c] letten op stabiliteit in elke leefwijze en elk gedrag, 

om het lichaam te beschermen, [d] aan genot voorbij gaan en [einde pag 321] [e] tenslotte [gebruik 

maken van] de kunde van hen tot wier wetenschap deze dingen behoren, dus van de mensen die 

medici genoemd worden. 

2 Na het dertigste levensjaar heeft een verstandig mens de dokter niet 

meer nodig, althans zolang hij geen last heeft van een moeilijke 

gezondheid. 
Keizer Tiberius meende dat de mens na het dertigste levensjaar zo verstandig moest zijn en 

bovendien zo goed bekend met de dingen die nuttig of schadelijk voor zijn lichaam zijn, dat hij geen 

dokter [meer] nodig heeft. Daarom regelde hij vanaf dat jaar zijn gezondheid naar eigen inzicht, 

zonder hulp of raad van doktoren. Suetonius meldt een en ander in ‘s keizers levensbeschrijving, 

hoofdstuk 68. Dat kunnen mannen in toga [de keizer] nadoen, als zij een probleemloze gezondheid 

genieten. Als zij echter lijden aan een ernstige ziekte, en aan het bed gekluisterd zijn, dan moet de 

medicus erbij komen. Die moet de zieken met uit de heelkunde en de kruidkunde afkomstige 

middelen weer herstellen. Omdat het hier om het in stand houden van de gezondheid gaat, zal ik 

alleen vertellen hoe men een zwakke gezondheid moet aanpakken, en hoe men de oorzaken die 

hiertoe leiden, kan weghalen. [ik begin weer bij] de lucht, dan volgt de reeks van overige factoren. 

3 Op welke manier de lucht moet worden verbeterd. 
De lucht schaadt ons ofwel door zijn manifeste, ofwel door zijn verborgen kwaliteit. Manifest zijn 

droogte, vochtigheid, koude, warmte. Onzichtbare kenmerken zijn boosaardigheid en pestilentie. 

De droge lucht in een kamer of gesloten ruimte wordt verbeterd met vochtige besproeiingen. Een 

vochtige lucht door droge rokingen en een helder vuur. Daardoor wordt ook de koude verdreven, 

evenals ook door een hypocaustum [verwarmde vloer]. De warmte wordt onderdrukt als de vloer 

met koud [water] overgoten wordt, er bladeren van de wijnstok en de wilg opgehangen worden of 

er een kuip of een aarden ketel vol koud water in het middel van de kamer worden gezet. Hij die in 

die [warme] tijd in een dergelijke lucht verkeert, moet zowel verfrissende spijzen als dranken 

gebruiken [einde pag 322] en natuurlijk sauzen of soepen waarin koelende kruiden gedaan zijn. Hij 

                                                 
387 Pp 321-338. 
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moet melkwei (serum lactis) drinken, of een tisane uit gerst [gerstewater] waarbij zout van een 

stukje houtskool (prunella) is gevoegd en verfrissende siropen (julapia). 

4 Of men in de zomer royaal wijn moet drinken en in de winter licht bier. 
Hier hoor ik sommige mensen zeggen: in de zomer is de lucht warm en onze inwendige calor zwak, 

omdat hij door de hete omgevende lucht opgeroepen en verspreid wordt. In de winter echter 

worden het bloed en de spiritus door de omgevende koude naar binnen gedreven. En daarom, zegt 

Hippocrates, is de buik in het voorjaar en de winter het warmste. Om die reden is het gezonder om 

in de zomer en bij een warme lucht warm makende dranken te nemen. Dat zou dan de zwakke 

calor helpen en zorgen dat hij niet helemaal uitdooft. In de winter en bij koude lucht zou koud 

water of licht bier gedronken moeten worden. Zo beredeneren sommigen dat en ze overtuigen zich 

zelf van de juistheid van hun zienswijze. Maar hun ontsnapt de rede: in werkelijkheid is de warmte 

in de zomer in ons intenser en scherper. Ze vraagt er dus om terug gedrongen te worden. Om die 

reden hebben mensen ook van nature zin in koude spijzen en dranken. In de winter [hebben ze trek 

in] warme dranken, geurige aromata en volle wijnen. Als het geval zich voordoet, dat de zomerse 

warmte van de lucht onze calor [innatus] zozeer opwekt, dat hij bijna geheel geconsumeerd wordt 

(wat ook door al te grote inspanningen en anderszins gebeuren kan), dan is het niet alleen 

toegestaan, maar zelfs noodzakelijk om onverdunde en volle wijnen te verschaffen om de weldra 

stervende calor te herstellen. Dit is in de zomer niet altijd het geval. Er is dan nog genoeg calor 

innatus over, omdat deze levendiger wordt door de warmte die in de hoogte gedreven worden 

door de koele dranken. In de winter is onze calor innatus niet groter in intensiviteit, maar wel in 

hoeveelheid. Om die reden is het niet nodig zijn warmtegraad via een koude drank te verminderen 

[einde pag 323]. Het is beter hem door warm makende middelen tegen schade vanuit de koude van 

buiten te beschermen. 

In de lucht van een kamer of huis dat door pest is aangestoken, zit een kwaadaardige kwaliteit. 

Deze wordt weggenomen door de rook van pyrius-poeder [= kruit], jeneverbessen, myrrhe, laurier, 

salie, rosemarijn, lavendel, thijm en majoraan. Verder door water met ongebluste kalk erin. En door 

rokingen met wierook (thus), benzoine, vernis (vernix), pijnappels, hars (styrax), ladan-gummi 

(ladanum), Florentijnse lis [waarvan wortel gebruikt werd], aromatisch riet = kalmoes388, 

kruidnagelen enz. 

5 Door onthouding houdt men ziekten weg. 
Maar de meeste ziekten overmeesteren ons, omdat we onvoldoende maat houden met spijs en 

drank. Men moet erbij vandaan blijven door onthouding en rust. 

Als de dokters je in de steek laten, mogen dan voor jou deze drie zaken de dokters zijn: 

Een opgewekte geest, rust en een matige leefregel.389 

Wanneer er tekenen van ziekten verschijnen, zegt Celsus,390 maken zeer velen een fout: ze hopen 

dat ze reeds op de eerste dag terstond aan de zwakte zullen ontkomen, hetzij door oefeningen, 

                                                 
388 Een waterplant met welriekende wortels. 
389 De uitspraak stamt uit het Regimen sanitatis Salernitanum.  
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hetzij door een bad, door een afgedwongen stoelgang, door braken, door zweetkuren of door wijn. 

Dit lukt inderdaad soms en fopt de mensen dan dus niet, maar het stelt ook vaak teleur. Alleen 

onthouding geneest zonder enig gevaar. En ergens anders schrijft hij: hoewel purgaties soms nodig 

zijn, brengen ze bij een al te frequente toepassing, het gevaar juist naderbij. Het lichaam went zich 

er namelijk aan niet gevoed te worden en zal om die reden zwak zijn. En bij alle ziekten is de zwakte 

het meest schadelijk. Ik onderschrijf die adviezen gaarne. De leefregel is als een middel tegen alle 

kwaden. Galenus vertelt dat keizer Antoninus (wiens lijfarts hij was), [einde pag 324] gewend was 

problemen met de vertering op te lossen door een dag te vasten en door 1/12e sextarius wijn te 

drinken waar een beetje peper in was gestrooid. Men kan zich op drie manieren onthouden: men 

kan geheel en al afzien van eten, men kan de spijs laat op de dag nuttigen en men kan ze droog 

nemen. Als er niets genomen wordt, heet dat nuchterheid, als ze laat genomen wordt spreekt 

Tertullianus van statio [= wacht]. Als ze droog genomen wordt, noemt men dat xerophagia [Gr. 

droog eten]. Velen genezen zichzelf door telkens een dag of vijf de hele dag tot aan de avond niets 

te eten. Dat is zeker heilzaam voor hen die vaak buiten de deur eten en naar gastmalen gaan. 

Brakingen en klisteren van de darm die met behulp van geneesmiddelen geschieden, moet men 

niet uitproberen als slechte troost tegen de overvulling, tenzij een ernstige noodzaak het vereist. 

Toch doet het volk dat: men vult zijn lichaam juist om het dan weer leeg te kunnen maken en 

maakt het weer leeg om het dan weer opnieuw te kunnen vullen. Wanneer zo iets al noodzakelijk is 

om de staat van het lichaam te herstellen, dan moet het braken worden toegepast, zonder 

toepassing van middelen en zonder het lichaam geweld aan te doen, opdat het niets verstoort. 

Want zoals linnengoed meer slijt als het gewassen wordt met as en nitraat, dan wanneer dat 

gebeurt in de golven, zo schaadt het braken dat door middelen is opgeroepen meer en doet het 

meer kwaad. 

6 Waarom zijn er zoveel geneesmiddelen en zoveel ziekten. 
De geneeskunde was ooit een wetenschap van weinig kruiden, zegt Seneca, namelijk van die 

waardoor het stromende bloed tot stilstand wordt gebracht en wonden langzaam dicht gaan. 

Vervolgens kwam hier een veelvoudige variëteit in. Het is niet vreemd, dat de geneeskunde toen 

minder emplooi had. De lichamen waren namelijk nog sterk en solide, en het voedsel was 

gemakkelijk [verteerbaar], en niet bedorven door gekunsteldheid en door genotzucht [eind pag 

325]. Nadat men de spijs niet langer ging uitkiezen om de honger weg te nemen, maar om die te 

prikkelen, en er wel duizend hapjes uitgevonden waren die de eetlust prikkelen, is dat wat voedsel 

was om hongerige mensen te voeden, een belasting geworden voor hen die zich vol stoppen. Het 

gevolg is bleekheid, een trilling van de zenuwen die nat zijn van de wijn en een magerheid die 

ontstaat door de rauwheden [in de maag]. Die zijn erger dan die door de honger. Vandaar de 

onzekere voeten van de mensen die vallen, en, als bij een echte dronkenschap, altijd een 

zwabbergang vertonen. Vandaar dat de humor tot de hele huid wordt toegelaten, en de buik opzet, 

omdat hij zich er moeilijk aan went meer te nemen dan hij aankon. Vandaar de ingieting391 van 

vreselijke gal en het bleke gezicht, de verweking van de dingen die tot verrotting overgaan, vandaar 

ook de verdraaide vingers door verstijfde gewrichten en de verlamming van de zenuwen die zonder 

                                                                                                                                                      
390 Celsus, boek III, r 5 -7. (LCL 292 p 224-5). 
391 suffusio, -onis f (suffundo) (postklass. ~ (oculorum) grauwe staar (oogziekte). (Pinxter) 
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gevoel daar liggen, of het trillen zonder tussenkomst van vibrerende dingen.392 Zij waren immuun 

voor dit soort kwalen, de mensen van vroeger, die nog vrij van de geneugten waren, die zich zelf in 

bedwang hielden en voor zichzelf zorgden. De lichamen werden hard door inspanning en werk, of 

ze werden moe van het rennen of het jagen, of door het ploegen van de aarde. Op hen wachtte 

steeds een spijs die alleen behagen schiep bij mensen die honger hadden. Bijgevolg was er geen 

behoefte aan een uitvoerig arsenaal aan medische hulpmiddelen, en niet aan zoveel instrumenten 

en zoveel doosjes pillen. Enkelvoudig was de gezondheid door een enkelvoudige oorzaak. Uit de 

enkelvoudige oorzaak ontstond een eenvoudige ziekte. Vele dinergangen hebben even zo vele 

ziekten gemaakt.393 Noodzakelijkerwijs is het immers zo dat onderling zo verschillende dingen 

elkaar niet verdragen. Eenmaal ingeslikt, worden ze slecht verteerd, omdat het ene het andere 

weerstreeft.394 

7 Middelen tegen een zwakke en onvolledige spijsvertering bij oudere 

mensen. 
De middelen tegen een zwakke en onvolledige spijsvertering bij oudere mensen zijn volgens 

Galenus, rust, matige verwarming, weinig eten dat van een goed sap is, het drinken van een warm 

makende wijn, en eveneens [einde pag 326] [bepaalde dingen] die uitwendig worden toegepast. 

Vandaar dat sommigen kuikens of jonge hondjes [op hun buik] leggen ter wille van de rust voor die 

[gevulde] buik. Vallesius prijst in hoofdstuk 29 van sacr. Philos. de zorgzaamheid en tevens de 

verstandigheid van de slaven van koning David die zo gammel en uitgeput was dat hij zelfs toen hij 

met dekens bedekt werd, het niet meer warm kon krijgen. Ze zochten toen een jong meisje voor 

hem dat de koning daar aan zijn borst (sinus) liggend warm maakte. Dat hielp hem wonderbaarlijk 

goed, want hij was op een leeftijd waarop hij door de zwakke calor sexueel niet meer geprikkeld 

kon raken en hij ook geen maagd meer kon beslapen. Als hij dat wel had kunnen doen, zou [de 

ingreep] veel meer schade hebben aangericht dan dat de toepassing zou hebben bijgedragen aan 

de jeugdigheid van het lichaam. Aristoteles pleegde een leren zak vol met olie op zijn buik te 

leggen, zoals Laertius vertelt. Wij gebruiken ook huiden van vossen, boskatten, zwanen en 

lammeren die tegen de maag worden aangedrukt. 

8 Hoe indutten soms verhinderd wordt. 
Slapen en waken wisselen elkaar af, elk op zijn tijd. Maar er zijn er velen met vochtige hersenen, die 

soms in de kerk, soms op school, in de vergaderzaal, de raadzaal zitten te knikkebollen en inslapen. 

Wat onbehoorlijk is. Een tegenmiddel is gemakkelijk beschikbaar. [Het is] gewreven wijnruit 

bevochtigd met scherpe rozenolie, opgesloten in een doosje met gaten, of op een dun doekje om 

aan te ruiken. Men kan ook met poeder in de neus een niesbui opwekken. 

  

                                                 
392 Plemp citeert Seneca, maar laat hier een stuk uit diens betoog weg. 
393 Hier zijn weer regels uit Seneca weggelaten. 
394 De ietwat moeizame tekst lijkt goeddeels overgenomen te zijn uit Seneca XCV. Seneca Lvcilio svo salvtem. 
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9 Wat de slaap aantrekt, is goed. 
Als ‘s nachts, wanneer er geslapen moet worden, de slaap niet komen wil wegens zorgen, gepieker 

en aandoeningen van het gemoed, dan moeten, zoveel als kan, de volgende dingen genomen 

worden. ’s Avonds moet er sla gegeten worden en gerstenat gedronken en [verder] een emulsie uit 

gerst, een drank uit gerstemeel (sorbitio). Er moet ook royaal [alcohol] gedronken worden - [einde 

pag 327] liever goed bier dan wijn. Dat bier brengt namelijk dikkere en hardere dampen naar het 

hoofd, met als gevolg dat de slaap zwaarder is. 

Er volgen nog beweging en rust. Hierover heb ik echter niets te zeggen. Want boeren en buitenlui 

weten allemaal dat mensen die door hun inspanningen moe zijn geworden, moeten uitrusten. Het 

behaagde Hippocrates het volgende in zijn aphorismen op te nemen: Bij elke beweging van het 

lichaam, [geldt dat] rust, zodra het [lichaam] begint moe te worden, terstond de uitputting opheft. 

(Sect 2. Aphor 48).395 

10 Weekmakers voor de faeces. 
Als de faeces niet reageren zoals het hoort, dan is er geen probater middel dan dat wij die spijzen 

gebruiken die de faeces lichtjes in beweging zetten en op een prettige manier zachter maken. Dat 

zijn spijzen die algemeen bekend zijn en waarvan het gebruik geen last geeft. Bijvoorbeeld: aan het 

begin van de tafel worden pruimen of gekookte rozijnen genomen. Of bouillon van kuikens of 

ramsvlees, waarin een aantal keren herhaald een handvol niet gewassen koolblaren, of bladeren 

van viooltjes in zijn gekookt.396Als de faeces door deze stoffen [helemaal] niet in beweging worden 

gezet, moet er een zetpil worden ingebracht of liever een lichte klisteer worden gezet. [Dat is beter 

dan] dat men tegelijk geneesmiddelen inneemt die het lichaam in de war brengen en schaden. Het 

zijn dingen die het volk graag en gemakkelijk pleegt te nemen, niet anders dan vrouwen die 

gifmengsters in de arm nemen om een abortus op te wekken en de foetus te vernietigen opdat ze 

hun genotzucht weer kunnen botvieren en ze [weer] zwanger worden. Er zijn echter enkele lichte, 

onschuldige middelen die men veilig nemen kan, zoals daar zijn aloe - pillen, pillen van Rufus, pillen 

van Hiera met gom, een electuarium van hiera picra,397 cremor tartari,398 enkelvoudig of gezwaveld 

en rhabarber [einde pag 328] die in stukjes ter grootte van een boon wordt gekauwd en 

doorgeslikt. 

11 Wind in de ingewanden. 
Winden die gemengd zijn met de faeces en die door de ingewanden zwerven en hen oprekken, 

kwellen ons. Als het er niet te veel zijn, kunnen jongelingen en mannen met een sterke calor ze 

                                                 
395 Loeb vertaler W. H. Jones maakt van Εν πασηι κινησει του σωματος οκοταν αρχηται πονειν, το διαναπαυειν ευθυς 

ακοπαν: In every movement of the body, to rest at once when pain begins relieves the suffering. (LCL 150, Deel IV, p 120-

121.  
396 Plemp lijkt zich hier te baseren op: Reinerus Solenander, Consiliorum medicinalium Sectiones quinque. Quarum prima 

ante annos triginta octo, a Joanne Francisco de Gabiano Lugduni ed.... Reliquo quatuor ab Auctore jam recens addito. 

Francofurti 1596. Op p 222 staat in dat boek: Asumptis etiam prunis & passulis coctis in mensae principio aluus vt 

promoueatur. Commodissime bibitur eius gratia ius pulli vel carnium, cui reiteratis aliquot vicibus, manipulus foliorum 

recentium brassicae selectorum, illotorum tamen, leui bullitione incoctus sit. 
397 Een purgeermiddel met aloë en schors van plantago.  
398 Kaliumwaterstoftartraat of wijnsteen, ook bekend onder de namen crème de tartre, cremor tartari en cremortart, is een 

kaliumzout van wijnsteenzuur. 
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fijnwrijven en wegwerken, maar bij ouderen blijven ze hangen. Op hen slaan de volgende 

versregels: 

Uit wind die in de buik wordt vastgehouden, komen vier dingen: 

Krampen, hydrops, kolieken en duizeligheid. Dit bewijst de zaak zelf.399 

Aan deze mensen geeft Erasmus, een scherpzinnig en geleerd man, de volgende raad: het is 

voldoende om als de natuur roept, ofwel weg te gaan als dat is toegestaan, ofwel na zijn schaamte 

te hebben opgevreten, volgens het zeer oude spreekwoord, liever het geluid met een kuchje te 

verbergen dan door het bijeen knijpen [scl van de billen] een ziekte op te lopen. 

12 Een middel om de onmerkbare uitwaseming (perspiratio insensibilis) te 

bedwingen. 
[Wat,] als de perspiratio insensilis bedwongen moet worden? Hoe deze herkend wordt, is eerder 

beschreven. Men moet slechts een of tweemaal een beetje theriak nemen in de hoeveelheid van 

een hazelnoot, maar zonder [te gaan] zweten. 

13 Hoe met Venus om te gaan. 
Van de dingen die uitgescheiden en vast gehouden moeten worden, moet alleen nog het zaad 

worden besproken, waardoor Venus wordt opgewekt. Het toepassen ervan moet niet al te ijverig 

worden nagejaagd, maar het moet ook niet gevreesd worden, zegt onze Celsus: als het weinig 

gebruikt wordt, verkwikt het zaadlozen het lichaam, als het veel gebeurt, mat dit het lichaam af. 

Wanneer het echter niet al te frequent [wordt geloosd], maar men rekening houdt met de natuur, 

en vooral de leeftijd en de lichaam[sconditie], dan is dat niet onnuttig, mits noch vermoeidheid van 

het lichaam noch pijn volgt [einde pag 329]. Het [lozen] is overdag slechter, ’s nachts veiliger. In het 

laatste geval volgt er namelijk niet meteen eten of werken op. Inzake het vasthouden van het zaad 

is er een bekend voorbeeld in de persoon van Michael Vivinus, een kuise en vrome jongeman en 

belangrijke dichter, van wie gouden versjes bestaan. Over hem zegt Angelus Bassus die in zijn 

vaderland beter bekend is onder de naam Politianus: 

Hij ging nog liever dood dan dat hij zich zelf bezoedelde. 

Maar op dit punt pleegt er, zoals de tijden nu zijn, zelden gezondigd te worden. Daarentegen 

gebeurt het vaak dat de geile en onmatige jeugd het lichaam in uitgeputte staat aan de oude dag 

overdraagt. Terwijl de onmatige dienst aan Venus allen schaadt, treft deze vooral bejaarden die 

kouder en zwaarder worden. 

Ik zou hier heel wat waarschuwingen kunnen geven aan verloofde jongelui, maar omdat er 

woorden gebruikt zouden moeten worden die alleen geschikt zijn voor getrouwde en volwassen 

mensen en die de zedige oren zouden kunnen kwetsen, beperk ik mij hier tot de middelen die de 

begeerte en de geilheid van de lustvolle staart tegenhouden. Alsof die bronstige bruidegommen in 

                                                 
399 De editie op http://www.accademiajr.it/bibvirt/regimen.html heeft een in Caput iv. De flatu in ventre incluso:/Quatuor 

ex vento veniunt in ventre retento:/spasmus, hydrops, colica, vertigo: quatuor ista./ Hoc res probat ipsa staat hier niet bij. 

Dat staat wel in https://archive.org/stream/schoolofsalernum00hariiala/schoolofsalernum00hariiala_djvu.txt  



 

310 

de dop hun geile kennis niet van de straat halen. Ze schaden hun relatie verschrikkelijk veel doordat 

ze, zoals ze gewoon zijn, zich stevige athleten willen betonen in de huwelijkse sportzaal, en het 

daarom in de eerste nachten twaalf of veertien keer [doen]. De arme bruidjes hebben geen 

ervaring met deze seksuele uitbarstingen en zij streven naar en verwachten ook dezelfde terugkeer 

in veel [meer] nachten. Daarbij zien ze dat ze teleurgesteld worden, omdat de bronnen van de man 

zijn uitgeput. Dan volgt een afkoeling van de echtelijke liefde. [einde pag 330] Verstandiger is het 

daarom dat het samenspel op die manier wordt ingericht dat het ook kan worden voortgezet. 

14 Middelen om de lust (libido) en de geilheid (tentigo) te beteugelen. 
Ik wend mij tot priesters en religieuzen, alsook anderen die er geen zin in hebben of die het wegens 

een gelofte niet is toegestaan om via de geslachtdaad gemeenschap te hebben met vrouwen. Bij 

hen moet de mannelijke kracht afgebroken worden en de begeerte weggenomen. In de eerste 

plaats moeten ze zich daartoe afhouden van hete spijzen, van dingen die opblazen en van rijkelijk 

veel wijn. Ze moeten gedachten aan Venus uitbannen, geen obscene boeken lezen, en het 

gezelschap van vrouwen mijden. Want al zijn ze lelijk, ze hebben een baarmoeder (vulva). Bekend is 

een versje van de Spanjaarden dat is uitgedrukt in een rijmpje. Ik vertaal het met de volgende 

woorden in het Latijn: 

De man is een vuur. 

De vrouw is een bos stro. 

Komt de duivel, en gooit er een licht vlammetje in. 

Wat gebeurt er? Een geweldige vlam400 

Blote en koude voeten bedwingen Venus. Terwijl immers het lichaam door koude verstijft, verstijft 

ook Venus zelf. Dat gebeurt doordat de blote voeten koud aanvoelen. Vast staat wel dat daardoor 

blootheid van de voeten in het geloof van de Ouden een symbool van zedigheid is geweest. 

Pythagoras, die was opgeleid door de priesters der Egyptenaren, beveelt daarom aan de goden te 

aanbidden en aan hen te offeren met blote voeten. Dat is: met een reine geest, die schoongemaakt 

is van de zonden der lusten. Ook werd Moses door God bevolen op een heilige plaats te gaan staan 

met de schoenen uit. Bij de Mauren en de Saracenen was het een schande om met schoenen aan 

tempels en andere aan God gewijde plaatsen in te gaan. [einde pag 331] Ook de Spartanen hebben 

dat gezien. Zoals Eusebius in zijn kronieken vertelt, stelden zij, toen in Rome Tullus Hostilius 

regeerde, de blootvoetige plechtigheden in. Berenice, zuster van koning Agrippa, kwam naar 

                                                 
400 In zijn Institutionum medicarum libro duo complectentes Physiologiam et Hygieinen vetreum placitis, Legibus 

hydraulicis, principiis mechanicis, recentiorum inventis, nec non solidis ac demonstrativis inde deductis Ratiociniis innixi. 

(Lovanii, 1734) wijst de Leuvense hoogleraar Servat. Aug. de Villers op het door Plemp opgeworpen probleem en verwijst 

daarbij naar het versje. P 395 $ xli zegt: wie in het klooster leeft etc, moet het celibaat betrachten. Dat kan o.a. door de 

geest niet in brand te laten steken [door bepaalde gedachten. Inter ista primarium est mulierum consortium, maxime 

privatum, nec refert quod mulieres essent turpes [lelijk?]: sunt enim, ut apprime Plempius (1) & ipsae turpes omnes 

vulvatae; periculum nobis pulchre admodum exponitur ibid. hisce verbis. Vir est ignis etc. Daarna volgt tot slot van 

paragraaf xli: Longe citius et certius haec flamma accenditur, si simul cum mulieribus symposia aguntur inter vinum 

generosum & lautam mensam. 

[bronhttps://books.google.nl/books?id=Z8xUAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=

0#v=onepage&q=mulier%20est%20stramen&f=false]:  
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Jerusalem om voor het heil [van het Joodse volk] wijgeschenken aan god te offeren. 401 Nadat er 

naar de gewoonte van haar vaderland offerdieren geslacht waren en de haren [bij haar?] 

afgesneden waren, stond ze blootshoofds voor de rechterstoel van Florus, de procurator [over 

Judea, van 64-66 na Chr., zoals [Flavius] Josephus vertelt in boek 2 van De bello Judaeico. En ook nu 

nog lopen de Minderbroeders, die in het voetspoor van de heilige Fransciscus gaan, alsmede de 

Carmelieten van Teresias om de heiligheid van de kuisheid te dienen met blote voeten in klompen 

of sandalen. De monnik Arnaldus van Villanova beval novicen aan om naakt op een koude vloer te 

gaan zitten. Of om hun genitale delen in sterke azijn te dompelden. Van de heilige Patricius wordt 

gezegd dat hij een doekje dat in een dergelijke azijn gedompeld was ‘s nachts op de schaamstreek 

en de zaadballen legde. Sommigen denken dat ze door een gematigd en getemperd dieet de 

doornen van Venus minder scherp kunnen maken. Maar het is wel zeker dat die matigheid als ze uit 

het gematigde gebruik van vlees, eieren en ander eten met een goed sap bestaat, de dorens niet 

zozeer afstompt, als wel de libido opwekt. [Dat komt doordat] de kracht van het lichaam door een 

dergelijke matigheid gediend wordt, ons een sterke natuur geeft en zorgt voor veel en goed zaad. 

