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CHEMIATRISClIE SCHOOL VAN SYLVIUS. DE VER
DIENSTEN VAN DIEN HOOGLEERA:AR -ALS ONT• 
- LEEDKUNDIGE, EN ZIJN PRAKTISCH-GEN:EESKUN• 

DIG ONDERWIJS IN HET AKADEMISCH ZIEKEN
IfUIS TE LEIDEN (t6:;S-16'a'!); 

DOOR 

G. C. B. S U R I N G A R. 

Het tijdvak der Leidsche hoogeschool, tot hetwelk 
wij genaderd zijn, zal ons twee belangrijke onderwerpen 
ter beschouwing aanbieden. Wij _ hebben den invloed na 
te gaan, dien __ zoowel de chemiatrie als de Cartesiaansche 
Wijsbegeerte op het geneeskunuig . onderwijs te _ Leiden 
gehad hebben. Eerstgenoemd ondeiwerp, dat evenzeer 
als het laatste, in een afzonderlijk hoofdstuk verdient 
behandeld te worden, is, met het oog op de ontwikke
lingsgeschiedeo..is der geneeskundige wetenschap, allezins 
belangrijk en kan zelfs in den tegenwoordigen tijd nog 
tot verspreiding van nuttige kennis bijdragen, vermits 
de geschiedenis evenzeer door het vermelden van dwa
lingen als van groote en heilzame ontdekkingen, tot 
lcering .verstrekken móet. Evenwel zal het ons blijken, 
dat dezelfde hoogleeraar, aan wien de chemiatrische 
school te Leiden, _met al hare vooroordeelen en dwalin
gen, haren. oors-prong en opgang te danken had, in vele 
andere opzigten een man van groote verdiensten geweest 
is. :Alv,orens 'dit in het licht te stellen, wil ik trachten 
den lezer·· met zijne levensgeschiedenis en voornaamste 
lotgevallen bekend te maken. 

FRANS, DE LE BOE, in het latijn SYLVIUs genaamd en 
onder dezen laatsten naam me.est bekend, werd in 1658 
tof :gewoön :,h,c:roglêëroo:r -_tè 'Leiden _beroépen~., .-:I3îJ zijne 
komst· · aan :die -· hoogeschool, ·_ waaromtrent wij weidra 
nadere ·_ bïjzonderheden vermeldeu zullen, had 'hij een 
44jarig.en :leeftijd bereikt, en was- derhalve geboren in 
l6U, , welk jaar, in de geschiedenis van het akademisch 
onderwijs in on:s vaderland, tevéus bekend is _ door -de 
stichting der Groninger hoogeschool. · De dag en de 
maand, waarin onze SYLVIUS het levenslicht aanschouwde. 
worden noch in de Oratio funebri8 van SCHACHT, noch 
in het grafschrift, dat de hoogleeraar zelf, weinige jaren 
vóór zijnen dood, opstelde, nader vermeld. Dat zijne 
geboorte te Hanau voorviel, zulks moet uit de lotgeval
len van zijnen vader en grootvader verklaard worden. 
Laatstgenoemde was namelijk uit een oud en aanzienlijk 
Fransch geslacht gesproten en telde onder zijne voor
ouders, _ als heeren _ van Crèvecoeur, Senward en , Oisy, 
vele verdienstelijke en met roem. bekende personen. Niet
t~min werd .hij. door het verlies zijner goederen, genoopt, 
z1oh aan den koophandel te wijden, en dit _ voorbeeld 
werd. later door zijn zoon ISAAC, vader ' van onzen -SYL
VIOS, gevolgd. Deze ISAAC DE LE BOE, in 1588 gebo
ren -en in 1611, op 23jarigen leeftijd, met ëene aanzien• 
lijke Kamerijksche jonkvrouw, ANNE DE LA VIGNETTE, 
door het ·Jmwelijk verbonden, meende, in _ het helanO' 

.. - - b 
ZIJner zakeri;r Fränkrijk te moeten ve11aten, en kwam tot 
het besluit -gin.;zfoh .te Hanau. nabij Frankfort. aan den 
l\fai~f _te' n~vèstit en.., •:~er.mits Duitschland toen ter tijd 
vrede en imv:~mnge; tust genoot. Aan qien zamculoop 
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van omstandigheden is het derhalve toe t~_schrijven, dat 
snvrns te Hanau geboren werd. -