Door de omgekeerde werking worden onmatigen en drinkebroers minder door die prikkels 

gestimuleerd. Ze zeggen dat Paracelsus, de vader van de chemici en een zeer wijn minnend man, 

zich zozeer van vrouwen afhield, dat men gelooft dat hij helemaal nooit iets met een vrouw gehad 

heeft. [einde pag 332] Athenaeus zegt dat Theophrastus gezegd heeft dat Alexander de grote niet 

erg actief in de liefde was en dat hij niet zo veel van de zoete zaken hield, omdat hij nogal aan de 

wijn was. En toch is dit gezegde waar: zonder Ceres en Liber [= Bacchus] heeft Venus het koud. Die 

dingen worden bij Terentius gezegd door iemand die een boerse jongeling speelt, die als hij nuchter 

is de hoeren haat, maar er na een glaasje in het geheel geen hekel meer aan heeft. Sint Hieronymus 

zegt bij de uitleg van de zin bij Terentius: als de buik uitzet, zetten ook die dingen uit die aan de 

buik hangen. Dat betekent dat de libido de metgezel is van de vraatzucht. Ook ons volk glijdt via 

Ceres en Bacchus af naar Venus, en daarom moeten we liever een gematigd dieet aanhouden dan 

een onmatig. 

Als degenen die de juiste normen in acht nemen soms toch menselijkerwijs iets voelen, kunnen ze 

zich hier tegen beschermen. Zij dragen [dan] een plat stukje lood in de regio van de lumbale 

wervels. Het is een oud en beproefd middel. Plinius, boek 34, hoofdstuk 18 over de geneeskunde, 

gebruikte lood om littekens terug te drukken. En door de plaatjes tegen het deel van de lendenen 

en de nieren aan te binden, remden ze met behulp van de koude natuur van die plaatjes de 

aanvallen van Venus. Van Calvus de redenaar wordt gezegd dat hij met deze plaatjes spontane 

sexuele uitbarstingen door de kracht van de natuur heeft bedwongen als ware het een soort ziekte. 

[Zo wist hij] de krachten van het lichaam te bewaren voor studieuze inspanningen. 

Galenus zegt in boek 6 van De sanitate tuenda: wanneer ik iemand uit het volk overhaalde om een 

loden plaatje op de nieren te leggen [einde pag 333] waardoor hij ‘s nachts geen beelden van 

Venus meer voor zich zou zien, dan bedankte diegene mij, omdat hij met het advies geholpen was. 

                                                 
401 Julia Berenice (28 - ? na Chr.), meestal kortweg aangeduid als Berenice, was de dochter van Herodes Agrippa I. Zij is 

vooral bekend geworden vanwege haar relatie met de latere keizer Titus en vanwege haar vermelding in het Nieuwe 

Testament. Bij het uitbreken van de Joodse Opstand bevond Berenice zich in Jeruzalem. Daar probeerde zij de groeiende 

onlusten de kop in te drukken door Gessius Florus, de toenmalige procurator van Judea, te smeken niet bovenmatig hard op 

te treden tegen de Joodse bevolking. Florus negeerde haar smeekbede echter, waarna Berenice haar beklag deed bij Cestius 

Gallus, de gouverneur van Syrië, aan wie Florus verantwoording verschuldigd was. 
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Het lood wordt platgeslagen tot een dun plaatje en er worden vele kleine gaatjes in gemaakt. En zo 

wordt het op de lendenen gelegd. Camphura die de mensen vaak camphora noemen, helpt ook, en 

wel als men eraan ruikt. Over die stof zegt Gainerius, die zeer ervaren was en in zijn tijd heel 

beroemd, in zijn boek over de catarrh: niemand kan zijn stokje ooit overeind houden als hij aan 

camphora ruikt, zoals ik zelf vaak ervaren heb. Maar als de campher wordt weggehaald, komt het 

weer omhoog. 

Toen ik in Padua geneeskunde studeerde, zei professor Prevotius tegen ons dat hij een remedie 

kende die op een wonderlijke manier de kracht van het zaad uitdoofde en de geile lust 

onderdrukte. Het was zo krachtig dat iemand die het gedurende acht dagen gebruikte, gedurende 

een paar maanden niet meer door de razernij van Venus getroffen werd. Het gaat om de bes van 

klimop die halfrijp en nog half groen is, dus voor ze helemaal zwart wordt. Deze wordt gedroogd en 

tot poeder gemaakt en dan gedurende een achttal dagen tot een drachme toe in een soepje 

gegeven. Van een gelijke kracht ongeveer is prunelzout402 tot twee scrupels, te drinken in water van 

waterlelies (aqua nymphaea) gedurende dertig dagen ’s morgens en ‘s avonds. 

15 Op welke manieren al te heftige aandoeningen van de geest getemperd 

kunnen worden. 
Tot slot blijven de onevenwichtigheden van het gemoed over die gecorrigeerd moeten worden. 

Daaruit haal ik vooral die [afwijkingen] naar voren die het lichaam het meest in de war brengen. 

Wat men zich als eerste moet afvragen, is waarom er, terwijl we toch uit een geest en een lichaam 

bestaan, [wel] [naarstig] is gezocht naar een kunst om dit [laatstgenoemde] lichaam te genezen en 

te beschermen, [einde pag 334] terwijl de geneeskunde van de geest [daarentegen] niet zo gezocht 

is geweest voordat ze uitgevonden was en niet zo [ijverig] is beoefend, nadat ze bekend geworden 

was. En ook waarom ze door velen dankbaar ontvangen en goedgekeurd, maar door even veel 

mensen als verdacht wordt beschouwd en zelfs wordt gehaat. 403 De reden lijkt te zijn dat wij 

zwarigheid en pijn aan het lichaam met de geest beoordelen, terwijl wij een ziekte van de geest 

met het lichaam niet voelen. Zo komt het dat de geest over zich zelf niet oordeelt, omdat juist 

datgene waarmee hij oordeelt, ziek is. Het beste wordt een aandoening van de geest [evenwel] niet 

overwonnen met medicamenten, maar door een andere tegengestelde aandoening van het 

gemoed. Zo haalt woede net als hoop de angst weg en grote vreugde de treurigheid. 

                                                 
402 Prunelzout. Uit prunel, een vernederlandsing van het Latijnse prunella, dat een verkleinwoord is van pruna ”gloeiende 

kool”. De Lat. naam is sal prunellae. Het is een mengsel van in rode gloeihitte gesmolten salpeter en zwavel, dat volgens 

Chomel een ”verkoelende, dorstlesschende en pisdrijvende kragt” heeft. (M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek, 

Vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen, en zyne gezondheid te behouden, Met verscheiden wisse en 

beproefde middelen. (1773), 2860 b. 
403 Plemp lijkt hier te verwijzen naar Cicero Disput. Tuscul. Boek III. (LCL 141 224 -5). Quidnam esse, Brute, causae 

putem cur, cum constemus ex animo et corpore, corporis curandi tuendique causa quaesita sit ars atque eius utilitas deorum 

immortalium inventioni consecrata, animi autem medicina nec tam desiderata sit, ante quam inventa, nec tam culta, postea 

quam cognita est, nec tam multis grata et probata, pluribus etiam suspecta et invisa? An quod corporis gravitatem et 

dolorem animo iudicamus, animi morbum corpore non sentimus? Ita fit ut animus de se ipse tum iudicet, 2cum id ipsum, 

quo iudicatur, aegrotet. Quod si tales nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere eademque optima duce 

cursum vitae conficere possemus, haud erat sane quod quisquam rationem ac doctrinam requireret. Nunc parvulos nobis 

dedit igniculos, quos celeriter malis moribus. 
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Theophrastus past bij gemoedsaandoeningen het spelen van de fluit toe. En er is geen twijfel dat 

die ziekten die de geest hevig prikkelen en aandoen door dit geluid opgebeurd en verlicht worden. 

Het zoete zingen van stemmen gaat het binnenste in en men heeft vastgesteld dat [het gezang] zich 

door een of ander duister pad vasthecht en zijn [heilzame] werk doet. 

Bij triestheid past troost. Menander zingt: 

Het gesprek is de enige remedie tegen verdrietigheid. 

Het welwillende gesprek weet de triestheid te genezen. 

Het gesprek, dat in de geest zit, is de dokter van het lijden. 

Het gesprek is het geneesmiddel van de zieke geest. 

Bij pijn en verdriet helpt het tranen te schreien, niet ze vast te houden. Ovidius dicht zeer juist: 

[einde pag 335] 

De smart wordt door tranen uitgewassen en afgevoerd404 

En dezelfde dichter zegt elders: 

Een pijn die ingekapseld wordt en binnen in [het lichaam] heet wordt, 

is gedwongen zijn krachten te verdubbelen.405 

Hetzelfde gebeurt degene die zijn woede twee of drie maal samenperst. Dat gebeurde de 

Thebanen. Toen ze de Spartanen, die op dat moment voor onoverwinnelijk gehouden werden, een 

keer verslagen hadden, zijn ze daarna nooit meer voor hen geweken in een gevecht. 

Gallige en vurige razernijen ontbranden als buskruit in één klap en ze slaan als in een wilde aanval 

toe. Daarom gaf de filosoof Athenodorus aan een vorst de goede raad om in zijn woede niets te 

doen voordat hij op zijn vingers eerst zorgvuldig alle letters van het alfabet had opgesomd. Zo 

wordt de hitte van de toorn afgehaald. 

Om niet in de war te raken door een plots over U neerdalend onheil, moet ge van te voren 

bedenken dat zowel dit als een ander soortgelijk geval van tegenspoed U kan overkomen. En vooraf 

denken aan toekomstige kwaden verlicht de komst, omdat ge ze lang van te voren hebt zien 

aankomen. 

Zo worden bij Euripides de uitspraken geprezen die door Theseus zijn gedaan en die Tullius [Cicero] 

als volgt in het Latijn heeft vertaald: 

Want ik, die mij deze woorden herinnerde die ik hoorde van een wijze man, 

dacht [vooraf] bij mezelf over toekomstige ellende, 

een bittere dood, of een trieste vlucht in ballingschap. 

Of ik dacht altijd over een of andere last, [einde pag 336] 

opdat als een rottige vuiligheid op mij afkwam, 

geen geheel onverwachte zorg mij onvoorbereid zou verscheuren.406 

                                                 
404 … est quaedam flere voluptas. Expletur lachrymis, egeritur dolor. Ovidius, Tristiae IV, iii, vs 38. 
405 Ovidius, Tristiae V, 1.  
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Voorzeker is er weinig, wat de ziekte zo veel lichter maakt, als het voortdurende denken, een heel 

leven lang, dat er niets is wat niet kan gebeuren, Niets is zo nuttig als het denken over de conditio 

humana, over de wet van het leven en over de vraag hoe te luisteren naar die wetten.407 

Als de onsterfelijke God zal hebben gewild, dat gij deze last moet dragen, dan past het dat ge dit lot 

ondergaat met een evenwichtige geest, en als ge dit doet, zal de last lichter zijn. Het helpt als ge bij 

een slechte zaak het gezond verstand gebruikt. Een goede geest bij een slechte zaak, dat is een 

halvering van het probleem. En een gelijkmatige geest is het beste hulpmiddel bij een zware last. In 

elk willekeurig geval moeten we bidden: 

Voer mij naar de plaats, O Heer, die voor mij door U bestemd is, ik zal nauwlettend volgen. 

En als ik het niet zal willen en ongehoorzaam zal zijn, ook dan zal ik [U] toch volgen. Laat 

Uw wil geschieden, doe wat goed lijkt in Uw ogen, want gij zijt de Heer. Deze dingen 

kalmeren de geest en behoeden hem voor verstoring.408 

Als iemand meldt dat er kwaad over U gesproken wordt, erger U dan niet. Weerspreek ook niet, 

wat er gezegd is, maar antwoord: dat hij [de kwaadspreker] Uw andere tekortkomingen niet kent, 

anders waren het niet de enige dingen geweest waarover hij had gesproken. 

Als een kind [van U] een beker van de buurman breekt of iets anders, reageert ge terstond met: zo 

pleegt het te gaan. Weet dus dat, als er ook eens iets van U gebroken wordt, het U dan past om U 

op dezelfde wijze op te stellen als toen het glas van de ander gebroken werd. [einde pag 299 = 337] 

Breng dit [idee] over op grotere kwesties. De zoon van een ander gaat dood, of zijn vrouw? 

Iedereen zal zeggen dat het menselijk is. Behalve als het de spreker zelf gebeurt. Dan zegt men 

terstond: wee mij! O, ik ongelukkige. We zouden ons echter moeten herinneren hoe we waren 

aangedaan toen we iets dergelijks over anderen hoorden. 

 

EINDE 

 

We moeten bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam. 

 

[einde pag 338] 

 

                                                                                                                                                      
406 Plemp heeft de inleidende zinnen ook aan Cicero ontleend: Boek III C XIV van Tusculanarum disputationum zegt: Haec 

igitur praemeditatio futurorum malorum lenit eorum adventum, quae venientia longe ante videris. Itaque apud Euripiden a 

Theseo dicta laudantur; licet enim, ut saepe facimus, Latinum illa convertere. (Cicero, Tusculan Disputations, LCL 141: 

260-261. 
407 Het grootste deel van de tekst is overgenomen uit Cicero. Zie Tusculan Disputations, LCL 141: 266-267. 
408 Deze passus komt uit Epictetus, Enchirid. Cap. 78 Zie: Epicteti Enchiridium cum Cebetis Thebani tabula.Thebanus. 

apud J. Westenium, 1750. https://archive.org/details/enchiridiumunacum00epic. 
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De lijst 
Absyrtus: een Grieks paardenarts (hippiater) die leefde van 300 tot 360. Hij diende in het Oost-

Romeinse leger van Constantijn de Grote en schreef verhandelingen op zijn vakgebied (Wiki).  

Abu Aamir Muhammad: ibn Abdullah ibn Abi Aamir, al-Hajib al-Mansur bi-llah (938-1002), kortweg 

Almanzor, was de vizier en feitelijke heerser over Al-Andalus, het Moorse deel van Spanje.  

Accius: Marcus Accius. Zie Plautus. 

Achmetes: zie Artemidorus.  

Acro: Helenius Acron (of Acro) was een Romeinse grammaticus die waarschijnlijk leefde in de 3e 

eeuw na Chr. Hij schreef o.a. commentaren op Horatius die goeddeels verloren zijn. Plemp 

verwijst evenwel naar het commentaar: “Men leest [dat] namelijk bij Acro in zijn commentaar op 

Horatius’ Satiren, Boek 2”. 

Acron: Acron, zoon van Xenon, was een eminente arts uit Agrigentum (Gr. Acragas Graeca). 

Tijdgenoot van Empedocles. Hij ging naar Athene en opende daar een filosofische school. Van 

eventuele geschriften is niets bewaard gebleven.(Wiki) 

http://www.biodiversitylibrary.org/title/8058#page/6/mode/1up
http://www.archive.org/stream/biographischesl04hirsgoog/biographischesl04hirsgoog_djvu.txt
http://books.google.nl/
http://www.univie.ac.at/sozialgeschichte-medizin/propst/doc/katalog.html#y70
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Acumenus: Acumenus was een arts te Athene die leefde in de 5e eeuw voor Chr. Hij zou een vriend 

van Socrates zijn geweest.  

Aelianus: Claudius Aelianus (175-235 n. Chr.) was een uit Praeneste afkomstige sofist, die leefde in 

het begin van de 3e eeuw na Chr. Hij werkte als leraar welsprekendheid in Rome. Schreef De 

natura animalium (Περὶ ζῴων ἰδιότητος) en een werk van zeer gemengde inhoud: Varia Historia 

(Ποικίλη ἱστορία). Van zijn overige werken zijn alleen de titels overgebleven. Plemp noemt hem 

diverse malen in verband met zijn boek over de dieren. 

Aelius Spartianus: Deze Latijns historicus zou hebben geleefd in de tijd van Diocletianus. Hij is een 

van de zes veronderstelde autoren van de Historia Augusta, een werk dat biografieën bevat van 

de keizers Hadrianus, Septimius Severus, Caracalla en Geta. 

Aelius: Sextus Quinctius Aelius Paetus Catus, afkomstig uit de gens Aelia. Was samen met Titus 

Quinctius Flamininus consul in 198 v. Chr. Hij schreef een commentaar op de XII Tafelen en een 

verzameling legis actiones.  

Aemilius: Paulus Aemilius Veronensis, Paolo Emilio da Verona (c. 1455-1529) was een Italiaanse 

historicus afkomstig uit Verona. Hij werd in 1499 door Karel XIII van Frankrijk uitgenodigd om in 

het Latijn de geschiedenis van de Franse koningen te schrijven. Zijn werk De Rebus gestis 

Francorum kwam vlak na zijn dood uit en werd in 1581 in het Frans vertaald.  

Aeschylus: Aeschylus of Aischylos (ca. 525 v. Chr.-456 v. Chr.) behoorde met Euripides en Sophocles 

tot de belangrijkste Griekse tragediedichters. Calisthenes zegt bij Lucianus dat hij zijn tragedies in 

wijn schreef.  

Aldrovandus: Ulyxes Aldrovandus, Ulisse Aldrovandi (1522-1605). Bekende Italiaanse 

natuuronderzoeker. Hij was de drijvende kracht achter de hortus botanicus in Bologna. Schreef 

behalve over planten ook over vogels en insecten. Werken: Antidotarii Bononiensis, siue de 

vsitata ratione componendorum, miscendorumque medicamentorum, epitome. (Bologna, 1574); 

Ornithologiae hoc est de avibus historiae libri XII (Bologna, 1599); Ornithologiae tomus alter cum 

indice copiosissimo. (Bologna, 1600); De animalibus insectis libri septem, cum singulorum iconibus 

ad viuum expressis. (Bologna, 1602) en Ornithologiae tomus tertius, ac postremus. (Bologna, 

1603).  

Alexander Afrodisiensis of Trallianus: een peripathetische filosoof die leefde aan het begin van de 3e 

eeuw na Chr. Hij schreef tal van commentaren op het werk van Aristoteles. Die waren zo goed dat 

de auteur de bijnaam ‘de commentator (ὁ ἐξηγητής) kreeg. Schreef ook een boek De anima naar 

het voorbeeld van Aristoteles’ gelijknamige boek. Alexander dacht dat de nog niet tot wasdom 

gekomen rede in de mens als materie aanwezig is (nous hylikos) en dat deze niet van het lichaam 

gescheiden kan worden. Hij geloofde niet in de onsterfelijkheid van de ziel.  

Alexander Severus: Alexander Severus (208-235 na Chr.) was van 222 tot zijn dood keizer van Rome. 

Zijn oorspronkelijke naam was Marcus Julius Gessius Bassianus Alexianus. Vanaf juni 221 noemde 

hij zichzelf Marcus Aurelius Alexander. In tegenstelling tot veel andere Romeinse keizers was hij 

een gematigd en zachtmoedig man.(wiki) 

Alexander Trallianus: Alexander van Tralles (ca. 525-ca.605 n. Chr.) was in zijn eigen tijd al 

wereldberoemd. Hij practiseerde in Rome, maar bezocht ook patiënten elders in Italië en zelfs in 

Spanje en Frankrijk. Van zijn vele klinische werken zijn overgebleven Alexandri Yatros Practica, dat 
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diverse malen herdrukt werd. Voorts bestaat er nog een korte verhandeling Περὶ Ἑλμίνθων (De 

Lumbricis, Over wormen), die is uitgegeven door Hieronymus Mercurialis (Venetië, 1570).  

Alexander ab Alexandro: Alessandro Alessandri (1461-1523) was een belangrijke Napolitaanse jurist 

die leefde aan het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw.  

Alexis: Griekse dichter die leefde van ca. 375 tot 275 v. Chr. Hij zou 106 jaar geworden zijn en op het 

toneel zijn gestorven. Van de 245 comedies die hij misschien heeft geschreven, zijn slechts 

fragmenten bewaard gebleven.  

Ammianus Marcellinus: Ammianus Marcellinus (330-400 na Chr.) was een Romeinse historicus van 

Griekse herkomst. Zijn overgeleverde werk beschrijft de geschiedenis van het Romeinse Rijk vanaf 

de troonsbestijging van keizer Nerva in 96 na Chr. tot aan de dood van keizer Valens tijdens de 

Slag bij Adrianopel in 378 n. Chr. 

Angelus Bassus: Angelo Bassus vulgo Politianus, Angelo Poliziano (1454-1494). Italiaans humanist en 

dichter.Was o.a. hoogleraar Grieks en Latijn in Florence. Latijnstalige werken van zijn hand zijn 

onder andere Odae, Silvae (lyrisch-didactische en erotische gedichten), Miscellanea (gewijd aan 

kwesties van de interpretatie van antieke teksten) en Epistolae (Brieven).  

Antiochus: In Galenus’werk De sanitate tuenda wordt verwezen naar deze Antiochus.  

Antisthenes: Antisthenes (ca. 445-ca. 365 v. Chr.) was een Grieks filosoof. Deze leerling van Socrates 

wordt beschouwd als de grondlegger van het filosofisch cynisme.  

Ap(p)uleius: Lucius Apuleius Madaurensis * 123 170 of 180 na Chr.) is vooral bekend om zijn 

schelmenroman Metamorphoses, beter bekend onder de naam De Gouden Ezel. Plemp verwijst 

vaak naar hem.  

Apicius: Marcus Gavius Apicius (42 v. Chr.-37 n. Chr.) was een legendarische lekkerbek. Zijn naam 

leeft voort in enkele gerechten en in een omvangrijke verzameling recepten De re coquinaria.  

Apollonius: Apollonius Paradoxographus schreef in de 2e eeuw v. Chr. een werk Mirabilia of Historiae 

Mirabiles. Hierin worden allerlei opmerkelijke en schijnbaar strijdige zaken aan de orde gesteld. In 

de Alexandrijnse tijd was de paradoxo- grafie een populair Grieks literair genre.  

Apotropaeus: zie Averruncus.  

Archigenes: Archigenes was een beroemde Griekse arts uit de 1e en 2e eeuw na Chr. Hij practiseerde 

in Rome in de tijd van Trajanus (98-117 na Chr.). Galenus schreef een commentaar op zijn 

verhandeling over de pols. Van zijn werken zijn slechte enkele fragmenten bewaard gebleven. 

Juvenalis noemt hem diverse malen in zijn Satiren.  

Aretaeus: Aretaeus van Cappadocië. Een van de beroemdste artsen uit de Oudheid. Hij leefde in de 

1e eeuw na Chr. Van zijn werk zijn bewaard gebleven (delen van): De causis et signis acutorum 

morborum, De causis et signis diuturnorum morborum, De curatione acutorum morborum, en De 

curatione diuturnorum morborum. Het werk werd voor het eerst in het Latijn vertaald door Junius 

Paulus Crassus (Giunio Paolo Grassi), (Venetie, 1552). De eerste Griekse editie werd te Parijs 

uitgebracht in 1554. In 1731 verzorgde Boerhaave nog een uitgave van het werk. Deze werd in 

1847 gevolgd door een uitgave van F. Z. Ermerins (Utrecht, 1847). 
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Aristarchus: beroemdste grammaticus en tekstcriticus uit de Oudheid. Hij werd hij opgeleid in 

Alexandrië aan de school van Aristophanes van Byzantium. Werkte lang in die stad, later in Rome. 

G. J. Vossius gaf Aristarchus, sive de arte grammatica (1635 en 1695) uit. 

Aristoteles: in Stagira geboren Griekse wijsgeer en natuuronderzoeker die leefde van 384 v. Chr.-322 

v. Chr. Leermeester van Alexander de Grote en stichter van een belangrijke filosofische school. 

Schrijver van een uitgebreid wetenschappelijk oeuvre. In de 15e en 16e eeuw werd vaak verwezen 

naar Problemata (Vragen), een pseudo-aristotelische werk in vraag- en antwoordvorm dat 

waarschijnlijk werd samengesteld in de 14e eeuw. Het behandelt een aantal basale filosofische en 

natuurwetenschappelijke kwesties.  

Arnaldus van Villanova: zie Villanova. 

Artemidorus: Artemidorus Daldianus of Ephesius was een waarzegger en dromenuitlegger die leefde 

in de tweede eeuw. Hij schreef een vijf delen tellend werk over het uitleggen van dromen, 

Oneirocritica. Het boek is ook toegeschreven aan Achmetes, Ahmedus of Acomathes, alle 

varianten op de Arabische naam Ahmad.1 

Asconius: Quintus Asconius Pedianus (ca 3 v. Chr.- 88 n. Chr.) was een Romeins grammaticus en 

historicus. Hij schreef o.a. commentaren op de redevoeringen van Cicero. Hiervan zijn bewaard 

gebleven de commentaren op In Pisonem, Pro Scauro, Pro Milone, Pro Cornelio en In toga 

candida.  

Asconius: Quintus Asconius Pedianus (9 v. Chr.-76 n. Chr.) Romeins grammaticus en historicus.  

Athenaeus: Athenaeus van Naucratis, ook wel genoemd Athenaeus Deipnosophista was een Griekse 

taalgeleerde en sofist, die leefde rond 200 na Chr. Van zijn werken is alleen Δειπνοσοφισταί (L: 

Deipnosophistae) bewaard gebleven. Dit Geleerden aan tafel in 15 boeken is een encyclopedisch 

werk. Hierin worden in dialoogvorm alle mogelijke onderwerpen uit het maatschappelijke en 

huiselijke leven behandeld. Daartoe behoren ook besprekingen van voedsel en een groot aantal 

kookrecepten uit verloren gegane kookboeken.  

Athenodorus: Athenodorus Cananites (ca. 74 v. Chr.-7 na Chr.) was een Stoische filosoof. Hij was een 

leerling van Posidonius van Rhodes. Zelf was hij leermeester van Octavianus, de latere keizer 

Augustus. Schreef diverse werken die geen van alle bewaard zijn gebleven.  

Aurelianus: Plemp noemt deze man in een rijtje medici. Waarschijnlijk doelt hij op Caelius 

Aurelianus. Dit was een uit Numidië afkomstige Romeinse arts en auteur uit de 5e eeuw na Chr. 

Het bekendst gebleven is zijn vertaling (uit het Grieks in Latijn)van het werk van Soranus over 

acute en chronische ziekten. Voorts zijn er nog delen bewaard van zijn Medicinales Responsiones. 

Hierin in vraag en antwoord vorm een algemene verhandeling over ziekte en gezondheid en een 

aantal regels om een goede gezondheid te behouden. (Salutaria praecepta).  

Ausonius: Decimus Magnus Ausonius (ca. 310-393 na Chr.). Gevierd Romeins dichter die werd 

geboren in Bordeaux en aldaar leraar in de grammatica en de welsprekendheid was. Zijn reputatie 

was zo groot dat hij rond 365 naar Trier werd geroepen om privé-leraar te worden van de latere 

keizer Gratianus. Na de moord op Gratianus (383 na Chr.) keerde hij terug naar Bordeaux. In zijn 

bekendste gedicht Mosella geeft hij een beschrijving van het Moezeldal tussen Trier en Koblenz.  

                                                           
1 Zie Steven M. Oberhelman, The Oneirocriticon of Achmet. A Medieval Greek and Arabic Treatise on the Interpretation of 

dreams. Texas Tech Univ Press Lubbock, 1991.  
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Avenzoar: Ibn Zuhr, (1094-1162) ook wel bekend onder de verwesterde naam Avenzoar, was een 

Arabische arts die werkte in Sevilla. Hij werd bekend door Al-Taysīr fil-Mudāwāt wal-Tadbīr ("Het 

boek van vereenvoudiging van behandeling en dieet"). Dit werk is vertaald in het Latijn en het 

Hebreeuws.  

Averruncus: Volgens de Romeinen waren Averruncus of Auruncus en Apotropaeus goden die onheil 

konden afwenden.  

Avicenna: zie Ibn Sina.  

Balles Franscesco: Zie Vallesius. 

Barbarus Hermolaus: Barbarus Hermolaus Barbarus, Ermolao Barbaro (1454-1493). Italiaans 

scholasticus, dichter en humanist. 

Baronius: Caesar Baronius, Cesare Baronio (1538-1607). Kardinaal en historicus. In zijn hoofdwerk 

Annales Ecclesiastici, (1588-1607) tracht hij de protesten van de protestantse reformatoren te 

weerleggen. Baronius werkte ook mee aan de herziening van het Martyrologium Romanum, het 

overzicht van de erkende heiligen.  

Baudius: Dominicus Baudius, Dominique Baudier (1561-1613) was een Vlaamse Neo-latijnse dichter, 

geleerde en geschiedschrijver. In 1603 werd hij te Leiden hoogleraar in de welsprekendheid en in 

1611 in de geschiedenis. Tevens kreeg hij vanwege de Staten-Generaal de opdracht om de jaren 

van het Twaalfjarig Bestand (1609-1611) te boekstaven. Baudius moet een geestige en vrolijke 

persoonlijkheid zijn geweest. Zijn colleges werden druk bezocht. Door problemen met drank en 

vrouwen kwam hij echter diep in de problemen. In 1613 overleed hij op 52-jarige leeftijd na een al 

te groot offer aan Bacchus.  

Bellonius: Petrus Bellonius, Pierre Belon (1517-1564). Franse natuuronderzoeker, schrijver en 

diplomaat. Hield zich net als veel andere renaissancegeleerden bezig met een breed scala van 

onderwerpen waaronder ichthyologie, ornithologie, botanie, comparatieve anatomie, 

architectuur and Egyptologie. Schreef o.a. De aquatilibus (Over vissen) en De arboribus Coniferis, 

Resiniferis aliisque semper virentibus (1553) In 1555 verscheen L'Histoire de la nature des oyseaux. 

Beroaldus: Philippus Beroaldus, Filippo Beroaldo de jongere (1472-1518). Italiaans filoloog en neo-

Latijns dichter.  

Bonaventura: Bonaventura, eigenlijk Giovanni di Fidanza geheten (1221-1274), was een Italiaanse 

Franciscaner monnik, theoloog en filosoof. Studeerde en doceerde in Parijs en was van 1257 tot 

1273 generaal van de Franciscanen. Wordt samen met Thomas van Aquino beschouwd als de 

grootste theoloog uit de scholastiek. Bekende geschriften van zijn hand zijn Itinerarium mentis ad 

Deum en Breviloquium.  

Brodaeus: Johannes Brodaeus, Jean Brodeau. Franse taal- en letterkundige die in 1565 overleed. 

Werd o.a. bekend door zijn Epigrammatvm Graecorvm Libri VII Quibus additus est in calce operis 

rerum ac uocum explicatarum Index diligentissime conscriptus (1549) Plemp verwijst 

waarschijnlijk naar Joannis Brodaei... Miscellaneorum libri VI rerum sex. Basel, 1555. 

Budaeus: Gulielmus Budaeus (1467-1540). (Rechts)geleerde die van 1522 tot zijn dood magister 

Librarii Regis was, devoorloper van de latere Bibliotheque nationale de France. Schreef 

Annotationes in XXIV. libros Pandectarum (1508); Commentarii linguae Graecae (1529); De Asse et 

Partibus (1514), quod de mensuris et nummis agit.(Vicipaedia).  
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Bulengerus: Bulengerus, Julius Cesar, (1558-1628): Franse geschiedschrijver. Schreef o.a. De circo 

Romano ludisque circensibus. Lut Paris. 1598. Historiarum sui temporis : libri tredecim : quibus res 

toto orbe gestae ab anno millesimo quingentesimo sexagesimo, ad annum vsque sexcentesimum 

duodecimum continentur. (Lugduni: 1619).  

Cambdenus: wellicht verwijst Plemp naar de Engelse leraar en historicus William Cambden, 

Cambdenus (1551-1623). Deze vervaardigde een Griekse grammatica Graeca grammatica 

luculenta,... In usum studios juventutis.  

Campanella: Tommaso Campanella, eigenlijk Giovanni Domenico (1568-1639) was een Italiaans 

schrijver, dichter, wetenschapper, filosoof en theoloog. Op zijn vijftiende trad hij toe tot de orde 

der dominicanen. Zijn onafhankelijke opstelling bracht hem in botsing met zowel de wereldlijke 

als de kerkelijke overheid. In gevangenschap schreef Campanella een veertigtal werken over 

allerlei onderwerpen. Blijvende bekendheid verwierf hij met zijn utopische geschrift Civitas solis 

(De zonnestad, 1623).  

Canterus: Guilielmus Canterus, Willem Canter (1542-1575). Zoon uit een rijke Friese familie die een 

van de eerste Graeci in de Lage Landen werd. Na studies in Leuven en Parijs vestigde hij zich als 

onafhankelijk geleerde te Leuven. Verzorgde uitgaven van de grote Griekse tragediedichters, 

maar ook van Athenaeus.  

Caper: Flavius Caper was een Romeinse grammaticus die leefde in de 2e eeuw na Chr. Schreef De 

Lingua Latina en De Dubiis Generibus.  

Capitolinus: Quintus Lutatius Catulus (120-61 v. Chr.), die soms "Capitolinus" werd genoemd, was 

een Romeins politicus.  

Caracalla: bijnaam van Lucius Septimius Bassianus (188–217 na Chr.), de zoon van keizer Septimius 

Severus ofwel Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus. Caracalla was keizer van 198 tot 217. 

Cardanus: Hieron. Cardanus, Girolamo, Gerolamo of Geronimo Cardano (1501-1576) was een 

Italiaans arts en hoogleraar aan de Universiteit van Pavia en later aan de Universiteit van Bologna. 

Hij beoefende fanatiek de wiskunde en het dobbelen. Hij schreef over tal van onderwerpen: 

filosofie, astrologie, natuurkunde en recht. Tot zijn bekendste boeken behoort de natuurkundige 

verhandeling De subtilitate. (Basel, 1553).  

Cassianus: Johannes Cassianus (360/370-435) was een monnik die geboren werd in Dobroedzja. Hij 

behoort tot de zogeheten woestijnvaders. Tijdens zijn leven heeft hij veel gereisd en zou diverse 

kloosters hebben gesticht, o.a. in Marseille. Verder bekend als schrijver van Collationes, 

gesprekken met kluizenaars en monniken over spirituele zaken. 

Cassiodorus: Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius (ca. 480/485-580 naChr.) was een Romeins 

staatsman en schrijver. Hij bekleedde belangrijke functies maar trok zich in 539 na Chr. terug in 

een klooster in Calabrië waar hij zich aan de wetenschap wijdde en vele afschriften van oude 

schrijvers liet vervaardigen.  

Cassius Dio: Cassius Dio Cocceianus, Lucius (155-?). Romeins consul en historicus.. Publiceerde (in het 

Grieks) een Historia Romana in 80 delen.  

Catius: Catius uit Insuber (ca. 50 v. Chr.) was een epicurist. Schreef net als Lucretius een filosofisch 

werk over de natuur. Horatius verwijst in zijn Satiren naar een Catius (LCL 194 186-7). 
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Catulus: Quintus Lutatius Catulus (149-87 v. Chr). Romeinse generaal die in 102 v. Chr. samen met 

Marius consul was en met hem tegen de Teutonen en de Cimbri streed. Catulus schreef hij over 

deze strijd en zo ook over de geschiedenis van Rome. Beide werken zijn verloren gegaan.  

Catulus: Quintus Lutatius Catulus (120–61 v. Chr., bijgenaamd Capitolinus was een zoon van de 

generaal.  

Celsus: Aulus Cornelius Celsus (25 v.Chr.-? na Chr.). Romeins schrijver en encyclopedist. In zijn 

encyclopedie, waarvan de naam verloren is gegaan, behandelt Celsus thema’s uit de landbouw, 

de krijgskunde, de retorica, de filosofie, het recht en de geneeskunde Alleen de acht boeken (de 

delen 6 tot en met 13) over de geneeskunde zijn bewaard gebleven als De Medicina. De eerste 

vier boeken gaan over dietetiek en dus over de vraag hoe de gezondheid in stand gehouden kan 

worden.  

Celtes: Conradus Celtes (1459-1508). Een Duitse geleerde die veel heeft bijgedragen aan de 

verbreiding van het humanisme in Duitsland. Zijn eerste grote werk, Ars versificandi et carminum, 

ging over het schrijven van Latijnse poëzie. Keizer Frederik III vereerde Celtes met de titel poeta 

laureatus.  

Censorinus: Censorinus was een Romeinse grammaticus uit de 3 e eeuw na Chr. Hij schreef o.a. het 

verloren gegane De Accentibus en het nog bestaande tractaat De Die Natali.  

Charmis: Een vooraanstaande Griekse arts te Rome in de tijd van Nero. 

Chrysantius: waarschijnlijk verwijst Plemp naar de vroeg-christelijke martelaar die stierf in de tijd van 

Diocletianus. Volgens Plemp was de later heilig verklaarde man een groot kenner van de 

christelijke leer.  

Chrysippus: Filosoof die leefde van 279 tot 206 v. Chr. Was leerling van de Stoïsche filosoof 

Cleanthes. Na diens dood werd hij hoofd van de stoicijne school in Athene. Hij werkte de 

denkbeelden van Zeno, de grondlegger van het stoïcisme uit en deed veel aan de ontwikkeling 

van de propositionele logica.  

Cicero: Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) was een Romeins redenaar, politicus, advocaat en 

filosoof. Zijn enorme oevre wordt ingedeeld in vier categorieën: redevoeringen (Pro Archia, Pro 

Flacco, Pro domo sua), traktaten over welsprekendheid (De Oratore; Partitiones Oratoriae), 

filosofische traktaten (De Inventione; De re publica; De finibus malorum et bonorum; Tusculanae 

disputationes; De natura; De senectute; De amicitia, De officiis; De legibus) en ten vierde brieven.  

Claudius Aelianus: zie Aelianus  

Clemens Romanus: Paus Clemens I of Clemens Romanus, die leefde in de eerste eeuw en overleed in 

99 of 101 was de derde opvolger van Petrus als bisschop van Rome. Twee apostolische brieven 

worden toegeschreven aan deze paus.  

Columella: Lucius Iunius Moderatus Columella (4-70 na Chr.) was een deskundige op het terrein van 

de landbouw. Van zijn kennis op dat gebied getuigen het twaalfdelige De re rustica en een boek 

over bomen De arboribus.  

Cornarius: Janus Cornarius, Janus Kornar of Giovanni Cornario (ca. 1500-1558) werd geboren als 

Johann Hainpol. Aan zijn gelatiniseerde naam wordt vaak toegevoegd Zuiccaulensis (uit Zwickau). 

Cornarius studeerde geneeskunde in Leipzig en Wittenberg, maar ontwikelde zich tot een 
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humanist en filoloog. Aangemoedigd door Erasmus specialiseerde hij zich in het uitgeven van 

Griekse en Romeinse medische geschriften. Hij gaf o.a. het werk van Hippocrates uit in het Grieks 

en vertaald in het Latijn. Hij besteedde bijzondere aandacht aan het door sommigen aan 

Hippocrates toegeschreven boek over leefregels: De salubri diaeta incerti auctoris liber Hippocrati 

quondam falso adscriptus (Geneve 1591). Plemp bezat één werk van hem dat handelt over de 

oorzaken van de pest.  

Cornarus: Ludovicus Cornarus, Alvise of Luigi Cornaro (1467-1566) was een Venetiaanse 

bouwkundige die vooral bekend is gebleven door zijn boek over de vraag hoe men lang en gezond 

kan leven in matigheid en soberheid. Het Trattato della vita sobria (1550), verscheen in 1558 

onder de nieuwe titel Discorsi della vita sobria. Het werk werd door Leonardus Lessius in het 

Latijn vertaald in 1613 onder de titel Tractatus de vitae sobriae commodis.Plemp noemt beide 

auteurs en prijst hun opvattingen.  

Curtius: Quintus Curtius Rufus (?-53) was een Romeins politicus en historicus. Hij schreef een 10 

delen tellende Historia Alexandri Magni Macedonis. De eerste twee boeken zijn verloren gegaan. 

De auteur “bekommerde zich slechts in geringe mate om de historische betrouwbaarheid van zijn 

relaas. Hij gaf de voorkeur aan fantastische gebeurtenissen en handelingen, effectvolle en 

boeiende dramatische schildering, interessante beschrijvingen en moraliserende 

geleerddoenerij”.(wiki).  

Curtius, Mattheus: Matteo Corti (1474-1544). Italiaanse arts en hoogleraar die vooral bekendheid 

verwierf als anatoom. Hij schreef o.a. In Mundini Anatomen explicatio (1550) Was lijfarts van 

Cosimo de medici en paus Clemens VII.  

Delrio: Martinus Delrio, Mario del Rio (1551-1608). Jezuïet die studeerde in Salamanca en daarna 

doceerde aan Jezuïetenscholen in Bordeaux, Douai, Graz, Mainz, Leuven en Salamanca. Vooral 

bekend gebleven door zijn boek over magie, hekserij en bijgeloof Disquisitionum Magicarum Libri 

Sex. (1599-1600). Dit boek zou de vervolging van heksen in de Lage Landen hebben gestimuleerd.  

Dio: zie Cassius Dio  

Diodorus: Diodurus Siculus, Diodoros van Sicilië, (ca. 90-30 v. Chr.) was een Grieks historicus 

afkomstig uit Agyrium of Agira op Sicilië. Hij werkte in Rome aan zijn veertig delen omvattende 

Bibliotheca Historica (Βιβλιοθήκη Ἱστορική). Bewaard gebleven zijn de delen 1 tot en met 5 en 11 

tot en met 20.  

Diogenes van Sinope: Grieks filosoof van de cynische school die leefde van 404 tot 323 v. Chr. Hij zou 

hebben overnacht in een regenton. Zijn wijze van leven leverde hem de bijnaam ‘de hondse’op. 

Drusus: Nero Claudius Drusus (38 v. Chr.-9 v. Chr.), ook bekend als Drusus de Oudere,  was een 

bekwaam Romeins generaal onder Augustus. In Nederland is hij bekend door  de Drususgracht die 

hij in 12 v.Chr. liet aanleggen op de plaats van de huidige Utrechtse Vecht. Om water aan te 

voeren legde hij bij de splitsing van de Rijn en de Waal de Drususdam aan, die later door de 

Germanen werd verwoest.  

Ducas: Michael Ducas, werd rond 1050 geboren in Constantinopel. Hij was als Michael VII van 1071 

tot 1078 keizer van het Oost- Romeinse rijk.  

Elagabalus: Bijnaam van Marcus Aurelius Antoninus Augustus (circa 203–222 na Chr.), die keizer was 

van 218 tot 222.  
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Eliezer: Eliezer ben hyrcanus. Belangrijke rabbi uit het begin van de tweede eeuw.  

Ennius: Quintus Ennius (239-169 v. Chr.) was een dichter uit Salento in Zuid-Italië. Cato de Oudere 

haalde hem naar Rome, waar hij Grieks en Latijns onderrichtte.  

Ephippus: Griekse geschiedschrijver die over Alexander de Grote schreef. Van zijn werk zijn slechts 
enkele fragmenten bewaard gebleven.  

Epicurus: Epicurus (341-270 v. Chr.). Griekse filosoof en grondlegger van het epicurisme, een 

filosofische stroming die reeds in zijn tijd veel volgelingen kreeg. Epicurus geschriften zijn 

grotendeels verloren gegaan.  

Erasmus: Desiderius Erasmus (1466-1536). Nederlandse Augustijn, theoloog, filosoof, schrijver en 

humanist. Na de humanistisch geortienteerde Latijnse school van de Broeders des Gemenen 

Levens in Deventer, studeerde Erasmus in Parijs theologie. De humanist Erasmus werd reeds bij 

zijn leven in geheel Europa als een van de grote denkers van zijn tijd beschouwd. Hij schreef een 

lange rij boeken over taal, culturele vorming en onderwijs, over ethiek (o.a. Lof der zotheid) en 

over godsdienstige onderwerpen (o.a. het enchiridion = handboek voor een christen) Het meest 

populaire opvoedkundig werkje is De civilitate morum puerilium (1530) ofwel in het Nederlands 

Goede manierlijcke seden, Hoe die Jonghere gaen, staen, eten, drincken, spreken, swijghen, ter 

tafelen dienen, ende die spijse ontghinnen sullen.  

Eratosthenes: Eratosthenes van Cyrene (circa 276-ca. 194 v. Chr.) Een van de grootste geleerden uit 

de tijd van het Hellenisme. Werkte als een wiskundige, geograaf, astronoom, historicus, filosoof 

en dichter. Tevens was hij vele jaren hoofd van de bibliotheek van Alexandrië. Zijn bekendste 

prestatie is de op zorgvuldige metingen gebaseerde bepaling van de omtrek van de aarde.  

Erotianus: Griekse grammaticus die in het midden van de 1e eeuw na Chr. te Rome leefde. Hij 

publiceerde een overzicht van alle aan Hippocrates toegeschreven geschriften alsook een 

glossarium van woorden die in de Hippocratische geschriften voorkomen: Τῶν παρ Ἰπποκράτει 

Λέξεων Συναγωγή.  

Euander: Euander of Evander was in de antieke overlevering een legendarische vorst en held die 

afkomstig was uit het Griekse Arcadia en zich later in Latium vestigde. Hij zou in Italië de eredienst 

van Faunus hebben ingevoerd, alsook de cultus van Hercules. Verder zou hij de naburige Latijnse 

stammen de principes van rechtvaardige wetgeving hebben bijgebracht en, alsof dat niet genoeg 

was, ook het gebruik van het alfabet.  

Eupolis: Grieks dichter die leefde omstreeks ca. 446-411 v. Chr. Zie verder Diogenes Laertius.  

Eusebius: De verwijzing naar een kroniek doet vermoeden dat Plemp doelt op Eusebius van Caesarea 

(circa 263-339). Rond het jaar 313 was deze man bisschop van Caesarea, de Romeinse hoofdstad 

van Palestina. Hij was enige tijd raadsman van Constantijn de Grote. Hij schreef in de vorm van 

een kroniek de Ekklèsiastikè Historia. 

Eustathius: Eustathius Praesul, Eustathius van Thessaloniki (?-1198) is de bekendste commentator op 

Homerus. Hij werd bisschop van Myra en vervolgens Thessaloniki.  
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Eutrapelus: Eutrapelus was de bijnaam van P. Volumnius, een Romeins ridder die zijn bijnaam kreeg 

vanwege zijn geestigheid; Ευτραπελος betekent geestig in het Grieks. Cicero geeft een grappig 

verslag van een diner bij Eutrapelus.  

Evander: Zie Euander.  

Felix Minucius: Marcus Minucius Felix (?-250 na Chr.). Romeins advokaat, die optrad als een der 

eerste verdedigers van het Christendom in Rome. Van hem bewaard gebleven is Octavius, een 

tweegesprek over het Christendom tussen de heiden Caecilius Natalis en de Christen Octavius 

Januarius. Het werk stoelde vooral op Cicero’s De natura deorum.  

Fernelius: Joannes Fernelius, Jean François Fernel (1497-1558). Geboren in Montdidier. Werkte in 

Parijs, eerst als mathematicus en astronoom, later als arts. Was een van de bekendste en 

gezaghebbendste geneeskundigen van zijn tijd. Fernelius wordt thans beschouwd als een van de 

belangrijkste vertegenwoordigers van het galenisme. Tot zijn vele medische werken behoren: De 

naturali parte medicinae. Parisiis, 1542; De vacuandi ratione.Venetiis, 1545; De luis venereae 

curatione. Antverpiae, 1579 en Methodus generalis febrium curandarum. Francofurtii, 1577. Zijn 

hoofdwerk is Universa Medicina. Dit boek uit 1574 is een driedelig leerboek fysiologie, pathologie 

en therapie. Het werk werd vele malen herdrukt, zo bijvoorbeeld in 1656 in Utrecht “Cum notis 

etc Iohannis et Othonis Heurni. Een vaak geciteerd boek is ook: De abditis rerum causis. (1548).  

Festus: Porcius Festus, Romeins gevoerneur van Judea van 58 tot 62 na Chr.  

Ficinus: Ficinus, Marsilius, Ficino Marsilio (1433-1499). Een van de belangrijkste humanistische 

denkers uit de vroege Renaissance. Een neoplatonist die Plato’s werken volledig in het Latijn 

vertaalde en vervolgens ook die van Plotinus. Werkte de platonistische leer van de ziel uit. Maakte 

ook naam als astroloog. In dat kader botsing met Kerk die hem van ketterij beschuldigde. 

Belangrijke werken zijn De amore en De vita libri tres. (1489). Het laatste boek bevat uitvoerige 

medische en astrologische adviezen in verband met de gezondheid. Een bijzondere faam genieten 

zijn brieven uit de jaren 1474- 1494.  

Flavius Josephus: Josef ben Matitjahu (37-100 na Chr.) Joodse legerleider en historus. Nadat de 

Romeinen bij de Joodse Opstand (66-70) Jeruzalem en de Tempel hadden verwoest, werd hij 

meegenomen naar Rome. Daar schreef hij over de Joodse oorlog (De Bello Judaico), een boek 

waarin hij betoogde dat de Romeinse overheersing de wil van God was.  

Fracastorius: Girolamo Fracastoro (1478-1553). Italiaans dichter, wiskundige, astronoom, geograaf 

en medicus. Op zijn negentiende hoogleraar geneeskunde in Padua. In 1546 stelde hij dat 

epidemieën door deeltjes of sporen worden overgebracht. Hij veronderstelde ook het bestaan 

van fomes, ofwel draagstoffen. Het beroemdste boek van deze, door Plemp ‘vlijmscherp’ 

genoemde auteur is zonder twijfel De contagione et contagiosis morbis. (1546).  

Fredericus II: Frederik de tweede (1194-1250) was sinds 1198 koning van Sicilië, sinds 1215 Duits 

koning en van 1220 tot 1250 keizer van het Heilige Roomse Rijk. Frederik was de zoon van Hendrik 

VI van Hohenstaufen. Via zijn vader was hij de kleinzoon van Frederik I van Hohenstaufen 

bijgenaamd Frederik Barbarossa. 

Fromondus: Libertus Fromondus, Libert Froidmont (1587-1653). Belgische theoloog en 

wetenschapper. Na te zijn opgeleid door de Jezuïten in Haccourt bij Luik studeerde hij filosofie in 
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Leuven. Vervolgens zelf docent in Antwerpen en Leuven, alwaar hij bevriend raakte met 

Janssenius, wiens boek Augustinus hij na de dood van de auteur uitgaf. Fromundus blonk uit in 

wis- en natuurkunde, maar bleef vast houden aan de oude Aristotelische beginselen. Fromundus 

was een leermeester van Plemp met wie hij ook bevriend raakte.  

Gainerius: Antonius Guainerius. Italiaanse medicus en geleerde uit de 15e eeuw die doceerde in 

Montpellier. Plemp noemt hem zeer ervaren en in zijn tijd heel bekend. Zijn omvangrijke werk 

werd gebundeld in Practica Antonii Guainerii Papiensis Doctoris... et omnia opera. De egritudibus 

capitis. De pleuresi. De passionibus stomachi. De fluxibus. De egritudinibus matricis. De 

egritudinibus iuncturarum. De calculosa passione. De peste. De venenis. De febribus. De balneis. 

Gaius Suetonius: Gaius Suetonius Tranquillus (70-140 na Chr.) was een Romeins historicus en jurist 

uit de keizertijd. De jonge Suetonius kreeg een rechtenopleiding en diende onder Plinius de 

Jongere toen deze gouverneur van Bithynia was. Uit een aantal brieven van Plinius blijkt dat deze 

hem hogelijk waardeerde. Keizer Trajanus stelde hem aan als hoofd van de bibliotheek en het 

archief. Onder keizer Hadrianus was hij enkele jaren hoofd van het keizerlijke secretariaat (ab 

epistulis). Werken: De Vita Caesarum en De Viris Illustribus. Van de vele andere werken zijn alleen 

de titels of kleine fragmenten bewaard gebleven.  

Galenus: (voornaam onbekend) (131-216 na Chr.). Grieks medicus en filosoof uit Pergamum die 

triomfen vierde in Rome. Combineerde de denkbeelden van Aristoteles met die van Hippocrates 

en de vertegenwoordigers van contemporaine medische scholen. Zijn omvangrijke werk (600 

verhandelingen?) bleef eeuwen lang de medische leerstof bij uitstek. Plemp verwijst vaak naar 

hem.  

Gallienus: Publius Licinius Egnatius Gallienus (218-268) was van 253 tot 268 keizer van Rome.  

Gaza: Theodorus Gaza (1400-1475) was een Griekse geleerde die zijn geboortestad Thessaloniki 

ontvluchtte toen de Turken de stad in 1430 innamen. Hij ging naar Italië en werd in 1447 

hoogleraar Grieks in Ferrara. In 1450 haalde Paus Nicolaas V hem naar Rome, alwaar hij zich 

wijdde aan het maken van Latijnse vertalingen van Aristoteles en andere Griekse auteurs. Zijn 

Griekse grammatica (in vier boeken), geschreven in het Grieks, werd gedrukt in 1495 in Venetië, 

en vervolgens gedeeltelijk vertaald door Erasmus in 1521. Gaza vertaalde ook teksten van het 

Latijn in het Grieks, bijvoorbeeld Cicero's De senectute.  

Gellius: Aulus Gellius (130-na 180) was een Romeins jurist, schrijver en taalgeleerde. Hij publiceerde 

rond 175 een uitgebreid werk in 20 boeken, met daarin een flink aantal essays over literatuur, 

filosofie, taalkunde, tekstkritiek en geschiedenis in de vorm van essays. Hij noemde het werk 

"Noctes Atticae" ("Attische nachten"), ter herinnering aan zijn studietijd in Athene.  

Gesnerus: Conradus, Conrad Gessner (1513-1565). Zwitsers bioloog en bibliograaf. Zijn Historia 

animalium (1551-1558, 5 dln) vormt het begin van de moderne zoologie. Belangrijke werken zijn 

Epistolarum medicinalium, Conradi Gesneri, philosophi et medicini Tigurini, libri III. (Tiguri, 1577) 

en verder De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot, 

plerique nunc primum editi (1565) en De montium admiratione (1541). Plemp verwijst naar De 

piscibus et aquatilibus omnibus libelli III. (1556). 

Goropius: Joannis Goropius of Johannes Goropius Becanus (1519-1572). Jan van Gorp van der Beke 

was een humanistisch filosoof en arts die bekend is geworden door zijn boek Origines 
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Antwerpianae (De oorsprong van Antwerpen). Hij was arts aan het hof van keizer Karel V, maar 

verliet de geneeskundige praktijk om zich toe te leggen op de wiskunde en de klassieke talen. 

Gramontius: Gabriel Bartholomaeus, Heer van Gramont (?-1654) telg van een een oude adellijke 

Zuid-Franse familie en lange tijd voorzitter van het Parlement van Toulouse. Schreef een Historia 

prostratæ a Lvdovico XIII sectariorum in Gallia rebellionis. (Toulouse, 1623).  

Gratianus: Flavius Gratianus (359-383) was keizer van Rome van 367 tot 383; in het westen vervulde 

hij de functie samen met zijn vader Valentinianus I en in het oosten met zijn broer Valentinianus 

II. 

Gregoras: Nicephorus Gregoras (1295-1360) was een Byzantijnse astronoom en historicus.Hij schreef 

een Geschiedenis van het (Byzanthijns-) Romeinse rijk in 37 boeken. 

Grotius: Hugo Grotius, Huig de Groot (1583-1645), Internationaal vermaard rechtsgeleerde, 

diplomaat, theoloog en litterator. Naast belangrijke juridische werken schreef De Groot ook 

gedichten en andere letterkundige werken. Bovendien probeerde hij de Griekse poëzie in het 

Latijn toegankelijk te maken. Daartoe vertaalde hij de volledige Anthologia Planudea, een 

verzameling van 3000 Griekse epigrammen in het Latijn.  

Gyraldus, Lilius: Giglio Gregorio Giraldi (1479-1552) Italiaans geleerde en dichter. Zijn  Historia de diis 

gentium (1548) was een belangrijke studie van de antieke mythologie. Schreef verder een 

Historiae poetarum Graecorum ac Latinorum. Zijn Opera omnia verschenen in 1696 te Leiden.  