-Op verlangen des vad.ers, die,:çog steecls aan zijn geboor
tegrond en de voorvaderlijke manieren gehecht bleef, 
genoot s YLVIUS niet slechts _ het voorbereidend, maar ook 
het eerste. geneeskundig onderwijs te Sédan in .Frankrijk. 
Later begaf hij zich, tot uitbreiding zijner daardoor verkre
gene kennis eerst naar Leiden, wáár hij vooral het onderwijs 
en den vriendschappelijken omgang van ADOLPH V0RSTI US 
en oTHO HEURNIUS genoot, en vervolgens naar_ _ verschil
lende Duitsche -hoogescholen, Zijne akademische studiën 
voltooid hebbende, _ verkreeg hij, in de maand Maart 
1637, op 23jarigen leeftijd, den"' doctoralen graad aan de 
hoogeschool te Basel, bij welke gelegenheid EMANUEL 
STUP.A.Eus zij.n promotor was, terwijl de meer bekende 
JOHANNES JACOBUS A .BRON het decanaat -tl.er genees
kundige Faculteit bekleedde. In het ouderlijk huis terug
gekeerd vond SYLVIUS te Hanau terstond een uitgebrei
den praktischen werkkring, die hem echttr, bij zijnen 
grooten lust tot wetenschappelijk onderzoek, geenszins 
bevredigde, zoodat hij er naauwelijks : één jaar bleef, en 
liever in .Frankrijk en elders zijne" studiën wilde . voort
zetten. Zoo doende kwam _ hij in JNovember _; 1'638 .op 
nieuw te Leiden, alwáá_r hij zich in: ]iet Alóum/ #udios.o--. 
rum liet inschrijven (l)~ Kwam .hij _ d;aat.d.oór, met de 
leden der medische :Faculteit, te ·iqèer. fo äangildng, we.-_ 
derkeerig maakte .bij van zijn . toenmalig ; Yêrblijf .: aa~_.die 
hoogeschool gebruik · om . zelf. ontfoecliurrdige·,., lé.ssen te 
geven, die d,oor vele ijverige en _ m:et __ gee~tdrif~ bezielde 
leerlingen; ook door ' JOHANNES VAN H9RNE -werden bijge
woond. - Vermits : SYLVIUS - eçhter toen te Leiden geeue_ 
vaste betrekking had, besloot hij, drie .of \vi~t jaren la~er, . 
om, op uitnoodiging v~n eènig,~ .Yriendeb;.,~i~P.: :têA\~~ter.~ 
'd~m aán de _ geneeskundige praktj.j\,. ::,-te ; gai3n: ·:J~ij,;I~n, 
waa-rin . hij weldra in d_ie mate slaagde, dat hij . .uiet ,alleeii 
als geneesheer der lfransclte diakonie, maar ,ook als ~rts 
van--de meest aanzienlijke· bewoners .der hoofdstad, ,bui
tengewoon grooten . opgang maakte. Daarbij ontbrak 'he.t -
hem noch aan aanmoediging, _ noch ,aan gelegenheid om 
zich ook met wetenschappelijk onderzoek; vooral met de _ 
studie der ontleedkunde bezig te- houden. • Ook schijnt 
tot de eerste jaren van zijn verblijf te Amsterdam zijne 
kennismaking met DESCARTES te behoóren, die · met _ lof 
van hem melding maakt (2). 

Onder zoodanige omstandigheden, besloot SYLVIUs 
slechts noode, om aan de uitgestrekte _ geneeskundige 
praktijk, waarin hij zich te Amsterdam reeds 15 jaren 
bewogen had, vaarwel te zeggen, toen bij vernain, dat 
de Curatoren der Leidsche h.oogeschool, op 8 Febru_arij 

· 1658, besloten hadden hem tot gewoon h_oogleerijar in 
de ' geneeskunde . te . l;>eroepen (3).. fotusscht!n stelqen 
de verzo·rgers der _ho'oges.chool op het "bez'it van ziju 
persoon hoogen prijs, en toonden zich ber,eicl, oqi : de _ 
door snvrns in _ een latijnschen brief, d.d_. ~6 April, 
geopperde bezwaren (4) weg te_nemep, {].oor _ b~t aapbie
den eener jaarwedde van f 1800 (5), en door niet .~Heen _ 
vèrgoedin:g ,-van - reiskosten te_ doen, maar ook van de 
hµishuur : die StLVIUS ·, te Amsterd,am . zou _ moeten beta
len voor .den tijd, die~ -.de do.or hè~ ... te verlate~ woning 
onverhuurd mogt blijven (6). Daarenboven werd, ten 
zijnen behoeve, door Curatoren beslist, dat hij niet 
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als jongste, maar als ·voorlaatst lid, in de ]faculteit zit
ting zou nemen, en dat. hij dus in regten van ancien~i
teit gesteld zou worden boven VAN HORN.E, niett~geii
staande deze toen reeds zes · jaren professor ordinarius 
geweest was (7). Deze en ·andere · blijken van bijzondere 
gunst misten haar doel niet, en SYLVIU:, aanvaardde het 
hem opgedragen ambt, met eene redevoedng de · cogni
tion~ ltominis, die op 17 September 1658 door hem werd 
uitgesproken en in . zijne gezament}ijke werken wordt 
aan getroffen. 

Snvrns was toen, gelijk uit' het reeds vroeger aa_nge~ 
voel'de blijkt, een man ip de volle kracht van het leven 
en sedert een jaar ·weduwnaar van ANNA. DE LIGNE, met 
welke hij te Amsterdam in het huwelijk getreden was, 
doch die hem geene kinderen had nagelaten. · Gedurende 
een tijdvak van 14 jaren mogt hij den roem der Leid~ 
scbe hoogescbool niet slechts handhaven, maar · deze 
zelfs tot een vroeger ongekenden luister verheffen. Hij 
stierf den l 6den November 1672 (8), na in dè maan cl 
Maart 1669 zijne jeugdige echtgenoote MAGDA.LENA 

LUCRETIA SCHLETZER, met welke bij sints twee jaren in 
een tweeden echt verbonden was, en kort daarna zijn 
één1g dochtertje van acht maanden door den dood ver
loren te hebben. Hij · werd den l9den November in de 
St. Pieterskerk beg~aven, alwaar echter de plaats .zijner 
rust door geene inscriptie op ·ee:ne dêr zerken nader wordt· 
aangeduid, . ofsch<;>on 'hij · zelf, reeds · · zeven jaren vóór 
zijnen doodi · eenige t9t dat einde beste~de régels in 
ges·chrift gebragt . had (9). 

Aan de door zijnen leerling, ambtgenoot en. vriend,
LUCAS SCHACHT, op 19 December van ' hetzelfde jaar uit
gesprokene lijkrede ( l 0) _ ,verden de bovenstaailde berig
ten grootendeels door mij .. onUeend. · Om · ze met eenige 
uitvoerigheid te · vermelden, daártoé heb ik te ·· eer' beslo
ten, wegens. de vele .anachronismen èn àridere dwalin
gen, waaraan zich de meeste làtern schrijvers ten opzigte 
van ·~r-LVIUS hebben schuldig gemaakt, niettegenstaande. 
de Oratie van SCHACHT, aan de werken va_n SYLVIUS 

toegevoegd, hen met de meeste . zijner levensbijzonder
heden naauwkeurig had kunnen bekend maken. 

Vraagt men nu naàr de. verdiensten van onzen SYL· 

vrns - want daarin zullen de meeste lezers te regt 
meer belang stellen, dan in zijne uitwendige lotgeval
len - zoo moeten wij reeds terstond opmerken, à.at het 
in zijn voorbeeld · op nieuw blijkt, dat de tijdgenoot en de 
nakomelingschap niet altijd met dezelfde schaal wegen. 
Want . zelden is iemand door zijne leerlingen en andere 
geneeskundige1,1 van zijnen tijd zoo zeer vereerd, doch 
tèvens door de nakomelingschap zoo ongunstig beoor
deeld als snvrns, zoodat men na zijnen dood grooten
deels de verpligting vergeten heeft; die eens de Leidsche 
boogeschool a_an hem had. De belangrijkheid der zaak, 
vooral met' het oog· op het klinisch ge~eeskundig onder
wijs, vordert,· dat wij ons met zijne verdiensten, en ook 
met de keerzjj_de er van, nader ,trachten bekend . te 

maken. . , 
SYLVIUS had/ zoo als SCHACHT en anderen opzettelijk 

vermeld hebben, niet . alleen een gunstig en aangenaam 
v,oorkomen, maar . mogt bij u~tnemendheid een schoon 
man genoemd · worden . . Zijpe, door . VA~ DALEN getee
kende en f5epravef::rde btçldteµjs Jev.~l't daarvan als nog 