Hermolaus Barbarus: Hermolaus Barbarus de Jongere, Ermolao Barbaro (1454-1493) was een 

Italiaans scholasticus, dichter en humanist.Hij werd geboren in Venetië, studeerde in Rome en in 

Padua, alwaar hij in 1477 werd benoemd tot hoogleraar in de filosofie. Barbarus maakte in 1492 

de Castigationes Pliniae, een tekstkritische editie van Plinius' Naturalis Historia, waarin hij op 

meer dan 5000 fouten in de Latijnse versie van dit werk wist te wijzen. 

Herodotus: Herodotus van Halicarnassus (ca. 485-425 v. Chr.). Grieks historicus die door velen wordt 

beschouwd als de vader van de geschiedschrijving. Hij is vooral bekend geworden door zijn 

Historiën. Dit werk schreef hij op basis van kennis opgedaan tijdens zijn vele reizen door de 

antieke wereld.  

Hesychius: Hesychios van Alexandria was een schrijver die waarschijnlijk leefde aan het eind van de 

6e eeuw na Chr.Hij schreef een uitvoerig Grieks lexicon dat veel ongebruikelijke en obscure 

Griekse woorden bevat.  

Heurnius: Otto Heurnius of Van Heurne (1577-1652). Arts, filosoof en theoloog die zijn vader Jan 

opvolgde als hoogleraar in de geneeskunde aan de Leidse universiteit.Hij gaf verschillende werken 

van zijn vader uit.  

Heurnius: Heurnius, Johannes, Jan van Heurne of Horne (1543-1601). Nederlandse medicus. 

Studeerde in Leuven en Parijs. Practiseerde in Frankrijk, maar keerde na zijn overgang tot het 

Calvinisme terug naar de Republiek. In 1581 hoogleraar te Leiden. Vele geschriften, waaronder 

Institutiones Medicinae. (1592), Praxeos medicinae. (1587) en Het noodigh pest-boeck. Leiden, 

1600.  

Hieronymus, Sint: Eusebius Sophronius Hiëronymus, Hiëronymus van Stridon (347-420). Eén van de 

vier grote kerkvaders van het Westen. Tussen 390 en 405 maakte Hiëronymus de Vulgaat, een 

bijbelvertaling in alledaags Latijn, grotendeels gebaseerd op oorspronkelijke Hebreeuwse 

http://www.worldcat.org/title/historia-prostrat-a-lvdovico-xiii-sectariorum-in-gallia-rebellionis/oclc/69231688&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/historia-prostrat-a-lvdovico-xiii-sectariorum-in-gallia-rebellionis/oclc/69231688&referer=brief_results
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bronnen. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563), ruim 1100 jaar later, werd deze vertaling 

door de Katholieke kerk als de enige juiste verklaard. 

Hippocrates: Hippocrates van Kos (ca 460-370. v. Chr.). Vader van de Westerse geneeskunde. Onder 

zijn naam zijn in het Corpus Hippocraticum ca. zeventig geschriften bijeengebracht die zeker niet 

allemaal door hem zelf zijn geschreven. Plemp verwijst naar De aetate, De victu, Aphorismi, De 

affectibus internis, De diaeta in morbis acutis, De flatibus, De insomnia, De morbo sacro, De victu 

acutorum en De prisca medicina.  

Hispalensis: zie Isidorus.  

Homerus: Griekse dichter-zanger die ca 800 v. Chr. leefde. Aan hem worden twee epische gedichten, 

de Ilias en de Odyssee toegeschreven. 

Horatius: Quintus Horatius Flaccus (65-8 v. Chr.) was een van de grootste Romeinse dichters. Schreef 

Epodae (Epoden), over de rust van het landleven en Sermones (Satiren): in navolging van de 

Romeinse dichter Lucilius stelt hij met milde spot in gesprekken (Lat.: sermones) dwaasheden en 

fouten van het Romeinse volk aan de orde. In Carmina (Oden) worden in navolging van de Griekse 

lyrici Alcaeus en Sappho, allerlei onderwerpen aan de orde gesteld in korte, lyrische gedichten. In 

Epistulae (Brieven.) worden volkse dwaasheden besproken.  

Ibn Sina: Ibn Sina, voluit Abu Ali Al-Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina (980-1037) was een islamitisch 

medicus, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, psycholoog, wiskundige, wetenschapper, filosoof 

en alchemist van Perzische afkomst. Hij leverde bijdragen op het gebied van de aristotelische 

filosofie en de geneeskunde en schreef naar schatting 100 à 250 verhandelingen, de meeste 

hiervan in het Arabisch. Zijn bekendste werk is de Canon van de geneeskunde (Al-Qanun fi al-

Tibb), die lange tijd ook in Europa een standaardwerk zou blijven.(Wiki)  

Isidorus: Isidorus van Sevilla (560-636), was aartsbisschop van Sevilla Hij schreef o.a. Isidori 

Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX  

Joubertus: Laurentius Joubertus, Laurent Joubert (1529-1583). Franse arts en filosoof die het tot 

lijfarts van een Spaanse en een Franse koning bracht. Studeerde in Montpellier en werd daar 

hoogleraar. Schreef tal van boeken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder Paradoxa 

medica, seu de febribus (Lugduni, 1566) en De affectibus pilororum et cutis (Genevae, 1572) en 

Traité de arcbusades (Lyon, 1581). Joubert streed ijverig tegen bijgeloof en onwetenheid. Het 

bekendste werk in dat verband is Erreurs populaires. Bordeaux, 1578.  

Jovius: Paulus Jovius, Paolo Giovio (1483-1552) was een Italiaans arts, historicus en biograaf. Hij 

studeerde filosofie en daarna geneeskunde in Padua. Werkte als arts aan het pauselijk hof. 

Schreef daar zijn bekendste werk Historiarum sui temporis libri XLV. In dit werk, uitgegeven in 

1550, beschrijft hij in 45 boeken de geschiedenis van Italië en andere Europese landen van 1494 

tot 1547. Giovio schreef ook nog andere historische werken. Plemp verwijst evenwel naar een 

boek over vissen: De romanis piscibus (1524). Dat kan wel kloppen. De  auteur was arts en heette 

novocomensis. Jovius werkte een tijd in Como.  

Junius: Adrianus Junius, ofwel Adriaen de Jonghe (1511-1575). Nederlandse arts, classicus, vertaler, 

lexicograaf, historiograaf en dichter. Was rector van scholen in Haarlem en eerste medicus van de 

koning van Denemarken. Vertaalde Griekse en Latijnse teksten, maar schreef ook een 

Nomenclator, communium rerum propria nomina gallico idiomate indicans. (Duaci, 1608).  
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Juvenalis: Juvenalis of Decimus Iunius Iuvenalis (ca. 60-140 na Chr.). Een van de grootste Romeinse 

dichters van satiren. Tussen 98 en 128 dichtte hij zestien satiren, verdeeld over vijf boeken. 

Juvenalis wordt herhaaldelijk genoemd in het werk van zijn vriend en geestesgenoot Martialis. De 

uitdrukking Mens sana in corpore sano zou van hem afkomstig zijn.(Wiki) 

Kyperus: Albertus Kyperus (1605-1655) was een Leidse hoogleraar die zware kritiek  leverde op 

Plempius’ Fundamenta. 

Laertius: Diogenes Laertius. Griekstalig biograaf, die vermoedelijk leefde aan het begin van de 3e 

eeuw na Chr. Auteur van een uitgebreide en nog steeds zeer informatieve biografie van een 

aantal Griekse filosofen: Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων. (Leven en leer van 

beroemde filosofen). Hierin wordt o.a. Plato behandeld.  

Lambinus: Dionysius Lambinus, Denis Lambin (1520-1572) was een Franse taalkundige. Werd na 

studies in Italië in 1550 hoogleraar Latijn aan het Collège de France in Parijs. Later hoogleraar 

Grieks. Zijn uitgaven van Horatius, Lucretius, Cicero en Mepos zijn nog steeds de moeite van het 

lezen waard.  

Leander: Leandro Alberti (1479-1552). Italiaanse Dominikaan en historicus. Zijn roem berust vooral 

op zijn Descrizione d'Italia (Bologna, 1550), later uitgegeven als Descrittione di tutta Italia.  

Lessius: Leonardus Lessius ofwel Lenaert Leys (1554-1623) was een van de invloedrijkste jezuïeten uit 

de Zuidelijke Nederlanden. Zijn reputatie als adviseur van onder meer   aartshertog Albrecht en 

aartshertogin Isabella leverde hem de naam ‘Orakel der Nederlanden’ op. Zijn kwakkelende 

gezondheid bracht hem tot het schrijven van Hygiagisticon seu vera ratis valetudinis bonae et 

vitae. Aan dit boek voegde hij een vertaling toe van het boek over de gezondheid van L. Cornari: 

Subjungitur tractatus Ludovici Cornari eodem pertinens, ex Italico in Latinum sermonem ab ipso 

Lessio translatus. Antverpiae, 1613.  

Licetus: Fortunius Licetus, Fortunio Liceti (1577-1657). Italiaans medicus en filosoof. Studeerde 

geneeskunde en filosofie in Bologna en werd hoogleraar filosofie in Pisa, Padua en andermaal 

Bologna. In 1645 hoogleraar theoretische geneeskunde in Padua. Liceti’s werken weerspiegelen 

zijn brede belangstelling. Zijn vijfenzeventig werken richten zich op onderwerpen uit de 

geneeskunde, de dierkunde, de mineralogie,  de filosofie en de filologie. Plemp verwijst naar De 

his, qui diu vivunt sine alimento (1612) (Over hen die zonder voedsel lang leven).  

Lindanus: Joannes Antonides van der Linden (1609-1664). In Enkhuizen geboren arts, plantkundige, 

schrijver en bibliofiel. Studeerde in Leiden bij Otto Heurnius, Ewaldus Schrevelius, Adrianus van 

Falcoburgius, Adolphus Vorstius en Menelaus Winsemius. Vestigde zich in 1630 in Amsterdam, 

waar hij gebruik kon maken van de grote bibliotheek van zijn vader. Raakte aldaar bevriend met 

Nicolaes Tulp. Moet ín Amsterdam ook Plemp hebben ontmoet. Deze noemt hem in 1669 ‘al 

lange tijd een goede vriend van mij’. In 1639 werd Van der Linden hoogleraar anatomie en 

botanie in Franeker. In die stad schreef hij een medische bibliografie De Medici libri duo scriptis. In 

1651 werd hij hoogleraar practische geneeskunde in Leiden.  

Lipsius: Justus Lipsius, Joost Lips (1547-1606). Zuid-Nederlandse humanist, filoloog en historiograaf. 

Doceerde in het lutherse Jena en in het calvinistische Leiden. Uiteindelijk koos hij tegen het 

geweld van de Tachtigjarige Oorlog en stelde de Spaanse heerschappij over de Nederlanden 

boven een voortduren van de oorlog. Hij verdween daarop als docent naar Leuven, waar hij een 

boegbeeld van de universiteit werd. Zijn voornaamste politieke werk is De constantia libri duo, qui 
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alloquium praecipue continent in Publicis malis. Antwerpen, 1584. Verder: Politicorum sive Civilis 

Doctrinae Libri Sex. Leiden, 1589. In De amphitheatro beschrijft L. het Colosseum in Rome.  

Ludovicus crassus: koning Lodewijk VI, volledig: Lodewijk Theobald, bijgenaamd de Dikke, (1081-

1137) was koning van Frankrijk van 1108 tot 1137. Zijn tweede zoon regeerde als lodewijk VII. 

Lucanus: Marcus Annaeus Lucanus (39-65). Romeins episch dichter ten tijde van Nero. Na een kort 

verblijf te Athene werd hij opgenomen in de kringen van het keizerlijke hof, waar hij een hoog 

aanzien genoot. In het jaar 60 ontving de jonge Lucanus een eervolle eerste prijs voor een loflied 

op Nero bij de Neroniana, een dichtwedstrijd die de keizer had ingesteld. Spoedig daarna viel hij 

echter in ongenade, en werd hij door Nero verstoten, mogelijk uit afgunst om zijn dichterlijk 

talent. Als reactie daarop sloot Lucanus zich aan bij de revolutionaire beweging van Calpurnius 

Piso. Toen zijn betrokkenheid bij deze samenzwering uitlekte, werd Lucanus door Nero 

gedwongen zelfmoord te plegen. Lucanus' belangrijkste werk was een episch gedicht, Bellum 

Civile, ook wel Pharsalia (Gebeurtenissen rond Pharsalus) genoemd, waarin de burgeroorlog 

tussen Julius Caesar en Gnaeus Pompeius wordt verhaald. 

Lucianus: Lucianus van Samosata (ca. 125-ca. 180) was een Griekstalige schrijver in het Romeinse rijk. 

Hij schreef ruim zestig werken van uiteenlopende omvang, die voor het grootste deel tot de 

retorica en tot het satirische genre gerekend mogen worden. Lucianus was de belangrijkste 

prozasatiricus uit de Oudheid.(wiki) Plempius verwijst naar Περὶ τῶν Διψάδων (Dipsades) een 

beschrijving van de dorst-slang. 

Lucretius: Titus Lucretius Carus (ca. 99-55 v. Chr). Romeins dichter en schrijver van het vooral op 

Epicurus stoelende filosofische epos De Rerum Natura (Over de aard der dingen). Hij beschrijft 

hierin de Atheense pest op basis van het relaas van Thucydides en maakt daarbij veel fouten. 2 

Macrinus: Noord-Afrikaan van Berberse afkomst die het tot keizer bracht nadat hij keizer Caracalla 

(211-217) had vermoord. 

Macrobius: Ambrosius Theodosius Macrobius, een Romeinse schrijver en geleerde die leefde in de 

vijfde eeuw. Schreef naast Saturnalia en De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi ook 

Commentarii in Somnium Scipionis. (Aantekeningen bij de droom van Scipio). Het eerste boek 

bevat een aantal samenspraken over historische, mythologische, taalkundige en andere kwesties. 

Het laatste boek was in de Middeleeuwen een belangrijke bron van het Platonisme. 

Maimonides: (1138-1204) was een in Cordoba geboren rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts. Hij 

wordt beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch Jodendom. Zijn 

belangrijkste werken op het gebied van het Jodendom zijn een compendium van de joodse wet in 

het Hebreeuws, en een filosofisch werk over het Jodendom dat zich bezighoudt met de 

harmonisering van verklaringen van de Thora, de wetenschap en de filosofie van Aristoteles; 

Maimonides schreef ook een aantal medische werken: een boek over astma en een verzameling 

medische aforismen (bekend onder de Hebreeuwse naam Pirkei Moshe). Bekendheid geniet nog 

steeds zijn Gebed van de Arts.  

Manutius: Paulus Manutius, Paolo Manuzio (1512-1574). Venetiaanse humanist en drukker. Cicero-

kenner die Cicero’s brieven en redevoeringen uitgaf, onder andere Epistolae ad familiares in 1540 

en Epistolae ad Atticum in 1547. 

                                                           
2 Aldus H. S. Commager, Lucretius interpretation of the plague, Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 62, (1957), pp. 

105-118. 
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Marcus Antonius Julianus: wordt door Flavius Josephus genoemd als de procurator van Judea tijdens 

de Joodse Oorlog.  

Marcus Aurelius: Marcus Aurelius Antoninus Augustus (121-180 na Chr.). Deze telg uit het geslacht 

der Antonini was keizer van 161 tot 180. Daarnaast was hij een filosoof die - tijdens een veldtocht 

- een sterk stoicijns georienteerd werk schreef Ta eis heauton, waarin hij krachtig pleitte voor 

Stoicijnse deugden.  

Marcus Opellius Macrinus: (ca. 164-218). Romeins keizer van 11 april 217 tot 8 juni 218. Zijn 

keizersnaam was Marcus Opellius Severus Macrinus (Wiki). 

Martialis: Marcus Valerius Martialis (40-104 na Chr.). Romeins schrijver. Martialis was een bijnaam 

omdat hij geboren werd op de Iden van Maart. De dichter werd tijdens zijn leven in Rome al 

bekend om zijn satirische epigrammen. Zij geven een beeld van de zelfkant van de samenleving. 

“De epigrammen zijn een parade van drinkebroers, hoeren, vrekken, pedofielen, intriganten, 

armoedzaaiers, hoerenlopers, grijsaards, homo's; allerlei types die hij in het toenmalige Rome zelf 

opmerkte”(Wiki).  

Martyr: Petrus Martyr Anglerius sive ab Angleria, Peter Martyr d'Anghiera (1457-1526). In Italië 

geboren Spaanse geschiedschrijver van de grote ontdekkingsreizen naar Zuid- en Centraal- 

Amerika. Zijn verslagen zijn o.a. opgetekend in Orbe Novo. (1530). 

Masinissa: Masinissa, Massinissa of Massena (240-148 v. Chr.) was de eerste koning van Numidië. In 

zijn jonge jaren vocht hij met de Carthagers tegen Rome. Later liet hij zich door de Romeinen 

helpen bij de vorming van een eigen koninkrijk.  

Massaria: Alexander Massaria (1510-1598). Galenist die studeerde in Padua en als arts werkte in 

Venetië. Werd daar opvolger van Mercurialis. Schreef een groot aantal werken waaronder De 

Abusu Medicamentorum vesicantium, et theriacæ, in febribus pestilentibus disputatio. (1591).  

Maximinus: Maximinus Thrax was een soldatenkeizer die van 235 tot 238 aan de macht was. 

Menander: Griekse dichter die leefde van 342-291 v. Chr.  

Mercatus: Waarschijnlijk doelt Plemp op Ludovicus Mercatus, Louis Mercado (1513-1598). Beroemd 

docent en lijfarts van Phillips II. Schreef een groot aantal werken, maar voor zover na te gaan niet 

over gezondheidsleer. 

Mercurialis, Girolamo Mercuriale (1530-1606). Italiaanse arts en filoloog. Opleiding in Bologna, 

Padua and Venetië. Werd beroemd door zijn boek De Arte Gymnastica. Venetië, 1569. Hierin 

pleidooi voor de gezonde leefwijzen die de Ouden propageerden. 1569 leerstoel Padua. 

Ontwikkelde er het onderwijs aan het ziekbed. Vertaalde de werken van Hippocrates. Verder 

talrijke werken: De morbis cutaneis (1572); De morbis mulieribus (1582); De morbis puerorum 

(1583); De venenis (1588).  

Merula: Gaudentius Merula Nouariensis, Gaudenzio Merula of Merloni (1500-1555). Italiaanse arts, 

die zich bezig hield met geschiedenis, alchemie, theologie, astrologie en letterkunde. In 1554 

werd hij aangeklaagd voor ketterij. Zijn Memorabilia (1546) behandelen een baaierd van 

onderwerpen uit de alchemie, de astrologie, de geschiedenis en de theologie.  

Messalinus Cotta: Marcus Aurelius Cotta Maximus Messalinus (ca. 40 v. Chr-40 na Chr.) was een 

vooraanstaande Romeinse staatsman die bevriend was met de keizers Augustus en Tiberius, en 
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ook met de dichter Ovidius. Mogelijk had hij een zoon die Marcus Valerius Messalla Corvinus 

heette en consul was in 58 na Chr. 

Milo: Milo van Croton (556-510 v.Chr.) was een zeer beroemde worstelaar. Hij leefde in Croton 

(vandaag Crotone in Calabrië, Zuid-Italië). Hij speelde een belangrijke rol in de politiek van de stad 

Croton en was een succesvol legeraanvoerder in de oorlog tegen Sybaris. Hij werd door zijn fans 

als de reïncarnatie van Herakles gezien. Hij stond bekend om zijn vleesdieet. Van hem werd 

gezegd dat hij elke dag een rund opat.  

Minucius Felix: Marcus Minucius Felix (?-250 na Chr.) Deze Romein wordt genoemd in De viris 

illustibus van St. Hieronymus. De kerkvader noemt hem een van Rome’s belangrijkste advocaten. 

Hij zou een der eerste verdedigers van het Christendom zijn geweest.  

Mnesitheus: in zijn tijd zeer bekende Atheense arts uit de vierde eeuw v Chr. schreef o.a. een niet 

bewaard gebleven boek over het dieet: Περὶ Ἐδεστῶν, of, volgens Galenus, Περὶ Ἐδεσμάτων. 

Athenaeus verwijst naar hem en zo ook Galenus, Rufus van Ephese, Aulus Gellius, Soranus, Plinius, 

Plutarchus en Oribasius. 

Mohyus: Ericius Mohyus of Mohy werd aan het eind van de zestiende eeuw geboren. Practiseerde 

als arts. Was een aanhanger van de sypathetische leer van sir Kenelm Digby. Schreef hierover 

Pulvis Sympatheticus.Quo vulnera sanatur absque medicamenti applicatione. 1639.  

Montanus: Thomas Montanus of Van den Berghe (1617-1685) werd geboren in Dixmuide. Studeerde 

in Leuven en in Italië en vestigde zich vervolgens in Gent. Werd vervolgens geneesheer van het 

Sint-Janshospitaal in Sint-Winoksbergen bij Brugge. Verwierf onder meer bekendheid door zijn 

boek over de pestepidemie die Brugge in 1666 trof: Qualitas Loimodea sive pestis Brugana anni 

MDCLXVI.3 Misschien heeft Plemp echter zijn vader op het oog gehad. Deze Robert Van den 

Berghe schreef een boek over dieetleer Diaetema sive solubris victus ratio novo-antiquana. 

Montuus: Hieronymus Montuus,  Jérôme de Monteux (1495-1560). Lijfarts van Frans I. Schreef een 

groot aantal boeken, waronder De activa medicinæ scientia commentarii duo. Quorum primus de 

salubritate non modo tuendæ sanitatis, verum etiam producendæ ad multos annos vitæ, 

rationem modum docet. Alter vero universales, qui ad morborū curationes pertinent, canones 

explanat. Lugduni, 1557. 

Moreau: Renatus, René Moreau (1587-1656). Franse arts die het tot decaan van de medische 

faculteit in Parijs bracht. Schreef o.a. Tabulae methodi universalis curandorum morborum. Parisiis: 

P. Variquet, 1647 en gaf ook een bewerkte versie van het Regimen sanitatis uit.  

Moschio en Zeuxippus: Personnages uit Plutarchus’ De tuenda sanitate praecepta. 

Muretus: Marcus Antonius Muretus, Marc Antoine Muret (1526-1585). Een Franse humanist die de 

stijl van Cicero propageerde en in zijn tijd werd gezien als een der beste schrijvers van Latijn.  

Mutianus: Conradus Mutianus, Konrad Mutian (1470-1526) Een Duitse humanist. Studeerde in Erfurt 

en Bologna rechten. Wegbereider van de reformatie die probeerde de Kerk te hervormen volgens 

de beginselen van de apostel Paulus.  

Nannius: Petrus Nannius of Pieter Nanninck ‘of liever Nanningus’, aldus Plempius, want Nanning heet 

hij en dit betekent net als Nan en Nandes Ferdinandus (1496-1557). Humanistisch geleerde uit 

                                                           
3 Deze Latijnse tekst werd in een Nederlandse vertaling gepubliceerd in de Montanus Tijdingen, Brugge, 2008. 
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Alkmaar die hoogleraar Latijn was aan het Collegium Buslidianum te Leuven.4 Schreef een 

commentaar op de Ars Poetica van Horatius en vertaalde tal van Griekse werken van Aeschines, 

Plutarchus en Athanasius.  

Nearchus: Nearchos (ca. 360-300 v.Chr.) was een hoge officier in het leger van Alexander de Grote. 

Zijn fameuze reis van India naar Susa (in het kader van Alexanders expeditie naar India) is 

bewaard gebleven in Arrianus’ beschrijving Indica.  

Nepos: Cornelius Nepos, (ca. 100-28 v.Chr.) was een Romeins schrijver uit de 1e eeuw v. Chr. 

Tijdgenoot en bekende van Catullus en Cicero. Hij schreef een geschiedkundig werk Chronica, een 

chronologisch opgevatte wereldgeschiedenis die verloren is gegaan. Bekend door De viris 

illustribus, een omvangrijke verzameling biografieën van beroemde mannen. Plemp noemt hem 

een schrijver van het zuiverste Latijn.  

Nero: Claudius Drusus (38 v. Chr.-9 v. Chr.), ook bekend als Drusus de Oudere of Drusus Senior. Nero 

Claudius Drusus was de jongste zoon van Livia en Tiberius Claudius Nero, broer van Tiberius, en 

echtgenoot van Antonia. Hij was de vader van Claudius (de toekomstige keizer), Germanicus en 

Livilla en grootvader van onder andere Gaius (‘Caligula’) en Agrippina de Jongere. Ten slotte was 

hij overgrootvader van Nero. Hij was een Romeins generaal onder keizer Augustus die hem 

beschouwde als zijn bekwaamste bevelhebber. In Nederland is Drusus bekend om de 

Drususgracht die hij in 12 v. Chr. liet aanleggen op de plaats van waarschijnlijk de huidige 

Utrechtse Vecht. Voor de regeling van de watertoevoer legde hij bij de splitsing van de Rijn en de 

Waal de Drususdam aan, die later door de Germanen werd verwoest.  

Nicrates: Griekse dichter die door Athenaeus wordt genoemd.  

Nigidius: Publius Nigidius Figulus. Filosoof en natuuronderzoeker uit de tijd van Cicero. Werd figulus, 

de pottenbakker genoemd omdat hij beweerde dat de aarde om zijn as draait als de draaitafel van 

een pottenbakker. Schreef talrijke boeken, waaronder De sphaera Graecanica, De sphaera 

barbarica, De diis, De vento, de somniis, de animalibus, de terris. 

Nizolius: Marius Nizolius, Mario Nizzoli of Nizolio (1498-1576) was een Italiaanse humanist en kenner 

van Cicero.Was hoogleraar filosofie in Parma and Sabbioneta. Zijn hoofdwerk is de Thesaurus 

Ciceronianus. (Brixen, 1535), een lijst van woorden die bij Cicero voorkomen.  

Onesicritus: Onesicritus (360-290 v. Chr.). Griekse geschiedschrijver die Alexander op zijn tochten 

volgde.  

Oppianus: Oppianus van Anazarbus, Grieks- Romeinse dichter uit de 2e eeuw. Schreef leerdichten 

over jagen (Κυνηγετικά), over vissen (Ἁλιευτικά) en over het vangen van vogels (Iξευτικά). Het 

gedicht Halieutica is bewaard gebleven. Overigens schreef Ovidius een gedicht Halieuticon waar 

Plemp ook naar verwijst.  

                                                           
4 Collegium Trilingue, ook wel Collegium Trium Linguarum of Collegium Buslidianum of ook College der Dry Tonghen, of 

kortweg Dry Tonghen, was de naam van een college van de Universiteit van Leuven dat in het hedendaagse Nederlands als 

het Drietalencollege bekend staat. Hier werden de drie 'gewijde talen' Grieks, Latijn en Hebreeuws onderwezen. Het was 

daarmee het eerste in zijn soort. 

De stichting van het Collegium Trilingue had de humanist Hieronymus Busleyden bij zijn overlijden in 1517 in zijn 

testament toebedacht aan de Universiteit van Leuven. Na Busleydens dood zorgde zijn vriend Desiderius Erasmus voor de 

feitelijke stichting van het college.  
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Ovidius: Ovidius, Publius Ovidius Naso (43-17 na Chr.). Een van de grote dichters uit de tijd van keizer 

Augustus. Bekendste werken zijn Amores (Liefdeszangen), Ars amatoria, (Minnekunst), 

Metamorphosen (Gedaanteverwisselingen) en Tristia (Treurzangen).  

Oviedus: Andreas Oviedus, Andres da Oviedo (1518-1577). Spaanse jezuïet die in Leuven en in Parijs 

studeerde. Missionaris en patriarch van Ethiopië.  

Paludanus: Bernardus Paludanus, Berent ten Broecke (1550-1633) was een Nederlands 

wetenschapper en arts. Studeerde in Padua. Maakte lange reizen door Europa en het Nabije 

Oosten. Vestigde zich als arts in Enkhuizen. Vooral beroemd geworden om zijn rariteitenkabinet. 

Hij heeft hij geen gedrukte boeken nagelaten. In 1591 heeft de Universiteit van Leiden vergeefs 

geprobeerd Paludanus aan te trekken als Praefectus Horti, directeur van de nieuw aan te leggen 

Hortus Botanicus.  

Papir[ius] Paetus: L. Papirius Paetus was een vriend van Cicero en een bondgenoot in zijn strijd tegen 

Caesar.  

Paracelsus: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541). Zwitserse 

medicus, botanicus, alchemist en astroloog. Studeerde in Basel, Wenen en Ferrara. Zijn reizen 

brachten hem in Frankrijk, Spanje, Hongarije en de Republiek. Paracelsus voelde zich sterk 

aangetrokken tot de hermetische, neoplatoonse en Pythagoreïsche filosofie die in de Renaissance 

veel opgeld deed. Zette zich hevig af tegen Aristoteles en Galenus. Werd de grote pionier op het 

gebied van chemie en alchemie. Belangrijke werken: Vom Holz Guaico. (1529); Paramirum de 

quinque entibus omnium morborum (1530); Paragranum (1530); Die große Wundarzney. Ulm, 

1536; Wundt unnd Leibartznei. Frankfurt/ M., 1549; Opera omnia medico-chemico-chirurgica. 

Genevae, 1658; Von den Krankheiten so die Vernunfft Berauben. Basel, 1567; Ein Buechlein von 

der Pestilenz an die Stadt Sterzingen. Strassburg 1567; Philosophiae et Medicinae utriusque 

compendium. Basel, 1568; Kleine Wundartzney. Basel, 1579; Opus Chirurgicum. Basel, 1581. 

Philosophia magna, tractus aliquot. Cöln, 1567. Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et 

salamandris et de caeteris spiritibus. Basel, 1591. Plemp noemt hem de vader van de chemici.  

Patinus: Guido Patinus, Gui Patin (1601-1672). Begon als corrector in een drukkerij, maar studeerde 

vervolgens geneeskunde in Parijs. Was bekend om zijn scherpe tong en bijtende kritiek op 

collegae. Practiseerde in Parijs en werd daar hoogleraar, juist op het moment dat een fel debat 

speelde over het gebruik van antimoon. Patin legde een ‘martyrium’ aan van mensen die aan het 

medicament waren overleden.  

Peckius: Petrus Peckius, Pieter Peck (1529-1589), ook bekend als Petrus Peckius de oudere. Geboren 

in Zierikzee. Studeerde in Leuven en werd een eminent rechtsgeleerde die gespecialiseerd was in 

zeerecht. Hij was en bleef katholiek en werd in 1582 lid van de Hoge Raad van de Zeventien 

Provincien te Mechelen. Petrus Peckius de jongere (Pecquius of Pierre Peckius (1562-1625), was 

een diplomaat die het tot Kanselier van Brabant bracht onder Albert en Isabella.  

Pertinax: Publius Helvius Pertinax (126-193) was gedurende 87 dagen keizer van Rome (van 31 

december 192 tot 28 maart 193). Hij stond bekend als een zeer integer man.  

Pescennius Niger: Gaius Pescennius Niger Augustus (140-194) was keizer in het jaar van de vijf 

keizers (193/194). Werd weldra vermoord.  
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Philandrus: Guiliemus Philandrus, Guillaume Philandrier (1505-1565). Franse architect die een 

commentaar schreef op Vitruvius’ De architectura.  

Philippides: Griekse dichter uit de derde eeuw v. Chr.  

Philochorus: Philochorus van Athene (340-261 v. Chr.). Griekse geschiedschrijver die ook naam 

verwierf als ziener en droomuitlegger.  

Pierius: Ioannes Pierius Valerianus Bellunensis (1477-1558). Italiaanse dichter Hieroglyphica. Sive De 

Sacris Aegyptiorum Aliarumque Gentium Litteris Commentarii. (Basileae, 1556). De leer der 

hiërogliefen was een thema waarmee vooral de Italiaanse humanisten zich uitvoerig hebben 

beziggehouden. Aanleiding tot deze preoccupatie was in de eerste plaats de ontdekking (in 1419) 

van een mysterieus, in het Grieks vertaald handschrift van een zekere Horus Apollo of Horapollo, 

een Egyptenaar die in de tweede of vierde eeuw na Christus zou hebben geleefd.  

Pisanellus: Balthasar Pisanellus, Baldassare Pisanelli (15??-16??) Arts te Bologna en 

ontdekkingsreiziger. Schreef o.a. De esculentorum, potulentorumque facultatibus Lib. (1593). 

Verder: Trattato della natura de' cibi et del bere del sig. Baldassare Pisanelli medico bolognese. 

(1586). Vele herdrukken.  

Plato: (427-347 v. Chr.). Grieks filosoof en schrijver. Leermeester van Aristoteles. Vader van het 

filosofische idealisme. Schreef een groot aantal dialogen.  

Plato comicus (410-391). Een blijspeldichter uit Athene. Tijdgenoot van Aristophanes.  

Plautus: Titus Maccius Plautus (251-184 v. Chr.) was met Terentius de grootste blijspeldichter die 

Rome heeft voortgebracht. Bekende werken van zijn hand zijn Amphitruo, Asinaria, Aulularia, 

Bacchides en Captivi. De stukken werden in de Renaissance en nog ver daarna graag gelezen en 

opgevoerd. M. Attius Sarfinas Umber is een andere naam van Plautus.  

Plinius: Deze naam verwijst naar twee belangrijke Romeinse auteurs, Plinius de oudere en Plinius de 

jongere. Gaius Plinius Caecilius Secundus, bijgenaamd minor, d.i. de jongere, (62-113) was een 

Romeins letterkundige en politicus. Hij was de neef en (na de dood van zijn vader) ook 

adoptiefzoon van Plinius de Oudere. Plinius minor was werkzaam als advocaat en bestuurder - hij 

bracht het zelfs tot consul. Gaius Plinius Secundus maior (23-79), bijgenaamd de Oudere was een 

Romeins militair, letterkundige en amateur-wetenschapper. Hij diende in het Romeinse leger en 

vervulde allerlei staatsfuncties. Tussen de bedrijven door zag hij kans een indrukwekkende 

hoeveelheid kennis op alle mogelijke gebied te verzamelen en geordend te boek te stellen. Hij 

sliep weinig en zijn devies was Vita vigilia est (Leven is wakker zijn). Om zijn tijd nob beter te 

benutten, zou hij zich tijdens het eten en het baden voor laten lezen en zou hij aantekeningen 

laten maken. Een deel van zijn naspeuringen is bewaard gebleven in de beroemde Naturalis 

Historia.  

Plutarchus: L. Mestrius Plutarchus. Griekse geschiedschrijver en filosoof die leefde van ca. 46 tot 120 

n. Chr. Hij werd geboren in Chaironeia in Boeotië, ging naar Athene waar hij van Plato een brede 

filosofische opleiding ontving.De keizers Trajanus en Hadrianus gaven hem diverse belangrijke 

functies. Zijn Ethika (Lat. Moralia) is een verzameling populair-filosofische essays over diverse 

godsdienstige, opvoedkundige, literaire, ethische en esthetische onderwerpen. Schreef ook Bioi 

paralelloi ( Vitae Parallelae; Parallelle Levens). Het laatste werk bestaat uit een reeks biografieën 

van beroemdheden uit de Griekse en Romeinse geschiedenis, die telkens behandeld worden in 
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paren van personen wier levens enigszins gelijkend zijn. Verder nog een groot aantal geschriften 

waaronder De tranquillitate animi; De latenter vivendo; De amore;De recta ratione audiendi, en 

last but not least De tuenda sanitate.  

Pollio: zie Trebellius.  

Polybus: Griekse arts die rond 400 v. Chr. leefde. Zou volgens Galenus een schoonzoon van 

Hippocrates zijn geweest. 

Pomponius: de naam Pomponius kan betrekking hebben op verschillende personen. Titus Pomponius 

Atticus (109-32 v. Chr.) was een Romeins ridder, zakenman en persoonlijke vriend van Marcus 

Tullius Cicero. Sextus Pomponius was een vooraanstaand rechtsgeleerde ten tijde van Hadrianus, 

Antoninus Pius en Marcus Aurelius. Van zijn vele werken zijn slechts fragmenten over. Pomponius 

Mela was een Romeins geograaf en schrijver die leefde ten tijde van keizer Claudius. Hij was 

afkomstig uit Spanje en schreef een aardrijkskundig werk in drie boeken, genaamd De 

Chorographia.  

Pratensis: Jason Pratensis, Jason Van der Weide (1486-1558). Ook bekend onder de namen Van der 

Meersche en Van Praet. Zuid-Nederlands humanistisch medicus en dichter. Hij praktiseerde te 

Zierikzee.  

Prevotius: Prevost, Jean (1585-1631). Arts en filosoof, Hoogleraar te Padua. Werd onder andere 

bekend door de publicatie van een boek over geneesmiddelen voor de armen.  

Primrosius: James Primrose (1595?-1659) Franse medicus die studeerde in Montpellier, maar zich 

vervolgens in Engeland vestigde. Trok vooral aandacht met zijn tegen William Harvey’s ontdekking 

van de bloedsomloop gerichte Exercitationes et Animadversiones in Librum Gulielmi Harvaei de 

Motu Cordis et Circulatione Sanguinis (1630). Schreef daarnaast nog tal van andere boeken.  

Priscianus: Priscianus Caesariensis. Leefde aan het begin van de zesde eeuw. Romeinse grammaticus 

die doceerde in Constantinopel. Schreef een handboek grammatica dat gedurende de 

Middeleeuwen veel werd gebruikt.  

Propertius: Sextus Propertius (circa 47-15 v. Chr.) was een Romeins dichter.  

Ptolemaeus: Plempius noemt Ptolemaeus de zevende, met de bijnaam Euergetes, maar verwijst 

vervolgens naar het twaalfde deel van een werk waarin ook 24 historische boeken waren 

opgenomen. Dat past beter bij Ptolemaeus VIII. 

Publius Syrus: Romeins schrijver uit de eerste eeuw v. Chr. die als slaaf uit Syrië in Italië terecht 

kwam. Hij won te Rome de gunst van zijn patronus, die hem de vrijheid en een goede opvoeding 

schonk. Als mimespeler die in zijn eigen stukken als acteur optrad, werd hij weldra zeer beroemd. 

Pythyllus: Romeinse lekkerbek uit de keizertijd die een mapje ontwikkelde om zijn tong te 

beschermen tegen al te scherpe kruiden.  

Quintilianus: Marcus Fabius Quintilianus (±35-100) was een Romeins retoricus wiens twaalfdelige De 

Institutione oratoria nog steeds geldt als een standaardwerk op het gebied van de retorica. (Wiki) 

Een vroeger werk De Causis Corruptae Eloquentiae ging compleet verloren.  

Renodaeus: Jean de Renou (1568-1620). Gevierd geneesheer en hofarts in Parijs die naam maakte 

met een zeer uitgebreide farmaceutische encyclopedie: Institutionum pharmaceuticarum libri V 

Quibus accedunt de materia medica libri tres.Omnibus succedit Officina pharmaceutica sive 
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Antidotarium. Paris. 1608. Een vertaling in het Frans van Louis de Serres verscheen in 1616 te 

Lyon: Les Oeuvres pharmaceutiques du Sr Jean de Renou, Conseiller & Medecin du Roy à Paris. 

Rhazius: Rhazes, Abu Bekr Muhammed ben Sacharya er-Razi (850-932). Beroemde Arabische 

medicus, alchemist en filosoof die studeerde in Bagdad en Cairo en zich later in Cordoba vestigde. 

Zou meer dan tweehonderd werken in het Arabisch hebben geschreven. Veel gegevens uit de 

antieke oudheid zijn via Rhazes bekend geworden. De twee belangrijkste werken van Rhazes zijn: 

Liber continens (al-Hawi) en het tiendelige Liber ad Almansorem. Het eerste werk is een 

encyclopedisch overzicht van de geneeskunde dat postuum door zijn leerlingen werd 

samengesteld. Het tweede is een aan de Persische prins Abū Salih al-Mansur ibn Isḥāq 

opgedragen handboek dat in het Latijn werd vertaald door Gerard van Cremona (1114-1187). Het 

werd een van de belangrijkste handboeken in Middeleeuwen. Het negende hoofdstuk dat over de 

medische behandeling gaat, is een zelfstandig leven begonnen als Liber nonus ad Almansorem. 

Volume 4 p 209 Lausanne 1771 deel vier p 250 heeft een kort stuk De aetate dat ermee begint dat 

het leven van de mens septem dierum est. “van zeven dagen is”.  

Rio: Martinus Antonius, Martin Antoine Delrio (1551-1608). Spaanse jezuïet-theoloog en vriend van 

de Nederlandse humanist Justus Lipsius, met wie hij studeerde in Leuven. Zijn belangrijkste werk 

is Disquisitionum Magicarum Libri Sex (Onderzoekingen naar magie in zes boeken) een werk in 

drie delen) (Leuven, 1599) dat meer dan twintig herdrukken zag. Daarmee was het op de Malleus 

Maleficarum (Heksenhamer) na het meest populaire werk over het occultisme.  

Rondeletius: Guilhelmus Rondeletius, Guillaume Rondelet (Montpellier 1507-1566). Medicus en 

bioloog. Studeerde in Montpellier en Parijs en werd hoogleraar in Montpellier. Schreef tal van 

boeken vooral over farmacotherapie. Werken: De ponderibus, seu justa quantitate et proportione 

medicamentorum liber. Padua, 1555; Methodus curandorum omnium morborum corporis humani 

in tres libros distincta. Paris. 1574, Lugd., 1583 e.v.a. Formulae aliquot remediorum libro de 

internis remediis omissae. Antwerp., 1576 Plemp verwijst naar Libri de piscibus marinis, in quibus 

verae piscium effigies expressae sunt. (Lyon: 1554). 

Ruellius: Ioannes Ruellius, Jean Ruel (1474-1537) Franse arts en botanicus. Werd hoogleraar in Parijs 

en lijfarts van Frans I. Wijdde zich aan botanie en farmacologie en studeerde jaren lang op 

Dioscorides' De Materia Medica. In 1536 verscheen in Paris zijn bewerkte vertaling De Natura 

Stirpium. Het boek bevatte nog geen afbeeldingen van planten.  

Sallustius: Gaius Sallustius Crispus (86-35 v. Chr). Romeins geschiedschrijver. Bekendste werken zijn 

Bellum Iugurthinum en De coniuratione Catalinae. Plemp verwijst naar de bekende inleiding van 

het boek over de samenzwering van Jugurtha. 

Sanctorius: Santorio Santorio, ook wel Sanctorius van Padua (1561-1636). Venetiaanse arts en 

fysioloog die tot de grondleggers van de iatromechanica behoort. Hij staat te boek als de uitvinder 

van de thermometer (in: Sanctorii Sanctorii Commentaria in Artem medicinalem Galeni. (1612) en 

de polsteller (pulsilogium). Hij introduceerde quantitatieve methoden in het medisch onderzoek 

en onderzocht het metabolisme. Met zijn fameuze weegstoel bestudeerde Sanctorius de 

perspiratio insensibilis. Hij woog gedurende dertig jaar voortdurend zich zelf, zijn eten en drinken 

en de uitgescheiden faeces en urine. Zijn bekendste werk is De Statica Medicina (1614). 

Saxoferrato: Bartholus de Saxoferrato, Bartolo da Sassoferrato (1313-1357). Beroemde Italiaanse 

rechtsgeleerde en een van de prominentste juristen uit de middeleeuwen.  
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Scaevola: Quintus Mucius Scaevola Augur (170-87 v. Chr.). Romeins staatsman en jurist. 

Scaliger: Josephus Justus, (1540-1609). Franse humanist en kenner van Grieks, Latijn en Oosterse 

talen als Hebreeuws, Aramees, Arabisch, Koptisch en Ethiopisch. Werd katholiek opgevoed, maar 

bekeerde zich later tot het protestantisme. In 1593 naar Leiden gehaald als opvolger van Justus 

Lipsius.Verzorgde tekstkritische edities van vele antieke auteurs. Hij schreef het meeste van zijn 

wetenschappelijk werk in de vorm van commentaren en exercitationes. Met zijn De emendatione 

temporum (1593, Over de verbetering van de tijden) schreef hij een van de eerste werken over de 

chronologie als historische hulpwetenschap om dateringen om te rekenen aan de hand van de 

verschillende tijdrekensystemen. Scaliger werd daarnaast beschouwd als de grootste Nieuw-

Testamenticus van zijn tijd.(Wiki) 

Scaliger: Julius Caesar Scaliger, Giulio Cesare della Scala (1484-1558). Italiaanse arts, dichter en 

geleerde die zijn naam Bordone veranderde en claimde dat hij een afstammeling was van de 

heren van Verona. Hij werkte het grootste deel van zijn leven in Frankrijk en bouwde daar een 

grote reputatie op. In filosofisch-wetenschappelijke zin was hij behoudende en verdedigde 

Aristoteles tegen allerlei nieuwlichters. Hij schreef o.a. een commentaar op Aristoteles’ Historia 

animalium. Scaliger was een strijdlustig man die de degens kruiste met Erasmus en tal van andere 

geleerden. Plemp verwijst naar De causis linguae Latinae (Lyon: 1540; Geneva: 1580; Frankfurt: 

1623), een grammatica waarvan de maker claimde dat ze als eerste op wetenschappelijke 

beginselen rustte. 

Schrieckius: Adrianus Schrieckius (Adriaan van Schrieck; 1560‐1621), een Vlaamse taalonderzoeker. 

Schreef: Van tʹbeghin der eerster volcken van Europen, in‐sonderheyt vanden oorspronck ende 

saecken der Neder‐Landren, xxiii Boecken, Met betoon vande dwalinghen der Griecken ende 

Latinen op tʹselve Beghin ende den ghemeynen Oorspronck. Ende dat de Neder‐Landren metten 

Ga‐halen ende Tuytschen tʹsamen in dʹeerste tijden ghenaemt Kelten, ghecomen uuten Hebreen 

op tʹNoorden ofte den Kelteghen cant des weerelts/ghelijck de Caldeen op tʹOosten/ende ander na 

tʹHeet‐Op der Sonnen; verre te boven gaen den Griecken ende Romainen in ouderdom ende 

spraecke. Af‐beleet vanden Beghinne, totten tijd van Carolus Magnus; ende besluytende over de 

4900 iaeren. Ipris, 1614.  

Een jaar later verscheen Monitorum secundorum libri V Quibus Originum Rerumque Celticarum et 

Belgicarum OPUS suum nuper editum, altius et auctius e fontibus Hebraicis, ipsaque Rerum 

Origine deducit, probat, firmatque. Ad Teutones, Belgas, Gallos, Italos, Iberos, Britannos, Danos, et 

aquilonares. Admirandae Celtarum Antiquitatis et hactenus inauditae et inanimadversae 

observationis de vera et falsa origine monimentum, sive Europa rediviva. Ipris, 1615. 

Scioppius: Caspar Scioppius of Schoppe (1576-1649). Duitse humanist die zich bekeerde tot het 

katholicisme en naar Italie vluchtte. Schreef Ecclesiasticus auctoritati Jacobi regis oppositus 

(1611), een aanval op de Engelse koning James I. Verder Classicum belli sacri (1619) waarin hij 

katholieke vorsten aanspoorde zich tegen het protestantisme te keren.  

Seneca: Lucius Annaeus Seneca (4 v. Chr.- 65 na Chr.) was een Romeins schrijver en stoïcijns filosoof, 

die een belangrijke positie in het Rome bekleedde. Hij was o.a. leermeester/ opvoeder van de 

latere keizer Nero. Deze Seneca staat ook bekend als Seneca minor (Seneca de jongere), om hem 

te onderscheiden van zijn vader, Seneca Maior (Seneca de oudere), de redenaar. Een groot deel 

van Seneca's werk is verloren gegaan. Bewaard zijn een aantal deels in briefvorm gegoten essays, 

zoals De Ira, De brevitate Vitae en De vita beata. Zijn Epistulae Morales ad Lucilium (Morele 
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brieven aan Lucilius) behandelen allerlei algemeen-menselijke thema's. Seneca is de enige 

Romeinse auteur van wie tragedies zijn overgeleverd. Het zijn Hercules Furens, Agamemnon, 

Troades, Medea, Hercules Oetaeus, Phoenissae, Phaedra, Thyestes en de Oedipus.  

Sennertus: Daniel Sennertus, Daniel Sennert (1572-1637). Medicus die studeerde aan de universiteit 

van Wittenberg en aan die instelling vervolgens vele jaren hoogleraar was. Sennert begon als 

overtuigd aristoteliaan, maar probeerde vervolgens de oude denkbeelden te verbinden met 

nieuwe chemische en alchemistische inzichten. Sennert heeft vooral naam verworven omdat hij 

een brug probeerde te slaan tussen de aristotelische qualiteitenleer en corpusculaire 

deeltjestheorieen. Hij baseerde zijn theorieën op ervaring en experiment. Zijn talrijke geschriften 

werden gretig gelezen in heel Europa. Werken: Institutiones medicinae et de origine ainimarum in 

brutis. Wittebergae, 1609, 1610, Epitome scientiae naturalis. Vitebergae, 1618; De consensus et 

dissensu galenicorum et peripateticorum cum chymicis. Vitebergae, 1619. Hypomnemata 

physicae, 1636. Verder De febribus libri quatuor. Wittebergae, 1619, Institutionum medicinae libri 

V (1628) en Paralipomena cum praemissa methodo discendi medicinam. Vitebergae, 1642.  

Serenus: Quintus Sammonicus Serenus (?-212 na Chr.) was een Romeinse geleerde en leermeester 

van Geta en Caracalla. Hij schreef o.a. een medisch leerdicht Liber Medicinalis ofwel De medicina 

praecepta saluberrima.  

Servius: Servius grammaticus. Romeins taalkundige uit de 4e eeuw na Chr., die vooral beroemdheid 

verwierf met zijn commentaar op de werken van Vergilius.  

Sethi: Simeon Sethi, Sethus, Simeon, Sethi of Seth, Joodse Byzantijnse geleerde uit de elfde eeuw die 

diende onder keizer Michael VII Doukas. Hij herzag Psellos's Σύνταγμα κατὰ στοιχείων περὶ 

τροφῶν δυνάμεων (Syntagma de alimentorum facultatibus ofwel Over de eigenschappen van 

voedsel) Schreef ook een boek over de natuur: Conspectus rerum naturalium.  

Severus: Alexander Severus (208-235) was van 222 tot zijn dood keizer van Rome. Zijn 

oorspronkelijke naam was Marcus Julius Gessius Bassianus Alexianus. Als keizer droeg hij de naam 

Marcus Aurelius Severus Alexander. Geheel in tegenstelling tot een aantal van zijn directe 

voorgangers was Severus Alexander een gematigd en zachtmoedig man.(wiki) 

Similis: Servius Sulpicius Similis (?-125). Romeins plebejer die later in de ridderstand werd 

opgenomen. Hij was o.a. prefect van de pretoriaanse garde en werd uit die functie zeer ongaarne 

door keizer Hadrianus ontslagen. Het verhaal is te vinden bij Cassius Dio, Geschiedenis van Rome 

69, 19, 1.(wiki) 

Sleidanus: Johannes Sleidanus of Johann Sleidan ( 1506-1556), werd in Schleiden geboren als Johann 
Baptist Philippson. Hij was een Luxemburgs historicus, humanist en diplomaat uit de 16de eeuw. 
Studeerde in Keulen en aan het Collegium Trilingue te Leuven.  

Solenander: Reinerus Solenander, Rainer Solenander, Reiner Gathmann (1524-1601). Studeerde in 

Bologna, Pisa, Rome en Napels. Werd arts in het kurort Lucca. Schreef een boek over de helende 

werking van baden: De caloris fontium medicatorum causa, eorumque temperatione libri duo. 

Plemp maakt ijverig gebruik van Solenanders Consiliorum medicinalium Sectiones quinque. 

Francofurti 1596. 

Solinus: Gaius Julius Solinus. Latijns grammaticus en auteur, waarschijnlijk uit het begin van de derde 

eeuw. Schreef De mirabilibus mundi ('Over de wonderen van de wereld'), een werk dat ook onder 

de titel Polyhistor bekend is. Het bevat een korte beschrijving van de antieke wereld vanuit een 
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theologisch, historisch en sociologisch perspectief. Het grootste deel van de stof is overgenomen 

uit Plinius' Naturalis historia en de geografie van Pomponius Mela. Niet ten onrechte noemt 

Plemp hem dan ook een naaper van Plinius.  

Solon: Solon van Athene (circa 640-560 v. Chr.) is de oudst bekende Atheense dichter en ook de 

eerste beroemde politicus van zijn stad. Naast elegieën schreef Solon ook veel jambische poëzie. 

Nog in de 4e eeuw zongen jongelui tijdens de Apaturia zijn elegieën. De uitvoerigste biografie van 

Solon is geschreven door Plutarchus.  

Sosipater: Sosipater is een man die genoemd wordt in het Nieuwe Testament (Romeinen 16:21). 

Waarschijnlijk wordt dezelfde persoon genoemd in Handelingen 20:4. Deze Sosipater van Iconium 

zou een van de zeventig apostelen zijn.  

Spartianus: Aelius. Deze Latijns historicus zou hebben geleefd in de tijd van Diocletianus. Hij schreef 

een deel van de biografieën die later in de Historia Augusta verzameld werden. 

Spurinna: Spurinna is een Etruscische naam. Misschien doelt Plemp op Velthur Spurinna (5e eeuw v. 

Chr.) die de Atheners hielp bij de belegering van Syracuse (414–413 v. Chr.).Misschien ook dacht 

hij aan Spurinna, de haruspex die Julius Caesar waarschuwde voor de Iden van Maart. Dan is er 

nog Titus Vestricius Spurinna (ca. 24-105 na Chr. een vriend van Plinius minor die twee maal 

consul was.  

Statius: Publius Papinius Statius (45-96 na Chr. Een Romeinse dichter die o.a. een reeks 

gelegenheidsgedichten schreef onder de titel Silvae. Hiernaar verwijst Plemp.  

Strabo: Strabo (Grieks: Στράβων, Strabon) (ca. 64 v. Chr.-25 na Chr.). Grieks historicus, geograaf en 

filosoof. Hij schreef een omvangrijke universele geschiedenis, beginnend waar zijn voorganger 

Polybius ophield. Dit werk ging verloren. Wel bewaard bleef zijn Geographika, een rijke bron van 

kennis over Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren van zijn tijd. 

Strada: Famiano Strada (1572-1649) was een geleerde jezuïet, die les gaf op het Collegio Romano van 

de jezuïeten in Rome. Hij onderwees retoriek en Latijn. Zijn bekendste werk is De Bello Belgico 

decades duae, 1555-1590. (De oorlog in de Lage Landen). Het boek werd geschreven met de hulp 

van Alexander Farnese (1545-1592). Het werd gepubliceerd in 1632 en in het Nederlands vertaald 

in 1646. Het boek beschrijft vanuit Spaans perspectief de strijd tussen de Spaanse troepen van de 

Hertog van Parma (= Farnese) en de troepen van Willem van Oranje. [Wiki]  

Suetonius: Gaius Suetonius Tranquillus (70-140) was een Romeins biograaf, historicus, jurist en hoge 

ambtenaar uit de keizertijd. De jonge Suetonius diende onder Plinius de Jongere toen deze 

gouverneur van Bithynia was. Uit een aantal brieven van Plinius blijkt dat deze hem hogelijk 

waardeerde. Keizer Trajanus stelde hem aan als hoofd van de bibliotheek en het archief. Onder 

keizer Hadrianus was hij enkele jaren hoofd van het keizerlijke secretariaat. Van de meeste van 

zijn werken zijn alleen de titels of kleine fragmenten bewaard gebleven. In zijn geheel voor 

handen zijn alleen De Vita Caesarum (over het leven der keizers) en De Viris Illustribus (over 

beroemde mannen).  

Suidas: geleerde die in het midden van de tiende eeuw leefde in Constantinopel. Samensteller van 

een belangrijke Griekse encyclopedie die het midden houdt tussen een woordenboek en een 

encyclopedie in de moderne zin. 
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Tacitus: Publius Cornelius Tacitus (ca. 56-117 na Chr.) was een Romeins historicus, schrijver en 

redenaar die het tot consul bracht. Schreef De origine et situ Germanorum. De origine et situ 

Germanorum ofwel Germania, waarin het land en de bevolking van Germania wordt beschreven. 

Nog beroemder zijn zijn Historiae waarvan slechts kleine delen zijn overgebleven, en Ab excessu 

divi Augusti (Vanaf het heengaan van de vergoddelijkte Augustus) of Annales. Van de 

vermoedelijke 18 boeken zijn slechts de boeken I tot IV in hun geheel bewaard. 

Tarantanus: Valescus de Taranta, Balescon de Tarante, Balescus de Taranta (ca. 1380-ca. 1418). 

Portugese arts die werkzaam was als hoogleraar in Montpellier. Bekend geworden door Philonium 

pharmaceuticum, et cheirurgicum, de medendis omnibus, cum internis, tum externis humani 

corporis affectibus. Talloze edities sinds 1599. Schreef verder een belangrijk boek over pest. 

Terentius: Publius Terentius Afer (ca. 190-159 v. Chr.) was een Latijns schrijver en dichter, die als 

slaaf naar Rome kwam nadat zijn vaderstad verslagen was in de Tweede Punische Oorlog. In 

Rome kreeg hij degelijk onderwijs en werd vervolgens door zijn meester, de senator Terentius 

vrijgelaten. Hierop volgde een carrière als blijspeldichter. Zijn cognomen 'Afer' herinnert aan zijn 

Afrikaanse afkomst.  

Ternebus: Adrianus Ternebus ofwel Adrien Turnèbe of Tournebeuf (1512-1565). Franse humanistische 

geleerde. Was hoogleraar in de schone letteren in Toulouse, later hoogleraar Grieks in Parijs en 

vervolgens hoogleraar Griekse filosofie. Leermeester van Joseph Justus Scaliger. Schreef tal van 

filologische studies en commentaren op Aeschylus, Sophocles, Theophrastus, en Cicero.  

Tertullianus: Quintus Septimius Florens, beter bekend onder zijn bijnaam Tertullianus (ca. 160-ca. 

230 na Chr.). Kerkvader die de christenen verdedigde tegen de Joden en de Romeinse heidenen. 

Ruim 30 geschriften van Tertullianus zijn bewaard gebleven, waaronder het bekende 

Apologeticum. Plemp verwijst naar De Anima. 

Theophilus: Theophilus, zevende bischop van Antiochië (?-183 na Chr.). Bewaard gebleven is zijn 

Apologia ad Autolycum. In dit boek wordt het Christendom verdedigd.  

Theophrastus: Theophrastus van Eresus (371-287 v. Chr.) was de leerling van Aristoteles, die na diens 

dood (in 322 v. Chr.) hoofd werd van de Peripatetische School. Hij was evenals zijn leermeester 

een universeel geleerde die zich met vele takken van wetenschap bezighield. Hij wordt als één der 

eerste botanici beschouwd. Plinius de Oudere vermeldt hem enkele malen in zijn Historia 

naturalis. Verreweg het grootste deel van zijn talrijke geschriften ging verloren. Volledig bewaard 

gebleven zijn een boek over plantkunde en een bundel Charakteres waarin Kruiperigheid, 

Boersheid, IJdelheid, Vrekkigheid en vele andere karaktertrekken kort worden gedefinieerd en 

met voorbeelden geïllustreerd. De werken van Theophrastos zijn in de 15e eeuw uit het Grieks in 

het Latijn vertaald door Theodorus Gaza: De causis plantarum en De historia plantarum.  

Thrasimedes: Griekse held en zoon van Nestor van Pylos die zoon vader op de expeditie naar Troje 

volgde.  

Torquatus: Titus Manlius Torquatus kan verwijzen naar drie leden van het gens Manlia, die alle drie 

consul werden: Titus Manlius Torquatus was consul in 347 v. Chr. Hij was een zoon van Lucius 

Titus Manlius Torquatus die consul was in 299 v. Chr. en Titus Manlius Torquatus (dictator), de 

zoon van Titus, die consul was in 235 en 224 v. Chr. 
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Torquemada: Antonio de Torquemada (1507 -1569). Spaanse humanist. Studeerde en werkte in 

Spanje en Italië. Plemp verwijst naar zijn bekendste werk Jardín de flores curiosas. (Salamanca 

1560). Of het boek ook in het Latijn verschenen is, kon niet achterhaald worden. Plemp spreekt 

van Dial. Primo Hort. Flor. 

Torrentius: Levinus Torrentius, Lieve van den Beeke (1525-1595). Taal- en letterkundige en bisschop 

van Antwerpen. Schreef gedichten, Poemata sacrata (1572), en maakte vertalingen van onder 

anderen Suetonius en Horatius.  

Trallianus: zie Alexander Afrodisiensis.  

Tranquillus: zie Suetonius. 

Trebellius: Trebellius Pollio. Een van de zes schrijvers van de Augusta Historia. (Aelius Spartianus, 

Vulcatius Gallicanus, Flavius Vopiscus, Aelius Lampridius, and Iulius Capitolinus en Trebellius 

Pollio). Hij was verantwoordelijk voor de biografiëen van de keizers Hadrianus tot en met 

Numerianus.  

Tullius: zie Cicero.  

Turnebus: Adrianus Turnebus, Adrien Turnèbe of Tournebeuf, (1512-1565) was o.a. hoogleraar 

Grieks in Parijs. Zij werk bestaat vooral uit filologische commentaren op Aeschylus, Sophocles, 

Theophrastus, Philo en ook Cicero. 

Ulpianus: Domitius Ulpianus (circa 170-223 na Chr.) was een beroemd Romeins jurist uit Tyrus. Van 

hem zijn vele juridische geschriften bewaard gebleven.  

Umber: M. Sarfinas Umber comicus is een andere naam van Plautus.5 

Valerianus: Ioannes Pierius Valerianus Bellunensis (1477-1558). Italiaanse dichter, schrijver en 

redenaar.(Vicipaedia) 

Valerius: Valerius Maximus was een Latijns schrijver uit de 1e eeuw na Chr. Over zijn leven is 

nauwelijks meer bekend dan dat hij 31 na Chr. aan keizer Tiberius een verzameling Facta et dicta 

memorabilia opdroeg. Het werk omvat negen boeken met gedenkwaardige anekdoten ten 

behoeve van redenaars.  

Vallesius: Fransciscus, Francesco Balles (1524-1592). Spaanse arts en hoogleraar, tevens lijfarts van 

Phillips II. Uit zijn geschriften blijkt dat hij een groot bewonderaar was van Aristoteles, 

Hippocrates en Galenus. Hij schreeftalrijke commentaren op hun werken.  

Valla, Georgius: Giorgio Valla (1447-1500) Italiaanse humanist, schrijver en mathematicus die vooral 

bekendheid verwierf met zijn encyclopedie De expetendis et fugiendis rebus. 

Varro: Marcus Terentius Varro Reatinus (116-27 v. Chr.). Romeinse geleerde en schrijver over 

rechtsgeleerdheid, astronomie, geografie, scholing, historische literatuur, algemene geschiedenis, 

godsdienst en filosofie.Bewaard gebleven zijn delen van De lingua latina libri XXV. En Rerum 

rusticarum libri III  

Vatinius: Publius Vatinius (95-?? v. Chr.) Romeins politicus en bestuurder uit de tijd van Julius Caesar.  

                                                           
5 Zie p. 97 van Lexicon antiquitatum Romanarum: in quo ritus et antiquitates cum Graecis ac Romanis communes, tum 

Romanis peculiares, sacrae et profanae, publicae et privatae, civiles ac militares exponuntur: Accedit his auctorum 

notatorum, emendatorum, & explicatorum index copiosissimus, Volume 1. Door Samuel Pitiscus. Hagae com. apud Petrum 

Gosse, 1737. 
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Vegetius: Publius Flavius Vegetius Renatus. Schrijver van een handboek over militaire zaken dat in de 

Middeleeuwen nog veel werd gebruikt. De re militari werd circa 1284 in het Frans vertaald als 

L'art de chevalerie. Misschien is Vegetius ook de auteur van Digestorum artis mulomedicinae libri 

quattor, een overzicht over diergeneeskunde en het fokken van paarden.  

Vergilius: Virgilius of Vergilius, Publius (70 v. Chr.-19 v. Chr.). Romeins dichter. Ζijn bekendste werk is 

Aeneis, een heldendicht over het ontstaan van Rome. Verder Bucolica, een verzameling 

herderszangen en Georgica, een leerdicht gewijd aan landbouw, boomkwekerij, vee- en 

bijenteelt. 

Victoria: Francisco de Vitoria of Victoria (1483-1546). Katholieke Spaanse filosoof, theoloog en 

rechtsgeleerde. Bekend vanwege studies over oorlogs- en zee recht.  

Viglius: Viglius ab Aytta Zuichemus, Wigle van Aytta van Zwichem (1507-1577). In Friesland geboren 

humanist, rechtsgeleerde en verdediger van het katholicisme, die een grote rol speelde in het 

bestuur van de Nederlanden onder Karel V en Filips II.  

Villanova: Arnaldus Villanovanus, Arnaldus de Villa Nova of Arnau de Vilanova. (1235-1311). 14e-

eeuws alchemist, astroloog en arts van Catalaanse afkomst. Werkte aan het Spaanse hof en in 

Parijs. Aan hem worden een aantal vertalingen van  medische teksten uit het Arabisch 

toegeschreven, waaronder werken van Ibn Sina (Avicenna), Ibn Qusta Luqa (Costa ben Luca) en 

Galenus. Daarnaast verzorgde hij een editie van het Regimen sanitatis Salernitanum. Ook schreef 

hij een aantal alchemistische geschriften, waaronder Thesaurus Thesaurorum of Rosarius 

Philosophorum, Novum Lumen en Flos Florum. Tenslotte is van zijn hand een boek over wijn Liber 

de Vinis dat is geschreven vanuit een medisch perspectief.  

Vitruvius: Marcus Vitruvius Pollio (± 85-20 v. Chr.). Romeins militair, architect en ingenieur. Diende 

waarschijnlijk als genie-officier onder Julius Caesar. Is bekend gebleven door zijn boek over 

bouwkunde De architectura. Hield zich ook bezig met waterhuishouding.  

Vossius: Gerardus Joannes Vossius, Gerrit Jansz. (1577-1649). Protestantse humanist, taalkundige en 

geschiedschrijver. Deze homo universalis was de zoon van de calvinistische predikant die het 

Lutherse Duitsland ontvluchtte. Vossius doorliep in Dordrecht de Latijnse school en studeerde 

vervolgens in Leiden. In 1615 werd hij regent van het Leidse Statencollege. In 1625 werd hij in 

dezelfde stad hoogleraar Griekse taal- en letterkunde. In 1631 nam Vossius ontslag als hoogleraar 

te Leiden. Samen met Caspar Barlaeus (filoloog en wijsgeer, in 1619 ontslagen als subregent van 

het Statencollege) ging hij naar Amsterdam om daar het Athenaeum Illustre mee op te richten. 

Vossius schreef diverse handboeken over welsprekendheid en over poetica. Zeer bekend werd 

ook zijn grote trilogie over de taalkunde: De arte grammatica libri septem (1635), De vitiis 

sermonis et glossematis Latino-barbaris libri quatuor (1645), en het postuum uitgegeven 

Etymologicon linguae Latinae (1662)..  

Vulcanius: Bonaventura Vulcanius of De Smet (1538-1614) was een Zuid-Nederlands humanist en 

hoogleraar Grieks in Leiden. Vulcanius bezorgde een aantal belangrijke edities van Latijnse en 

Griekse auteurs. Zelf schreef hij De literis et lingua Getarum sive Gothorum. (Leiden 1597).  

Weide: Jason van der, zie Pratensis 
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Xenocrates: Xenocrates van Chalcedon (ca. 400 v. Chr.-ca. 314 v. Chr.). Griekse filosoof en 

wiskundige, die na Speusippos de leider (scholarchos) van de Platoonse Academie werd. 

Xenocrates was een vruchtbaar schrijver, helaas zijn al zijn werken verloren gegaan.  

Xenophon: Xenophon van Athene (ca. 430 v. Chr.-355 v. Chr.). Griekse schrijver die behoorde tot de 

vriendenkring van Socrates. Nam als waarnemer deel van een Griekse militaire expeditie naar 

Perzië. Het verslag van deze expeditie (401-399 v. Chr.) werd opgetekend in het bekende 

Anabasis. Schreef ook Hellenica. Dit werk behandelt de gebeurtenissen in Griekenland tussen de 

jaren 411 en 362 v.Chr. Verder Memorabilia (Herinneringen aan Socrates) en Cyropaedia. Hierin 

wordt de opvoeding van Cyrus de Oudere beschreven. 

Xylander: Petrus Xylander, Pieter Stockmans (1608-1671). Hoge diplomaat, bestuurder en jurist. 

Studeerde rechten in Leuven, maar werd in 1632 hoogleraar Grieks aan het Collegium Trium 

Linguarum. In 1633 volgde zijn benoeming tot hoogleraar burgerlijk recht. Stockmans was 

tweemaal rector van de universiteit (in 1633 en 1636). In 1643 verruilde hij zijn leerstoel voor een 

plaats als rechter aan het Hof van Brabant – een instelling vergelijkbaar met het Hof van Holland en 

andere gewestelijke gerechtshoven in de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Schreef 

belangrijke juridische tractaten maar ook een geschrift ter verdediging van Corn. Janssenius.  

Zeuxippus: Zeuxippus en Moschio. Personnages uit Plutarchus’ De tuenda sanitate praecepta.  

  



 

347 

REGISTER VAN ZAKEN 
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A  

Aal -vanwaar de naam 214 - voor de Grieken een lekkernij, maar niet voor de Romeinen en niet voor 

ons 214 -zijn ongezonde eigenschappen 214 - voegt zich aan het begin van de lente bij andere 

215  bij het eten ervan moet men vaak drinken 215 

Aanligbank (biclinium) - een aanligbed voor twee personen Wat is het?  87 - wat zijn het eigenlijk? 87 

-  de vorm bij de Romeinen 87 - waarom worden ze zo genoemd? 315  

Aanligbed ( triclinium) -  wat is het? Vanwaar de naam? 86 

Aanligbedden (stibadia) - wat zijn dat?  87 

Aelius Spartianus - in welke tijd hij geleefd heeft 145 

Afgunst - is een marteling 317 - vreet de menselijke geest op 318 

Afkoeling  - afkoeling van de uiteinden der ledenmaten doet koorts opkomen 43 

Ammianus Marcellinus - in welke tijd leefde hij? 145 

Ansjovis (encrasicholi)  - waarom ze zo genoemd worden 211 - hun eigenschappen; hoe ze gegeten 

worden  212  - waarom bij het zouten de kop wordt verwijderd 212 

Antecoena - wat is het? [= merenda = vier uurtje] 84 

Antiochus  - door dat teken overwon hij de vijand 2 – zijn leefregel 102 

Appel(s) (malum) - wat is het?  228 - wat zijn het? 227 - verschillende soorten  228 

Asperges – het misbruik ervan 230 

Augustus – kon hitte slecht verdragen 46 

Avondeten (vesperna) – wat is het? 84 

B  

Baan (cursus) wat was een cursus bij de Ouden? 292 

Baarmoeder (vulva) de baarmoeder van de zeug werd door de Ouden hoog gewaardeerd. De latere 

mensen nu doen dat minder 163 

Baars (perca) – wat is het bij de Belgen? 215 – levert goed voedsel 215 – hoe deze tot eten moet 

worden bereid 216 – wordt door de Brabanders niet goed klaar gemaakt 216 

Baden – het uur van het baden bij de oude Romeinen 85 

Bakkers – waarom worden ze zo genoemd? 138 – de Romeinen hadden vroeger geen bakkers 138 

Ballen – het spel met ballen is een nuttige oefening 293 

Barbeel (barbus) - waarom zo genoemd 221 – in welke tijd van het jaar is hij het beste 221 – zijn 

vlees is goed, maar de eieren zijn schadelijk 221 

Bedekkingen van handen en voeten - de Chaldeeërs gebruikten ze 43 - waren in de Oudheid niet 

gebruikelijk 43 - wanneer gebruikten de Romeinen ze? 43 - waarom gebruiken wij ze? 44 
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Beelden – waarom plaatsen katholieken beelden van heiligen in hun kerken? 244 

Beginsel – het eerste beginsel van de keizer betrof de zorg voor de gezondheid 3  

Bekers – soorten bekers bij de Romeinen 94 

Benen (crura) - waarmee te bekleden? 42 

Beotiërs – hun onevenwichtigheid 79 

Berghanen (galli montani) – hun goede kwaliteit; hun naam in Vlaanderen 175 

Beschuit (paxamation) – wat is het? 77 

Besluit – Gods Besluit kan niet veranderd worden 7 – het goddelijke besluit dwingt de menselijke 

vrije wil niet, ze maakt de voorzienigheid (praevisio) van God niet twijfelachtig en ze neemt de 

vrije wil ook niet weg 12 – in welke zin kan het absoluut genoemd worden en in welke zin 

voorwaardelijk? 12 

Bewegen – in hoeverre het verschilt van oefenen en werken 285 - of het past meteen na de maaltijd 

288 – snel bewegen is lichaamsoefening 294 – met een kar of koets is voor ouderen niet 

gezond 296 – wanneer is het beter paard te rijden? 296 – zich bewegen in een kar of wagen is 

vaak schadelijk 296 

Bier – het is gevaarlijk voor het eten veel bier te drinken 108 - een substituut voor wijn 260 – wat het 

is en waarom het zo genoemd wordt 260 – het bier van Belgen verschilt van dat van Averrhoes 

261 – waar komt de Belgische naam bier vandaan? 261 – hoe het wordt gemaakt 262 – moet 

voor de wijn worden geschonken – waar komt het verschil in kwaliteit vandaan? 263 – welk 

soort is gezonder? 263 - Met bier kan de maaltijd ook besloten worden 264 

Bliek (albula) - waar komt hij vandaan? 21- geen ongezond eten 21 

Boek – waar gaat dit boek over? 28 – over welke dingen gaat het? 30 

Bomen – waarom ze in Noordelijke streken hoger worden 33 

Boreas – waarom hij zo wordt genoemd 38 

Bot – waar het Vlaamse woord van afgeleid is 80 

Boter – boter is voor de Belgen wat olie voor de Spanjaarden is 152 – waar komt de naam vandaan 

153 – waar wordt ze van gemaakt en hoe 153 – soorten 153 - voor de Spanjaarden is het zalf 

153 – de eigenschappen 154 – voor de Ouden meer genees- dan voedingsmiddel 154 – de 

Belgen kunnen haar nauwelijks missen 154  

Braken (evacuatio) - braken en klisteren moet niet lichtvaardig met een geneesmiddel worden 

gedaan 325 

Bronnen – een bron waarvan het water mensen weer jong maakt 24 

Brood – de joden braken het brood. Welk type zij gebruikten; de vorm ervan wordt beschreven 98 – 

men kan niet zeggen dat brood voor iedereen goed voedsel is 100 - het is een algemeen 

voedsel voor alle volkeren 137– de manier van brood bakken was in de vroegste tijden bij de 

Romeinen onbekend 138 – hoeveel soorten zijn er 140 – waarom wekt het geen tegenzin op? 

140 – wat is similagineus? 141 – wat is confusaneus? 142 – wat is secalinus? 142 – welke soort 

is het beste? 143, 144, 201 – brood met water gemaakt is gezonder dan brood met melk 143 – 
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waarom is brood uit lichte tarwe (siligo) schadelijk bij verschillende ziekten 143 – daar moet 

gist bij 144 – waarom die de Leuvense bakkers melk in het brood? 144 – het gebruik van 

tweemaal gebakken brood. Het was bij de Ouden bekend 145 – de goede eigenschappen van 

twee maal gebakken brood. Waar wordt het gemaakt? 146 – brood kan vele jaren goed blijven 

146 – koud is gezonder dan warm 147 – de Belgen eten beboterd brood 154 – de Belgen doen 

kruiden op beboterd brood 154 – wie schaadt het? 201 

C  

Cajus Caesar – waarom werd hij Caligula genoemd? 42 

Censorinus – in welke tijd leefde hij? 16 1 

Cider (sidra) – wat is het? 25 – kwaliteiten en krachten 259 

D  

Dagindeling – bij de Romeinen 85 

Dansen – dansen is een uitstekende lichaamsoefening 294 

Debatten – moeilijke debatten moeten aan tafel niet gevoerd worden 80 

Demon – een demon kan leven voortbrengen 25 – God staat hem dat niet toe. Ook niet dat hij zijn 

aanbidders rijk maakt 26 

Destillaten – hoe verlengen chemische destillaten het leven van de mens? 131 – chemische 

destillaten uit stenen voeden niet 131 

Dieren – wilde dieren leven langer dan mensen 1 – geen enkel dier leeft eeuwig 281 – helemaal vet 

gemest zijn ze minder gezond 173  

Diner (coena) – welk diner is licht? 78 - Bij een licht diner behoeft men geen oververzadiging te 

vrezen 78 - Wat was het vroeger? 83 – waar komt het woord vandaan? 84 – het juiste tijdstip 

bij de oude Romeinen 84 - de indeling 84 – de kop van het diner [= de belangrijkste gang] 84 – 

de Ouden nodigen mensen uit voor het diner 84 – waarvan de Romeinen zeiden dat ze op het 

juiste moment plaats vonden 85 – tafelgebruiken bij de Romeinen 86 – aan het begin van de 

maaltijd werd bij de Romeinen op een menu aangegeven wat het diner zou inhouden 93 – 

waarom ligt men aan het begin van het diner strak aaneen gesloten (anguste) en vervolgens 

wat losser? 100 - [de arts] Daphnus keurt een diner in de late avond goed 121 – de Ouden 

maakten het diner rijkelijker dan de lunch 121 - voor wie was het in de Oudheid verboden? 

122 – voor wie is een diner dat ruimer is dan het ontbijt beter? 122 - Een wat spaarzamer diner 

past bij onze zeden 122 – een te ruim diner schaadt het hoofd 123 - Het nut van een 

spaarzaam diner 123 – met welke dingen begonnen de Ouden, met welke eindigden ze? 188 

Dineren – wat is het? 86 

Discus (discus) - wat is het? 297 

                                                           
1 Op p 16 gaat het om de leeftijd die Aristoteles volgens Censorinus bereikte.  
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Drank – een vast omschreven hoeveelheid kan voor eten noch drinken vooraf worden vastgesteld 72 

– de hoeveelheid die voor een man voldoende is volgens Lessius en Cornaro 74 – wie moet er 

voor oppassen en wanneer? 7 – waarom brengt lauwe drank misselijkheid te weeg en lauw 

eten niet? 7(– bij de Romeinen was drank het eerste onderdeel van het diner 93 – of deze aan 

tafel voor de spijs genomen worden of juist niet 107 – wat verstond de School van Salerno 

onder drank? 107 – waarom is afwisseling van dranken schadelijker dan afwisseling van spijs? 

114 – de Ouden hielden van warme dranken 120 – de verschillende soorten 234– wat is het? 

234 – waarom wordt gekoelde drank geprezen? 24 – is warme drank gezond? 24 – voor Belgen 

is met sneeuw gekoelde drank verderfelijk 250 – water was bij de Ouden gebruikelijk 250 – 

welke drank moet men in de zomer nemen en welke in de winter? 323 

Drinken – waarom moet er gedronken worden 72 – wie geeft bij de Romeinen de regels van het 

drinken aan; hoe wordt hij genoemd? Wie kiest hem uit? 93 – de maten die men bij het 

drinken gebruikt en het verschil daarin 94 – de manier van de Romeinen 94 – het gebruik van 

de Romeinen 94 – de reactie van de mensen die dringen en de toast 94 Drinken – wie dranken 

gebruiken 94 – deze manier wordt goedgekeurd, de tegengestelde opvatting wordt afgewezen 

94 – onder het eten moet vaker, maar minder worden gedronken 110 – of het is toegestaan in 

de namiddag 120 – voor wie dat in de namiddag is toegestaan en hoe 121 – het gebruik van de 

Duitsers wordt afgewezen 251 – het gebruik van de Fransen wordt geprezen 251 – de regels 

van het drinken bij de Romeinen 100, 252 

Dromen – de definitie van Aristoteles wordt afgekeurd 277– de werkoorzaak, de materiële oorzaak, 

de vormoorzaak en de doeloorzaak 277 – dromen bedriegen niet altijd 277 – ook dieren en 

kinderen onder de vier jaar dromen 277 – waar komen de natuurlijke dromen vandaan? 278 – 

hoe worden ze ingedeeld 278 – welke worden door de gemoedsaandoeningen en 

overpeinzingen van de mensen opgewekt? 279– passen bij de verschillende temperamenten 

en de sappen van de mensen 27 – welke worden door voedsel opgewekt? 27 – wat ze volgens 

Hippocrates betekenen 280 – mensen die dromen, slapen langer 281 – bij mensen die wel 

slapen, maar niet dromen perspireert het lichaam niet 281 2– mensen dromen meer in een bed 

dat ze niet gewend zijn 281 

Dronken – waarom wordt het zo genoemd 259 

Dronkenschap – hoe kan dronken worden soms aan de gezondheid bijdragen? 253 – lichte 

dronkenschap kan aan de gezondheid bijdragen Zware schaadt altijd 254 – de dingen die tegen 

zware dronkenschap beschermen 256 

Duiven – in welke tijd van het jaar erg goed? 180 – wat is de temperatura van duiven? 180 

  

                                                           
2
 In de tekst staat het omgekeerde: Qui dormiunt et non somniant bene iis perspirat corpus  
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E  

Eenden – door Cato hoog geschat 175 – hun soorten 176 – de beste zijn de eigen boseenden 176 – in 

welke tijd van het jaar zijn ze op hun best 176 - een overvloed in de Lage landen 176- worden 

afgekeurd 176 

Eetkamer (coenaculum) - wat is een coenaculum (eetkamer) 86 - de vorm ervan 86 – eetkamers 

verhuren aan gasten 86 - Eetkamer (zeta) – wat is het? 87 

Egyptenaren - worden niet kaal en hebben harde koppen 44 

Eieren – worden geprezen. De Ouden begonnen er hun diner mee 188 – hoe kan men ze 

onderscheiden? 18 – zijn de eieren waarin haantjes zitten langwerpig of rond? 18 – een manier 

om te achterhalen of er een mannelijke of vrouwelijke vrucht in het ei zit 190 – hangt de 

kwaliteit van het ei af van de vogel waar het uitkomt? 190 – waar kent men welke methoden 

[van bereiden]? 191– waarom zijn verse eieren zwaarder? 191 – de bewaarmethoden van de 

Ouden zijn beter 191 – een manier van het volk om ze te bewaren Een andere methode die 

beter is 191 – Simeon Sethi wil dat eieren de inventiviteit van de geest stimuleren 192 – van 

welke eieren zegt men dat ze gesmoord worden? 192 – andere manieren van bereiden worden 

ook aanbevolen 192 – gekookt is beter dan gebraden 192 – geroosterd is slechter dan 

gebraden 192 – hun eigenschappen 192 – verschillende manieren van koken 192 – waarom 

worden ze gekookt genoemd? 192 – sommige eieren zijn zo zacht dat ze uitgezogen kunnen 

worden, sommige zijn nog met lillend wit en sommige volledig gekookt? 192 – het advies om 

na elk ei iets te drinken is waardeloos 194 

Eigenschappen van lucht – waar komen de secundaire eigenschappen van de lucht vandaan? 35 

Enkelvoudige dingen (simplicia) – sommige zitten in de dingen, sommige zijn eraan gekoppeld  

Eten - voor wie is slechts een maal per dag eten schadelijk? 103 

Etenswaren (edulia) – gebraden voeden ze beter en zijn op een bepaalde manier vochtiger dan 

gekookte 118 – gekookt worden ze gemakkelijker verteerd dan gebraden 118 – voor wie 

gebraden etenswaren goed zijn 118 

Excrementen (excernenda) – ook van hen hangt het leven af 298 – welke stoffen zo genoemd 

worden 298 – faeces die te lang vastgehouden worden, schaden 298 – hun juiste gesteldheid 

(constitutio) 29 – vloeibare zijn zwaarder dan dikke 302 

Ezelvis (asinus piscis) - wat is het volgens Aelianus? 205 

F  

Fazanten – waarom worden ze zo genoemd? 173 – wie aten ze vroeger niet? 174 – hun schaarste 

maakt ze duur 174 – zijn gezond 174 - waar zitten in België veel fazanten? 175 

Fluiteend (penelops) – wat is het? 176  

Forel (truta) - waarom zo genoemd? 222 – gezond eten 222 – wat is het? 223 – in welke tijd van het 

jaar het beste? 225 

Formulering - van wensen bij de Romeinen 3  
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Fornuizen (camines) – de Ouden kenden onze schoorstenen niet 63 – de Ouden bouwden een vuur 

midden in de kamer 64  

Fruit – als vruchten overrijp worden, gaan ze rotten en worden ze wormstekig. Ze veroorzaken dan 

ziekten 22 – bij de Belgen; verkeerd gebruik aan tafel, 229 

Fruittuin (pomarium) - wat is het? 227 

Fundulus - verschilt van de gobius 222 – gezochte spijs 222 

G  

Gal – de gal verlaat in goed gescheiden delen de maag 112 – de natuurlijke uitdrijving van gal uit de 

maag 113 

Gangen – wat is de tweede gang of tafel? [= de gang van het fruit] 84  

Ganzen – de Romeinen vonden ze heerlijk 176 – ze schatten de lever hoog 176 – hun naam in het 

Duits 176 – zeven soorten 176 – welke het meest gezocht zijn 176 – ze gaan enorme einden te 

voet op reis 176 – het gebruik ervan in Rome 177 – in welke tijd van het jaar ze het beste zijn 

178 – zijn moeilijk te verteren en van een kwaad sap 178 – zijn spijs voor de boer in België 177 

Gastmaal (convivium) – wat is de juiste tijd? Wat niet? 85 – waarom wordt het zo genoemd? 9 – uit 

welke zaken en hoeveel [gangen] moet het bestaan? 9 - hoe de heer van het feest 

(majordomus) moet zijn 100 – de regels van de Grieken 100 

Geest – wordt meestal samen met het lichaam ziek 4 – het verhelpen van afwijkingen van lichaam en 

geest 58 – oorzaken van vertroebeling van de geest en benauwdheid in het badhuis 58 – de 

geest bezorgt het lichaam vele ziekten 311– geest en lichaam hebben elkaar nodig Om goed te 

werken moeten ze beide gezond zijn 311 – is de leidsman en bestuurder van het lichaam 311  

Geheelonthouders -- wie worden geheelonthouders genoemd? 258  

Gelijke dingen – moeten gelijke zaken met gelijke middelen behandeld worden? 32  

Gemoedsaandoeningen – waar komen de gemoedsbewegingen vandaan? 306 – waarom houdt de 

geest ze niet in bedwang? 306 – beïnvloeden het lichaam sneller en heviger dan de andere niet 

natuurlijke zaken 306 – wat zijn de aandoeningen van het gemoed? 307 – de 

gemoedsaandoeningen zijn in onze macht 308 – de mens kan de gemoedsaandoeningen niet 

wegnemen, wel reguleren 308 – het in de mens ingebouwd zijn, is niet strijdig met de 

goddelijke goedheid 308 – wie ze wegneemt, neemt de deugden weg 30 – niet altijd ziekten 

van de geest, niet altijd slecht 310 – waarom ze in de mens zijn ingebouwd 310 – welke dragen 

het meest aan de gezondheid bij? 311 – door welke mechanismen worden ze bedwongen 335 

Geneesheer – de arts is de uitvoerder van de besluiten van God – zijn hulp wordt niet vergeefs 

ingeroepen; ze is nodig 12 – niemand kan afdoende verklaren hoe het besluit van God en de 

vrijheid van de mens inzake het einde van het leven bijeen komen 13 – wanneer heeft een 

verstandig mens een dokter nodig? 322 

Geneeskunde – waarom wordt er wel om een geneeskunde van het lichaam gevraagd en niet van de 

geest? 325 ; welke levert het meeste op 7 

Geur – geen voedsel voor dieren 135 – kan de geest verfrissen 136 
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Gewoonte – een gewoonte moet niet te vaak veranderd worden 76 

Gewrichtsontstekingen- het hypocaustum is schadelijk voor [mensen met] gewrichtsontstekingen en 

met zwakke gewrichten 61 

Gezondheid – zonder gezondheid behaagt de mens niets 2 – Antiochus hield zijn soldaten het teken 

van de gezondheid voor 2 – Pyrrhus was gewoon ze van de goden af te smeken 2 – 

Pythagagoras beveelt in zijn brieven aan om haar te bewaren 3 – de zorg voor de gezondheid 

was het eerste beginsel van de keizer 3 – in dit teken zult gij overwinnen 3 – de mening van 

Salomon 3 – verstandige mensen zorgen er goed voor 3 – wie haar volgt, bereikt het hoogste 

menselijke goed 3 – vergroot volgens Democritus de intelligentie 4 - staat voor twee dingen 

222 - een goede gezondheid verkrijgt men niet door stil te zitten 283 – waardoor wordt ze in 

stand gehouden? 323 

Grondel (gobio) - die uit de rivier is bij ons bekend. Het is goed voedsel 222 - is niet hetzelfde als 

fundulus 222 - is vrijwel altijd lekker 225 

Golfspel (pila-malleus) – wat is het? 294 

Gort (polenta) - wat was het volgens Galenus misschien? 138 

Goud – het drinkbaar goud der chemici voedt niet 131 – hoe vertraagt het drinkbaar goud der 

chemici het leven van de mens? 131 

Grijsaard - een Belgische grijsaard die naar Spanje wordt overgebracht, blijft gezond 33 

H  

Haan – waarom is het vlees van een gesneden haan malser? 173 – of het eten ervan jicht veroorzaakt 

173 

Haar – afscheren van haar werd geïntroduceerd door Karel V 44 

Haard, open (conclave) in het badhuis 58  

Haard (caminus) - wat is het? Bij de Ouden was hij onbekend 63 – wat was het bij de Ouden? 64 

Haas – waarom denkt men dat het oor van de haas slaap brengt aan degene die gaat liggen? 168 – 

onderzocht wordt of daar een antwoord op kan worden gegeven 16 - welk bloed van de haas is 

het beste? 170 

Hagel (grando) – bij varkens, wat is dat? 161 

Ham (perna) – wat is het? 161 

Ham (petaso) - wat is het? 161 – welke worden het meest geacht 162 – de Ouden zoutten de ham 

ook 162 – de manier van zouten volgens Cato 162 – is voor actieve mensen 163 – is zeer 

krachtig voedsel 163 - komen op verschillende manieren op tafel 163 

Handen - altijd warm houden draagt bij aan de gezondheid 43 

Haringen (haleces) – wat zijn het? 211 – de haring der Belgen is niet de Girulus van de Venetianen 

212 – verschillende manieren om ze te conserveren 212 – worden slechts in de zee gevonden 

212 – welke zijn voor wie gezond? 212 – de arts Paludanus noemde ze geschikt om gezondheid 
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te brengen 213 – wie ontdekte hoe ze ingelegd moeten worden? 213 – Karel V achtte ze zeer 

213 – hun krachten worden geprezen 214 – in welke tijd van het jaar zijn ze goed? 215 

Hazelhoen of boerenpatrijs (attagen) – heeft een goed sap en is gemakkelijk te verteren 178 – wat is 

het? Het is niet hetzelfde als een scolopax 178  

Hazelhoen– wat is het? 183 – de toebereiding 184 – heeft slecht sap en verteert moeilijk 184 – in 

welke tijd van het jaar gezocht? 184 – soorten 184 

Hazelhoen (coretta) – de goede kwaliteit en waar ze gevonden worden 175 

Heek (asellus) – van waar de naam 202 – er zijn drie soorten; de verschillen 202 - werden in  Rome 

voor kostbaar gehouden 202 – door Plinius hoog geschat 202 – wanneer moeilijk te verteren; 

de kwaliteit van verse heek 202– de kleine moet men koken 202 – niet braden 202 – De asellus 

is geen mugil en geen snoek 204 – de grote zijn gezond; men vindt ze ook in een andere dan de 

Engelse zee 204 – de kleinste worden geprezen 204 – de redeneringen van Van der Linden 

worden ontkracht 204 – verschilt van de asinus 205 – is wat de Italianen merlucius noemen 

205 – in welke tijd van het jaar het beste 205 – Paus Hadrianus VI had ze erg graag 206 – is 

lekkerder dan de caviaar van de Italianen 207 – van de grote is de lever het lekkerste 208 

Herten – in welke tijd van het jaar te schieten 168 

Hoed (causia) – wat is het? 54 

Hoefblad, groot (petasites) – waarom heet het zo? 53 

Hoepelen (cricilasia) – wat is het? 297 

Honger – hoe ontstaat honger bij een volle buik? 206 

Hoofd – God heeft het met haren beschermd 44 – hoe tegen koude te beschermen 44 – mensen die 

het hoofd blootshoofds aan de lucht blootstellen, zijn later minder gevoelig voor het weer 45 – 

moet het hoofd met koud water overgoten worden, zoals Celsus aanbeveelt? 54 – of het 

bedekken zoals men dat nu doet gezond is 54 

Hoofddeksel (galerus) – de oorsprong van zijn naam, en verschillende synoniemen 51 – wie hem bij 

de Ouden droegen 51 – wat is het? Zijn vorm bij de Ouden 51 – het gebruik bij de hedendaagse 

jeugd 56 

Hoorn – hoorn van herten helpt tegen vergif 167 

Hout – met olie vochtig gemaakt hout rookt niet 64  

Huid – de huid van Adam was niet uit het materiaal van nagels gemaakt 41 

Huiden – welke hier vooral worden gebruikt 41 

Hygiëne – wat is het? 30 – over welke dingen gaat het? 30 

Hypocaustum - hoe door de Grieken genoemd? Of de Belgische en de Duitse naam van de Griekse is 

afgeleid of niet 57 – was bij de Ouden bekend.  Een beschrijving 57 – de warmte is ongezonder 

dan die van een open vuur 57 – de warmte is onaangenaam Wat maakt haar slechter? 58 – het 

schaadt de Duitsers;  waarom doen zij niets aan de ongemakken? 60 – toegang wordt zieken 

door Duitse dokters verboden 60 – wie worden er het meest door geschaad? 60 – zelfs van 

een groot hypocaustum wordt de lucht verslechterd door de adem van de aanwezigen 60 – 
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schadelijk voor mensen die veel hoesten 61 – het verschil tussen uit een hypocaustum lopen 

en uit bed komen en bij een open vuur weglopen 62 – schadelijk voor een warm hart 62 – 

waarom is het slecht plotseling van het hypocaustum in de koude lucht te gaan? 62– 

verschillende soorten 77 

I  

Jaargetijden – hoe moeten we ons beschermen tegen de invloeden van de vier jaargetijden? 41  

Jongeman – een Spaanse jongeman blijft gezond als hij naar België komt 33 

K  

Kaarsen – ontstoken kaarsen die ons dienen en die ons schaden 35 – waskaarsen waren bij de Ouden 

bekend 35 – waar komt de Belgische naam (Keersen) vandaan? 36 – hoeveel de walm van 

waskaarsen schaadt 59 

Kaas – waar de komt de Franse naam vandaan? 147 – waarom zo genoemd? 148 – de wijze van 

maken 148 – de wijze van kleuren bij de Ouden en de huidige makers 148 – de bruikbaarheid 

van Hollandse groene kazen 14 – waar worden de beste kazen gemaakt 150 - welke zijn het 

voedzaamste? 150- wanneer moet hij gegeten worden en hoeveel 150 – wanneer wordt hij 

afgekeurd. Wanneer is hij goed? 151 – waarom wijzen zeer velen hem af? 152 

Kamer (cubiculum)– moet men geloven dat er voor Christus’ geboorte kamers met een haard 

gebouwd zijn die nog bestaan en op de onze lijken? 64 – wat het is 86 

Karper (cyprinus) - wat is het bij de Belgen? 216 – keizer Frederik III ving hem graag 216 – waarom 

noemt men hem zo? 216 - wat een carpa is. Het is niet de carpio uit Italië 216 – bij de Ouden 

goedkoop. Waarom wordt hij de martelaar van Leuven genoemd 218 – men maakt er gehakt 

van 218 – zijn tong wordt zeer gewaardeerd 218 

Karren – wat waren de karren der Ouden en hoe werden de paarden ervoor gespannen? 295 

Karthuizers – of zij klisteren met vleesvocht erin mogen hebben Waarom is daar discussie over? 197 

Kaviaar - kaviaar van de Italianen - wat is het? 207 - Paus Julius II was er dol op 207 – waarom wordt 

de rode ‘van de joden’ genoemd? 218 

Kinderen – waarom hebben de kinderen van rijke stedelingen een frêlere gezondheid dan die van 

boeren? 117 

Kip – kippenvlees is goed en gemakkelijk klaar te maken 172 – hoe wordt het mals gemaakt 172 

Kleren uit huiden – wie maakte ze als eerste en waarom? 41 

Klimacterische jaren – worden gevreesd 13 – het lichaam verandert elke zeven jaar volgens 

Censorinus 13 – de mening hierover van Solon en anderen 14 – het 81ste jaar is het 

gerechtvaardigde einde van het leven, volgens Plato; mening van Seneca hierover 14 - in het 

77 ste jaar vindt de grootste verandering van het lichaam plaats 14 – elk negende jaar 

verandert de geest 14 – de zeven in de jaren is gewijd aan Apollo, de negen aan de Muzen 15 - 

de mening van Gellius over hen; die van de schrijver 17 – de antieke artsen maken er geen 
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melding van 18 – waarom sterven veel mensen in hun 73 ste jaar 18 - hen te behandelen is een 

zaak van de dokter 19 

Koekoek (cuculus) - de naam wordt vaak ten onechte aan mensen toebedeeld 181 - het vlees is mals 

en aangenaam 181 

Kok - wat levert de kunst van de kok op 78 

Kolen – de rook van kolen is schadelijk 59 

Kolenschepjes (batilli mensarii) – waarom zijn ze bedacht? 119 

Konijnen (cuniculi) – waar de naam vandaan komt 171 – bij de Grieken waren ze vroeger onbekend 

171– gezond en lekker eten. Welke moet men uitkiezen? 171 – hun voorkomen in Holland 171 

– voor de Spanjaarden vroeger iets bijzonders 171 

Koude – de koude na het eten wordt niet door iedereen hetzelfde ervaren 124 – de oorzaak van 

koude voelen na het eten 124 - waarom is de ervaren koude verschillend? 125 – koude na het 

eten is geen teken van een betere gezondheid 125 

Kousen – Joodse kousen, wat zijn het? 42 

Kraakbeen (callum) van het varken – wat is het? 161 

Krab (astacus) – wat is het? 211 – hoe te koken 211 – in welke tijd van het jaar is deze het beste 211 

– wie het goed bekomt 211  

Kuifleeuwerik (galerita, alauda, cassita) - helpt bij koliekpijn 186 - in welke tijd van het jaar is hij goed 

186 - wat het is? 186  

Kunsten – de kunst van de dokters en de demonen wil door de sterren bespot worden, althans 

volgens Fransciscus Victoria.  Deze uitspraak wordt niet goedgekeurd 25  

Kwaadsprekerij – de onbeschaamde kwaadsprekerij van Jovius jegens de paus wordt gelaakt 206 

Kwartels (coturnices) – zij zijn buiten de mens niet de enige dieren die epilepsie krijgen 17 – in België 

eten ze geen veratrum (nieskruid) 17 – zijn goed van smaak en het sap is ook goed 17 - In 

welke tijd van het jaar worden ze aanbevolen 17 – waarom verwierpen de Romeinen hen? 17 

– het eten ervan veroorzaakt hier geen epilepsie 180 

L  

Langlevend – wat moet je doen om lang te leven? 79 

Leefregel – welke leefregel moet worden nageleefd? 75 – een secure en precies vastgestelde 

leefregel is gevaarlijk 75 – volgens Lessius past sommigen een lichte leefregel, anderen niet 76 

– wat geeft de leefregel soms aan? 87 

Leeftijd - indeling 32 - met het beste temperament 32 

Leefwijze – de leefwijze van de oude vaderen in de woestijn 77 

Lepra – lepra van varkens, wat is dat? 161  

Leven – leven is gezond zijn 3 – als men pijn heeft, is het een straf 3 – de lengte van het leven is door 

God vastgesteld 7 - een demon kan het leven langer maken 25 – of het leven eeuwig voort kan 
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duren? 21 – sommigen betwijfelen of een demon het langer kan maken 25 – iemand een lang 

leven beloven, is grote domheid 28 – hoe lang kan een mens leven zonder voedsel? 68 - de 

oorzaak van lang leven zonder voedsel 68 – de oorzaak van lang leven zonder voedsel volgens 

Fortunatius Licetus wordt goedgekeurd en de fouten in de opvatting van Sennertus worden 

aangetoond 70 – kinderspel en zoete studiën dragen bij aan de het leven 313 

Levenseinde - is door God voor iedereen vastgesteld 10 

Lichaam – om goed te kunnen werken, moeten lichaam en geest gezond zijn 4 – lichaam en geest 

hebben over en weer zorg nodig van elkaar 4 – het oude en droge lichaam kan in een jongere 

conditie worden gebracht 22 – het ouder geworden lichaam moet hersteld worden 27 – welke 

lichamen met gelijksoortige dingen beschermd moeten worden en welke met tegengestelde 

dingen.  En wanneer 32 – hoe moet het in elke leeftijdsfase beheerd worden 32 – waarom 

wordt het lichaam in warme nachten beschadigd door koortsen? 34 – ons lichaam moet licht 

gehouden worden 7 – als het lichaam in de war is, moet geen spijs of drank genomen worden 

110 – waardoor ze groeien en waardoor ze in gewicht minderen 11 – de kleur hangt af van het 

sap 170 – een van dag tot dag gelijkblijvend gewicht van het lichaam is een maat voor de 

gezondheid 302 - wat betekent het als men voelt dat het lichaam zwaarder is geworden? 302 

Lijster – wat is het? 184 – waarom door sommigen in de Oudheid geprezen? 185 – in welk jaargetijde 

het beste? 186 

Lucht - wat is het? Deze bewegen is noodzakelijk 31 - welke lucht is de gezondste? Welke primaire 

kwaliteiten moet ze hebben? 31 - koude lucht remt de scheppende geest 33 - welke lucht 

schaadt wie en hoe? 33 - voor wie is ze gunstig? 33 - welk kwaad roept ze op? 33 - ze maakt 

sommige lichamen lichter en andere zwaarder 33 - waarom is de lucht ’s morgens kouder dan 

’s avonds of midden in de nacht 34 - wanneer en hoe zet ze het lichaam aan tot rotting ? 34 

Lucht - beïnvloedt ons via de secundaire kwaliteiten 35, 36 - welke dingen worden op lucht 

teruggevoerd 36 - waarom lucht uit het hypocaustum niet geschikt is om het hart te ventileren 

58 - waarom lucht uit het hypocaustum de gezondheid schaadt 60 - waarom koude lucht zo 

slecht is voor mensen die het warme badhuis verlaten 63 - hoe schaadt ze ons? Hoe moet ze 

verbeterd worden 322 - door welke maatregelen wordt haar kwaadaardigheid weggenomen? 

324 

Lues – of de Franse lues door ademen alleen kan worden overgedragen? 60 

Lunch – vanwaar komt het gezegde dat de lunch van de Ouden ons ontbijt is? 83 – de lunch van de 

Ouden is ons ontbijt 83 – de manier van de Ouden 83 – de tijd van lunchen bij de Ouden 83 – 

waarom noemen de Belgen de lunch nona (negende) 85 – het avondmaal der Ouden kan niet 

volgen op onze grote lunch 122 – wie past een rijkelijke lunch en wie niet? 122 – waarom 

schaadt een rijke lunch het hoofd minder? 123 

Lust (libido) - hoe wordt deze weggenomen? 331  

M  

Maag – het onderste deel heeft de sterkste verterende functie 105 – waar zit de bovenste mond van 

de maag? 105 
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Maaltijden - de indeling bij de Romeinen 82 – - wat is het en waarom wordt deze zo genoemd? 85 

comessatio (= een vijfde maaltijd) schadelijk voor de mensen 86, 101 - hoeveel maaltijden 

moeten er zijn? 101 

Maan – wanneer schaadt de maan ons? 40 – in haar zit een kracht die rotting stimuleert 221 

Machera – wat is het voor de Grieken? 97 

Matras (torus) – waarom zo genoemd? 87 

Matras (culcita) - wat is het? 87 

Matrasvulling (toral) – wat is het? 87 

Meel (similago) – wat is het? 141  

Melk - van alle vloeibare voedingsmiddelen is zij het voedzaamste 155 - uit melk worden allerlei 

gerechten gemaakt 155 – De Belgen gebruiken de wei (serum) als drank 155– voor Belgen een 

delicatesse 155 – voor wie is ze schadelijk voor wie gezond? 156 - geen nieuw geneesmiddel 

tegen gewrichtsontstekingen 156 

Mengsel (mixtum) – kan ontstaan uit een enkelvoudig element 131 

Mensen – mensen die aan veel zaken verslaafd zijn, leven korter 10 – voorbeelden van mensen die 

zeer lang leefden 20 

Merel – de sappen zijn goed 182 – wanneer zijn ze het beste? 183 

Messen (culter) – waarom worden ze zo genoemd? 97– waarom worden ze tafelmessen genoemd? 

97 – het gebruik is lang onbekend geweest 97 – messen die men vroeger waardeerde 98 

Middagdutje- wat is het? 271 - de manier van doen 271 - de Ouden pleegden het te doen 271 

Modder (ceroma) – wat is het? 52 

Moerbeien (mora) - wanneer moet men ze nemen? 230 

Morini – wie zij de Morini? 177 

Mus (passer) – komt in kwaliteit het kortste bij de merel 187 – in welke tijd van het jaar smaakt de 

mus het beste? 187– waarom denkt men dat mus eten de libido verhoogt? 187 

Mus (als vissennaam) - Welke vis noemt men passer? - Koning Hendrik III van Frankrijk was er dol op 

210 - De verschillende namen ervan 20 - Waarom zo genoemd? 210 - De vis viel bij de 

Romeinen in de smaak 210 

Muts (petasus) - wat is het? Zijn vorm bij de Ouden 53 – wie gebruikt hem? 53 

Muts (pileus) – wat is het? Zijn vorm bij de Ouden 50 – wanneer gebruikten de Ouden er een? 55 – 

welk ongemak leverde het gebruik op het verkeerde moment op? 55 – wie van de Ouden 

zetten een muts op? 55 

N  

Natuur – een goed getemperde natuur maakt slecht voedsel goed 15  
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Noodzakelijkheid – de noodzakelijkheid van Gods besluiten is niet fysisch, maar logisch 11 – de 

noodzakelijkheid van de besluiten Gods is niet fysisch, maar logisch 26  

Noorden – leven mensen die in het Noorden wonen langer? 33 – waarom zijn mensen uit het 

Noorden beter geschikt om rijken te stichten dan om ze in stand te houden? 33  

Noordenwind (Aquilo) – waarom zo genoemd Hoe wordt hij door anderen genoemd? 37 

Noot – wat is het? 228 

Nummering - zeven met zeven is sterker dan zeven met negen 15 – [leeftijds]jaren met het getal 

zeven erin zijn gewijd aan Apollo, met een negen aan de Muzen 15 - de combinatie negen met 

negen is sterker dan zeven met negen 16  

O  

Oefenen (exercitatio) – verschilt van bewegen en van werken 285 – waarom is het nodig? 285 - wat 

is het? Wat levert het op? 286 – wat is matig oefenen? 287 – de onmatige levert niets op 287 – 

de matige is prettig 287 - wat is de juiste tijd? 288 - na het nemen van een maaltijd schaadt het 

28 - waar moeten mensen die geoefend hebben, van afzien? 28 – het bekomt niet alle naturen 

even goed 28 - de juiste tijd wordt omschreven 28 - de oefening bij uitstek van de geletterde is 

de redevoering. Het nut ervan 290 - welke soorten zijn er? 290 

Oesters (ostrea) – hun krachten worden geprezen en goedgekeurd 208 - wat zijn het? De Romeinen 

kweekten ze 208 – welke worden door de Belgen geprezen? 208 – het klaarmaken 20– in 

welke tijd van het jaar het beste? 225  

Offeren (libatio) – het plechtige offeren was voor de Romeinen   een religieuze handeling  94 

Onmatigheid – mensen die veel eten, hoeven niet perse onmatig te zijn 78 – de onmatigheid van de 

Beotiërs 7– wat te doen tegen onmatigheid aan tafel? 253 

Ontbijt (jentaculum) – wat is het? 82 – soorten 83  

Ontbijt (silatum) - wat is het? 82  

Ontbijt van brood en wijn (vipa) – wat is het? 82 

Onthouden - de werking van een zich langdurig onthouden (vasten)  68 - eerste oorzaak van een zich 

langdurig onthouden 70 - opvattingen over een zich langdurig onthouden ibid – de mening van 

Sennertus over een zich langdurig onthouden 70 - de mening van Fortunius Licetus over een 

zich langdurig onthouden 70 - zich enkele dagen onthouden wanneer men voor een feestmaal 

gevraagd is 81 - zich onthouden voorkomt ziekten 324 - vormen van vasten 325 

Oorzaken, natuurlijke oorzaken en handelingen worden door een goddelijk besluit uitgesloten 12 

Opkomst van de zon - de opkomst is drieledig 40 - hoeveel graden zitten ertussen? 40 

Opstaan – wanneer moet men opstaan? Waar moet in de eerste plaats op worden gelet? 275 

Ortolaan (artulanus) – waar hij gevonden wordt 187 – de ortolaan is koninklijke spijs 187– naar 

België gestuurd als geschenk door de prins van Condé 187 – wanneer is hij het beste? 187 
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Ouden (veteres) – wanneer gebruikten ze mutsen? 45 – wanneer was het hun toegestaan het hoofd 

te bedekken 46 – welke personen was het toegestaan het hoofd te bedekken? 47 – 

ontblootten de Ouden hun hoofd voor hooggeplaatste mannen? 50  

Ouderen – waarom worden ze decrepiti (versleten) genoemd? 22 – waarom moeten zij vaker per dag 

eten? 102 

Overdaad – moet gemeden worden 82 

P  

Pap (puls) – pap is lang het voedsel van de Romeinen geweest 137 - volken die dol op pap zijn 137 - 

pap eten (pappare) – wat is het? 139 

Papaver- waarom wordt deze zo genoemd? 139 

Patrijs (cacaba) – welke vogel zo wordt genoemd en waarom 186 

Patrijzen (perdix) – het uiterlijk 186 – waar komt de naam vandaan? 186 – zeer gezond voedsel 186 – 

in welke tijd van het jaar aanbevolen 186 

Pauwen – wie doodde als eerste een pauw om op te eten? 178 – hoe hun vlees gekruid wordt 178 

Perspiratio insensibilis – een middel tegen een geremde perspiratie 300 – Sanctorius claimt dat de 

perspiratio insensibilis meer uitscheidt dan alle andere vormen van uitscheiden te samen 300 - 

stoffen die bij perspiratie naar buiten komen, vormen het materiaal voor luizen 301– als ze 

verstoord wordt, leidt dat tot ziekten 301 – door welke delen van het lichaam vindt ze plaats? 

301 – tekenen van verstoring 301 – waardoor wordt ze verstoord? 301, 303 – wanneer is ze 

nuttig en wanneer niet? 302- wanneer wordt ze zichtbaar? 302 

Perzen – waarom hebben zij schedels die snel breken? 45  

Pijlstaart (glaucium) – wat is het? 176 

Planten – planten zijn voedzaam 130 

Plato – koos een pestig huis om een school te stichten, iets wat afgekeurd wordt 4 – elders is hij 

verstandiger 4 

Post of posch (porculus) – wat is het? 221 – in Holland is het gezocht voedsel. Wijze van klaar maken 

221 – in welk jaargetijde het beste? 225 

Priesters (flamines) – waarom ze zo genoemd worden 47 – waarom dragen ze mutsen? 48 

Proeven – de smaak, wat is dat? 84 

Proevers – men verwondert zich over het proeven van mensen bij vis 207 – zo ook bij vlees 208  

Purgeermiddelen – het toepassen van purgeermiddelen meteen na de slaap is slecht 275 

Purgeren – al te vaak purgeren is schadelijk 324 

Pyrrhus – Koning Pyrrhus die zeer ervaren was in krijgszaken pleegde van de goden gezondheid af te 

smeken 2  

Pythagoras wenst in zijn brieven de lezer een goede gezondheid toe 3 



 

363 

Q  

Quadra (deel van het brood) – wat betekent het? 99 

R  

Res non-naturales – hoeveel zijn er? 30 – waarom worden ze zo genoemd? 30 – waaruit bestaat hun 

toepassing? 30 – waaruit kan hun noodzaak worden afgeleid? 30 – wat leveren ze ons? 30 – ze 

zijn onmisbaar voor de gezondheid 30 

Roerdomp (ardea) – wat is het? 178 – sommigen eten deze vogel graag anderen niet 178 

Rog (raja) - wat is het? 20 – het eten ervan wordt afgekeurd 20 

Rogge (secale) – wat is het? 142 – in België komt de kwaliteit het kortste in de buurt van tarwe 143 

Rook – die stinkt, is slecht voor de mens 5 – rook van kolen is schadelijk 59 

Rundvee – vier leeftijdsklassen 165  

Rust – wat doet rijst met een lichaam dat niets doet? 284 

S  

Salades, zure (acetaria) - wat zijn het? De afleiding van het woord 231 - De ouden aten ze aan het 

einde van de maaltijd, wij doen het aan het begin 232 

Salamander – opgegeten door een varken brengt hij dat dier geen schade. Het vlees van het varken 

schaadt vervolgens mensen wel 161  

Salie (salvia) - niet gewassen salie kan mensen die hem eten schaden 154 

Schelvisch – waar komt de Brabantse naam vandaan? 205 

Schepper – de Schepper draait de wet van de natuur soms om 11 - de Schepper van de natuur 

verandert soms de wet van de natuur 11 

Schermen/vogelschermen (menisci) - wat zijn het? 56 – waarom werden ze vroeger boven 

standbeelden aangebracht? 56 – de schilders begrepen hun functie niet 56 – vandaag de dag 

worden ze boven de beelden van heiligen geplaatst 56 

Schippers – de dwaasheid van hebzuchtige schippers 7 

Schoen (caliga) - wat is het? 42 

Schreeuwen – hard schreeuwen moet worden vermeden 291 

Schurft (scorbutus) – kan niet alleen via de ademhaling worden overgedragen 60 

Secessus (toilet) – het is een latrina (toilet) 29( 

Serieuze zaken – mensen moeten zich niet louter met ernstige dingen bezig houden 285 

Servet (mappa) – wat is het? 95 – het werkelijke gebruik 96 – waar hielden de Romeinen deze? 96 

Slaap – die volgt op een maaltijd vult het hoofd met dampen 122 – het nut ervan 266 – wat is het? 

266 – alle levende dieren slapen 267 – een goede slaap onderscheidt zich niet van een 
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onvolledige door snurken 267 – de oorzaak 267 – Een volledige slaap heeft vele voordelen 267 

268 – verwarmt de inwendige delen en koelt de uitwendige 268 – de werking van de slaap 

varieert met de constitutie van het lichaam 26 – helpt bij de spijsvertering 26 – de beste 

manier van liggen – te veel en te weinig eten verhinderen de slaap 26 – voor wie is slapen 

nuttig? 270 – de beste tijd om te slapen is ’s nachts 270 – aan wie moet de slaap worden 

aanbevolen? – waarom is een middagslaapje schadelijk? Wanneer kan het worden 

toegestaan? 271 – slapen meteen na het eten schaadt 272 – voor wie is lang, voor wie kort 

slapen beter? 272 – plat op de rug slapen is schadelijk 273 – op welke manieren moet men 

slapen? 327 [= 273] – slaap die onderbroken is, kan met wat rondlopen hersteld worden 274 – 

welke slaap moet worden gedaan met een samengetrokken lichaam en opgetrokken knieën 

274 – in de slaap schaden een voortdurend bewegen en een verwisseling van bed 275 Slaap – 

wat betekenen geeuwen en het uitrekken van de ledematen? 275 – wat betekent pijn in de 

armen of een loomheid na de slaap? 275 – welke slaap moet na het diner worden toegestaan? 

275 – tekenen van voldoende slaap 276 – wie slapen een onvolledige slaap? 276 Slapen – waar 

komt het woord vandaan? 276 – welke duur van slapen komt vaak voor en hoe varieert deze? 

278 – men moet afwisselend slapen en waken 281 – moeten niet altijd vermeden worden 313 

– waardoor een langdurige slaap verhinderd wordt 327  

Slobeend (boscas) – wat is het? 176 

Smient – zie Fluiteend  

Snoek (lucius) – waarom zo genoemd? Het is geen wolfsvis 220 – heeft volgens de Italianen een 

onaangename smaak 220 – veel lekkerder en gezonder dan vele andere vissen 220 – in welke 

tijd van het jaar het beste? 225  

Snorken – oorzaken 268 

Spania – Spanje is hetzelfde als Hispania 270 

Speeksel – is een natuurlijk excrement 303 – sommigen spugen het nooit uit 303 – sommigen slikken 

het in, anderen spugen het uit. Voor wie is dat inslikken goed of slecht? 304  

 Spek (lardum) - wat is het? 161 

Speklapjes (succidia) – wat zijn het ? 161 

Spelen – kinderspelen dragen bij aan de lengte van het leven 313  

Spiering – wat is het? 210 – wat is het bij de Belgen? 210 - de Belgen roken ze 211 - zo noemen de 

Grieken encrasicholi 211 – gezocht voedsel; hoe klaar te maken 211 

Spijzen – een vaste hoeveelheid kan niet voor iedereen vooraf worden vastgesteld 72 – sommigen 

mogen meer hebben, anderen minder 73 – voor wie moet de spijs erg voedzaam zijn en voor 

wie juist niet 73 – de hoeveelheid spijs en drank die volgens Lessius en Cornarus voor een man 

voldoende is 74 – De mening van Lessius en Cornarus wordt niet onderschreven 74 – wie moet 

wanneer oppassen voor welke spijs? 7 – hoe vaak moet er per dag worden gegeten? 101 – het 

is beter twee maal per dag matig dan een maal volop te eten 103 – welke moeten het eerst 

gegeten worden? 104 – in de maag moet een vermenging van spijzen plaats vinden 105 – 

sommige liggen in de maag altijd onderin, andere altijd bovenin 105 – in hoeveel uur worden 

zijn verteerd? 106 – de juiste tijd van eten 106 – eten moet goed gekauwd worden 106 – het 

verteerde deel verlaat de maag, de rest blijft erin 106, 112 – of er eten voor het drinken moet 
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worden genomen of juist niet 107 – de eetregels van Galenus 110 – of een variatie van spijs 

schaadt 111 – ze zijn eenvoudig toebereid gezonder dan met veel specerijen 111 – men moet 

op een bepaald tijdstip eten 111– wilde dieren eten geen enkelvoudig voedsel 113 – waarom 

verteren sommige mensen slecht voedsel wel en goed voedsel niet? 114 – de kwaliteit [of 

hoedanigheid]  moet variëren met de natuur van ieder mens afzonderlijk 114 – waarom moet 

een variatie van spijs worden afgekeurd 114 – de kwaliteit is voor de gezonde niet zo 

belangrijk 115 – waarom hebben sommige mensen een hekel aan bepaalde spijzen 115 – om 

welke reden moet men van bepaalde spijzen afblijven 116 – wie past gebraden en wie gekookt 

voedsel? 118 – wie mogen van heet voedsel houden? 11 – door wie moet geroosterd [vlees] 

(frictus) worden afgewezen? 11– veel warme zijn veel moeilijker om te verteren 125 – het 

verschil tussen een geneesmiddel en heilzaam eten 130 – in welke zin verwarmt elke soort van 

eten [de mens]? 130 – uit welke soorten van dingen wordt eten gewonnen? 130 – wat is het? 

130 – welk eten is zuiver voedzaam? 130 – afkomstig van dieren zijn tweeërlei 131 – niet 

levende fossielen uit de aarde worden niet gegeten De verklaring is moeilijk 131 – gezonde 

mensen blijven van decadente spijzen af 187 – brood is niet voor iedereen gezond 200 – de 

heilzaamheid kan niet anders gedefinieerd dan vergelijkenderwijs 200 – geen enkel spijs is 

voor iedereen gezond of ongezond 200 – vloeibare spijzen zijn zwaarder dan vaste 302 

Sterven – de vroegtijdige dood van jonge mensen kan niet te vroeg worden genoemd 5 – niemand 

sterft voor zijn dag gekomen is 6 – welke dood kan met recht te vroeg worden genoemd? 5– 

van wie zegt men dat hij voor zijn tijd dood gaat? 6 – de natuurlijke oorzaak van het dood gaan 

22 - wat is en waar ligt de oorzaak van ons sterven? 25 – waaruit bestaat de ellende rond het 

sterven? 26 – hoeveel soorten oorzaken van het sterven zijn er? 5, 27 – iedereen moet sterven 

26 – welk sterven is met een zekere hoop vermengd? 27 – wij sterven dagelijks [een beetje] 27 

Steur (sturio) – wordt thans geacht 224 – is geen acipenser 224 – is moeilijk verteerbaar 224 – wie 

kunnen hem eten? 224 – in welke tijd van het jaar het beste? 225 

Stier, jonge (vitulus) – wat is het? 165 

Strabo – in welke tijd leefde hij? 171  

Struisvogel – de schaal van een door midden gezaagd ei wordt als hoofddeksel gebruikt 51 – ze 

broeden hun eieren niet uit door er naar te kijken 134 

T  

Tabak - tabaksrook of geur is voor mensen geen voedsel 136 - hoe weert de rook honger en dorst? 

136 – het gebruik in Engeland 137 

Tafel – aanliggen aan tafel – de manier van de Romeinen 87 – wat hadden de Romeinen voor tafels? 

88 – aanliggen aan tafel – vrouwen pleegden in de oude tijden aan tafel te zitten 8 – aanliggen 

aan tafel - werd ook door de Joden toegepast 8 – aanliggen aan tafel – wie op de voornaamste 

plaats lag 8 – het gebruik van aan tafel aan te liggen - wie lagen volgens het gebruik van de 

vrouwen aan? 90 – aanliggen aan tafel – wie zaten er vroeger bij? 90 – aanliggen aan tafel – ze 

lagen op hun zij; verschillen daarin 90 – hoe een tafelgenoot moet zijn 99 

Tafelkleed (mantile) - wat is het? 95- het werkelijke gebruik ervan 96 

Taling (quercedula) – wat is het? 176  
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Tarbot (rhombus) – zijn voortreffelijkheid 210 – wat is het bij de Belgen? 210 – in welke tijd van het 

jaar het beste? 225  

Tarwe (siligo) – wat is het? 140 

Temperament – verschillende temperamenten maken dat de mensen verschillende leeftijden 

bereiken 28 – lichte onbalans op oudere leeftijd moet gecorrigeerd worden 33 

Tepels (papillae) - waarom worden ze zo genoemd? 139 

Tijd van leven - de levensduur is door de natuur aan de mens opgelegd. Deze is voor iedereen anders 

6 – de terminus vitae is door God bepaald 7 

Togadragers – waarom zij spaarzaam moeten eten 123  

Tol (trochus) – wat is het? 296 

Tong (solea) – zijn lof 210 – waarom zo genoemd? Waar komen de verschillende benamingen 

vandaan? 210 – wat is het bij de Belgen? 210 – of tong verschilt van de lingulaca? 210 – in 

welke tijd van het jaar is hij het beste? 225 

Toren (te Leuven) – welk nut heeft hij? 3 – Hoe hij in de volksmond wordt genoemd 3 – waarom is 

een zijde van de toren in de Leuvense vestingwerken sterk aangetast? 3 – waarom wordt hij 

niet gerestaureerd? 39 

U  

Uier (sumen) - wat is het? 162 

Uitdrijving (expulsio) - elke natuurlijke uitdrijving moet geschieden na een selectie 113 

Uitnodigingen – wat te doen als men door een belangrijk man wordt geïnviteerd? 81 

Urine – wat is natuurlijke en goede urine? 300  

V  

Vaderen – hoe overleefden de oude vaderen in de woestijn? 77 

Varkens – welke varkens zijn de beste? 15 – waarom blijft de evenwichtigheid van het vlees goed? 

15(– uit elkaar gesneden, lijken ze niet meer op een mens dan andere dieren 15 – bosvarkens 

krijgen de voorkeur 160 – welke zijn het beste om te eten? 160 – de jongere zijn te vochtig van 

vlees 160 – de oudere zijn moeilijk te verteren 160 – welke delen kan men eten? 161 

Venkel (foeniculum) – het eten van ongewassen venkel is gevaarlijk 155 

Venusdienst – wanneer is deze heilzaam? 304 – welke kwalijke gevolgen heeft onmatigheid? 304 – 

de juiste manier 32(– de metgezel van genot 316 – het effect van verdriet 316 – soms een 

doodsoorzaak 316– middelen om zich in te houden 331 – onmatigheid bij jonggehuwden 

veroordeeld 330 – onmatigheid houdt mensen niet van de venusdienst af 333 – welke dingen 

houden de mensen ervan af? 334 

Vertering – oorzaak van een moeilijke vertering 107 – de vertering in de maag is niet gelijk aan 

koking 109– drinken terwijl de vertering bezig is, kan gevaarlijk zijn 120 – is een soort verrotten 
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121 – de arts Daphnus wil dat de maan de vertering helpt 121 – geschiedt het beste onder het 

slapen 122 – wat gaat beter na het slapen en wat na het waken? 273 Vertering – middelen 

tegen een zwakke vertering bij ouderen 326 

Verzadiging (satietas) – is tweeledig 77 – de omschrijving van de tweeledigheid 77 – een manier om 

haar te voorkomen 78 

Vesten uit leer – wie maakte ze het eerste? 41 

Vieruurtje (merenda = antecoena) – wat is het? 84 – wie nemen het? 84 

Vijgen – moet men niet eten 22 

Vink (fringilla) – is gezond voedsel 187 – wanneer zijn er veel? 187 

Vis (obsonium) – wat betekent het woord? 194 

Vissen– de Grieken en de Romeinen hielden er niet van 195 – waarom wordt vis obsonium (voedsel) 

genoemd 195 – het eten van vis is minder ongezond dan men denkt 196 – gezondheid van vis 

eten wordt door de artsen bevestigd 197– op een dieet van vis alleen kan men gezond blijven 

197 – wie bekomen ze en wie niet? 198 – welke worden bij ziekte door de dokters 

voorgeschreven? 198 – waarom zijn ze goed voor mensen in ruste, mensen die niet erg stevig 

zijn, die reconvalesceren en ouderen? 19 – verschillen die van het water afhangen 201 – zeevis 

is aangenamer van smaak  dan riviervis 201 - van welke leeftijd moet men op tafel brengen? 

224 – gebraden zijn ze goed voor gezonde mensen 225 – Galenus prefereert de stukken die in 

de richting van de staart kijken 225 – gebraden zijn ze goed 225   – in welke tijd van het jaar 

zijn ze het beste? 225 – mannelijke zijn beter dan vrouwelijke 225 – Gekookt bekomen ze de 

zieken goed 225 – vissen waar eieren in zitten, zijn beter 225 – verschillende manieren van 

klaar maken 225 – welke zijn de droogste delen van de vis? Welke de lichtste? Welke de 

vochtigste? 225 – sappig zijn ze het beste 226 – er worden worsten van gemaakt die moeilijk te 

verteren zijn 226 – wat moet men erbij doen;  recente opvattingen worden goedgekeurd 226 – 

vis is lichter verteerbaar  dan vlees 299 

Vlees – varkensvlees is beter dan al het andere 157– varkensvlees lijkt het meeste op mensenvlees 

158 – varkensvlees is het beste 158 – hoe wordt een goede samenstelling van varkensvlees 

verkregen 159 – het eten van varkensvlees veroorzaakt elefantiasis of lepra 160 – welk vlees 

van het wilde varken? 160 – varkensvlees is van een vette en kleverige substantie 160 – 

varkensvlees is gekookt beter dan gebraden 160 – het vlees rond de ogen van varkens – 

waarom het eten van varkensvlees bij de joden verboden is 161 - in welk jaargetijde is 

varkensvlees het beste? 164 – lamsvlees is goed 164 – lamsvlees: wie bekomt het? 164 – waar 

wordt vaak lamsvlees gegeten en waar niet? 164 – waarom wordt lamsvlees door sommigen 

afgewezen? 164 – kalfsvlees verteert het beste 165 – hoe men kalfsvlees licht verteerbaar 

maakt 165 – in welk jaargetijde kalfsvlees het beste is 165 – of het vlees van het kalf het beste 

is 165 – vlees van runderen moet niet altijd worden afgewezen 165 – gekookt is het geschikt 

voor de maag van zwakke mensen 166 – hoe het gebruik moet zijn van rundvlees dat in rook 

gehard is 166 – in welk jaargetijde is gerookt rundvlees het beste? 166 – voor wie is gerookt 

rundvlees goed? 166 – het vlees van de ram wordt door iedereen geprezen 166 – in welke tijd 

van het jaar wordt schapenvlees aanbevolen? 166 – of het vlees van langlevende dieren 

bijdraagt aan een lang leven – waarom het eten van lamsvlees door de dokters wordt 

afgekeurd 16 - 167 – voor wie en wanneer is hertenvlees niet goed 167 – hertenvlees werkt 
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tegen vergiften 167– hoe wordt hertenvlees het beste 168 – hoe moet de afkeuring van 

hazenvlees begrepen worden? 168 – of de eigenschappen door de vleeseter worden 

overgenomen 168 – in welk jaargetijde is haas het beste? 171 - vlees uit koude streken voedt 

minder dan dat uit warme gebieden 171 – het afkeuren van vlees eten wordt weerlegd 227 – 

eten van vlees zonder brood is slecht 227  

Vliegenvanger (ficedula) – wat is het? 183 

Vochtigheid, ingeboren (humidum radicale) – waaruit ontstaat het? 25 – wanneer ze niet wordt 

opgebruikt en bij welke mensen? 71 – de fameuze opvatting van Sennert wordt niet 

onderschreven 71 

Voedingsmiddelen – waarom hebben de lichamen van dieren ze nodig? 67 Voedingsmiddelen – 

tekenen die wijzen op het nemen van te veel voedsel 77 - lichtere en meer vloeibare moeten 

voor de vastere genomen worden 10 – meer geschikt om dromen op te wekken 27 - welke 

moeten worden genomen bij hardlijvigheid 328  

Voeten – welke ziekten veroorzaken koude en natte voeten? 42 – hoe kunnen ze beschermd 

worden? 42 

Vogels, grote – waarom eten ze steentjes en andere harde dingen? 134 

Voordracht – het houden van voordrachten is een goede lichaamsoefening voor mensen met een 

toga 290 

Vos (bassaris) – wat het betekent, en waarvan het is afgeleid 45 

Vraatzucht – de vraatzucht van keizer Maximinus 73 

Vragen – moeilijke vragen moeten aan tafel niet worden gesteld 80 

Vrees – welke effecten heeft deze in het lichaam? 317 

Vrolijkheid (laetitia) – draagt zeer veel bij aan de gezondheid 311 – welk kwaad brengt onmatige 

vrolijkheid? 311 – matige vreugde vindt men ook in de contemplatie 312 – voorbeelden van 

doden door onmatige vrolijkheid 315 – wie gaan eerder dood door onmatige vrolijkheid? 316 

Vrouwenpruik (caliendrum) - wat is het? 54 

Vuur – zijn warmte is gezonder dan die van het hypocaustum 57 - we gebruiken vuur tegen 

afwijkingen van de lucht 57 – open vuur reinigt de lucht 5(– de Ouden bouwden een vuurtje 

midden in de kamer 64 – het zelfde doen vandaag de dag nog sommige Brabantse boeren 64  

W 

Waaier – wanneer schaadt een waaier voor het gezicht en hoe komt dat? 34 

Waken – afwisselend waken en slapen 281 – voorbeelden van langdurig waken 281 – wat is het? 

282– leven is waken 282 – oorzaken van te lang waken. Schadelijke gevolgen 282  

Wandelen – over de weg en over een baan 291 – wat is beter? 291  

Warmte (calor) – hoe de natuurlijke warmte verdwijnt 26 - wordt in de ledenmaten opgewekt door 

beweging 43 – de warmte van een open vuur is gezonder dan die van een hypocaustum 57 - 
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warmte uit een hypocaustum is onaangenaam 58 – onze ingeboren warmte is in de winter 

rijkelijker aanwezig 323 - bij dieren in de zomer intenser dan in de winter 323 

Water - hoe water moet zijn waarin eieren gekookt worden 193 - zeewater is drinkbaar volgens 

Aristoteles 201– draagt bij aan de vorming van leven.  Hoe lang het voor iedereen de algemene 

drank is geweest 234 - Of het voedt wordt nagegaan 234 – mensen die ja zeggen, [op de vraag 

of water voedt] hebben waarschijnlijk gelijk 235 – gemengd met spijzen kan het in de maag 

worden omgezet in chylus en vervolgens in bloed 236 – is geen enkelvoudig element 236 - van 

goede kleur, geur en smaak 237 – hoe de kwaliteit te beoordelen 237 - zij die regenwater 

afkeuren, worden tegengesproken 238 – bronwater is het beste, regenwater komt daar onder 

238 – hoe men zijn lichtheid kan kennen 238 - putwater wordt afgekeurd 23 - hoe kunnen 

fouten aan het water gecorrigeerd worden 240 – rivierwater dat goed is 23 – verschillen 

tussen soorten water 238 - met honing (mulsa) – wat is het? Verschillen 25  – zijn krachten, 

voor wie ze goed zijn 260 

Watersnip (gallinago) – wat is het? 183 – soorten 184 – bereiding voor aan tafel 184 – heeft slecht 

sap en verteert moeilijk 184 – in welke tijd van het jaar het beste? 184 

Weg – hoe wordt een weg onderscheiden van een renbaan? 292 

Werk – hoe verschilt het van beweging en van oefening? 285 

Wijn – waarom is het gevaarlijk om wijn voor het eten te nemen? 108 – een drank die door de 

bliksem gestold is, is schadelijk 158 – de royale krachten van wijn worden door dichters 

geprezen 224 – rijpe wijn heeft als eigenschappen warm en droog 240 – wat is het? 240 – 

verschillen tussen soorten 241 – wijn uit onrijpe druiven (omphacium) – werkt koelend 241 – 

zoete, droge, sterk geurende, witte, donkerrode, rode etc. eigenschappen 241 – oude wijn 

wordt goedgekeurd 243 – zeer oude wijn, wat is het? 243 – bij welke mensen scherpt de wijn 

het verstand? 246 – wie bekomt het gebruik goed? 247 - onverdunde wijn is voor ouderen 

geschikt 248 – de Fransen doen water bij de wijn. Zij koelen hem niet. De Belgen doen geen 

van beide 250 – waarom veroorzaakt de rijnwijn podagra en de Franse, de Leuvense en de 

Hoeise niet? 257 -wijn of bedwelmende drank (temetum) - wat is het? 258 

Wijnbeker (bria) – wat is het? 139, 259 

Wijn met honing (mulsum) – wat is het? 260 

Winden - hoeveel zijn er? Welke zijn de belangrijkste? Hun namen 36 – welke raken ons lichaam en 

de lucht het meeste en hoe komt dat? 36 – welke worden de cardinale genoemd? En waarom? 

36 – hun nut 36 – waarom wordt de Aquilo zo genoemd? 37 – waarom wordt Boreas zo 

genoemd? 38 – waarom wordt de Auster zo genoemd? Zijn effecten 38 – welke is de 

gezondste, welke de ongezondste 38 – waarop moeten de ramen in een huis uitkijken? 38 – 

wanneer is oostenwind gezonder, wanneer westenwind? 3 – het onderscheid tussen 

oostenwind in de zomer en de winter 40 – hun verandering naar regio en door de sterren 40 – 

hoe beschermen we ons tegen de koude die ze brengen? 41 – de Egyptenaren hielden hen 

voor goden 299 

Winden (flatus)– de Stoïci willen dat ze vrij zijn 29 – zijn vol krachten 300 – moeten niet ingehouden 

worden 329 
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Woede (ira) - wat is het? 318 – mensen die van woede bleek worden, moet men meer vrezen dan 

mensen die rood worden 318 – onmatigheid [in woede] is minder lelijk dan die in begeerten 

318 – van wiens geest is het een gebrek? 318 – voor wie is ze van voordeel? 318 – waarom 

gaat niemand er subiet aan dood? 318 – wie zijn de meest boze mensen en waarom? 318– 

onmatige woede is ongezond 320 

Worst – wat is het? Soorten 216 – moeilijk te verteren 226 - wat is het en waar komt het vandaan? 

227 

Z  

Zalm (salmo) - de edele vis verschilt van de salar (forel) en de sario (zalmforel) 223 – in de lente komt 

hij uit zee de rivieren op 223 – is heerlijk van smaak In zoet water wordt hij vet 223 – is moeilijk 

te verteren 223 – de lekkerste delen 224 – Hoe moet hij klaar worden gemaakt? 224 – wie 

moeten van het eten ervan afzien? 224 – de kop die in veel vocht gegeten wordt, levert soms 

hoofdpijn op 225 – in welke tijd van het jaar het beste? 225 

Zalmforel (sario) – wat is het? 223 

Zeelt (tinca) – in welk jaargetijde is hij het slechtste 210 – de zeelt is geen edele vis 218 – het sap 

[heeft veel van] uitwerpselen 21 – voor wie is hij te eten? 21 – hoe moet hij tot voedsel 

worden bereid? 219 

Ziekten – ze houden de geest af van serieuze dingen 3 – ze ontstaat als God het wil 12 – het is 

geoorloofd zich ertegen te verzetten 12 - waarom moeten zij rechtop zitten als ze eten? 93 – 

ze ontstaan door overdaad en worden vermeden door onthouding 324 – waarom zijn mensen 

tegenwoordig zo vaak ziek en vroeger niet? 326 

Ziel (anima) – voor de dier is het als zout 158 

Zitten – wie aten vroeger zittend aan een tafel? 90 - bij een diner is dit  het oudste gebruik 91 - 

waarom past het mensen met een toga? 284  

Zon – hoe schaadt ze de lucht? 40 – wanneer is de inwerking op de lucht het gevaarlijkste? 40– hoe 

beschermen we ons tegen de hitte van de zon? 41 

Zuidenwind (Auster)- de uitwerking ervan 38 – waarom zo genoemd? Hoe hij door anderen genoemd 

wordt 38 

Zuilen – waarom werden bij een dode van hoge afkomst zuiltjes geplaatst?48 

Zwaan (cygnis) – hoe wordt het vlees van een zwaan gekruid? 178  

Zythum – het zythum van de Ouden verschilt van ons bier 262  
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