het bewijs op, terwijl eene grootei·e lofspraak ligt opge
sloten in- het getuigenis zijner tijdgenooten, dat · zijn 
karakter en zijne manieren met de uitdrukking van zijn 
gelaat in volkomene overeenstemming waren. Gelijk hij 
vriendelijk, hulpvaardig en menschlievend fas, zoo wor
den ook de gemakkelijkheid en aangenaamheid, die hem 
in den omgang eigen waren, zeer geroemd. Daartoe 
droeg zoowel · zijne ineer dan ge,vone welsprekendheid 
bij, als zijn natuurlijk vernuft, dat zich dikwijls in on
schuldige scherts · aan den dag legde. De door hem 
gekozene zinspreuk : "bene agere ac laetari ", stemde 
daarom met zijne wijze van zijn en handélen allezins 
overeen. In de persoonlijkheid van s·YLvius ve'reenigde 
zich déhalve veel, dat hem tót aanbeveling verstrekte en 
den weg opende, om niet alleen in • het maatschappelijk 
leven, maar ook als akademisch onderwijzer, grooteh op• 
gang te maken. Hierbij ·kwam, dat de niet grootén .fost en 
liefde voor de wetenschap bezielde hoögleeraar zijne uit• 
gestrekte en veelzijdige kennis door onvermoeide werk
zaamheid steeds trachtte uit · te breiden, · en, aan · liet 
docendo discere gedachtig, inzonderheid -het houden der 
akademische lessen · aan dit zijn streven wist dienstbaar 
te maken (11)~ 

Niettemin hebben vele "beoordeelaars vari SYLVlUs , ·ge- · 
mèend, in zijn karakter, voor zoo verre zich· dit uit de 
woorden van eenen schrijver · laat opmakën, läakbare 
aanmatiging· en overmatig zelfvertrouwen "op te niérken. 
Dat dit in' des hooglèeraars latere geschriften: ·wel eëns 
het 'geval , was, willen wij geenszins·· ontkennen, , doch 
meenen tegen die enkelé gezegden, waarin mindere be
scheidenheid doorstraalt (12), yele andere 'uitspraken ,· te 
kunnen ·overstellen, die . onmiskenbare blijkefi' van' liiëri
voudige lVàarheidsliefdé en gerriatigdhëid dragen; ·· Ver-

. langt riien dit doór een voorbeeld bewezen' te' zien, men 
leze de voorrede vóór zijne IJisputatiónum ,'Jitedicarum 
decas, die' in dat opzigt · ook de opmèrkzaam_heid ,van 
GrisuF lnoLPil ·sPrFiss en van HEÎNRiéH ' HAESEit · g'e
trokken heeft: ,,Ik verneem wel (zóó hóoren wij S:YLVlUS 

aldáár spreken), dat mijne mànie'i·, om ' meer le _ uvijfelen 
en te vermoeden, en om liever schroomvallig voor inijne 
me'ening uit te komen, dan om haastig omtrent ·· allerlei 
zàken te · beslissën, niet aan allen · behaagt : als of' het 
bened"en de waardigheid van een hoogleera'cir ,,,are; · zijn 
oordeel over ·moeijelijke zaken op te schorten, · bf; ··om 
niet dadelijk èvenzeer over onbekende en nog niet , be
hoorlijk onderzochte zaken, als over hetgeen men ·reeds 
bij ervaring heeft leeren kennen, een magtspreukig 'oor
deel te vellen: Ofschoon ik weet, dat de ' eer en fret 
aanzien van een onderwijzer somtijds in geene geringe 
mate toeneemt, wanneer · hij als een tweedë · PYT·HAGO·RA.s, 

liO'to-elöovio-e leerling-en en toehoorders 'beeft, , die veelal 
bb .b <J 

slechts slaafsch aan zijne uitspraken hangen, èn {lan 
wiér verstand, even .. als of het nog wit en onbeschre.ven 
papier ware, alles naar goedvinden kan wo1;den. 111èdege
deeld, wat zij dan als op historisch ·gezag aaimemen' en 
later met hand en fand tegen andersdenkeiiden méènén 
te moéten , verdedigen, ·zoo geef . ik ·echter' de fo·órkeur 
aan de rondborstige taal van CICERO; dié zich '' verorH
waardiO't over hen, aan wie het s1echts ' öelaag i'nlfoezemt 
tè wet:n, lioe hun meester · over eene ,za~KlitÎe'nkt,. têiifîjl 
bij èr, bijvoegt, uat dit veelal met nf'é~rr.iJver geschiedt 
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door snvrns ingenomen standpunt, en met zijne op 
dien grondslag gebouwde leer bekend te màken. Daarna 
zullen ·zijne verdiensten als ontleedkundige beschouwd 
moeten worden, om eindelijk uitvoeriger stil te staan bij 
hetgeen strekken kau om SYLVIUS als praktisch genees
heer te beoordeelen, inzonderheid· met het oog op het 
klinische door hem gegeven onderwijs. · Enkele, tot laatst-
genoemd onderwerp betrek,kelijke bijzonderheden zullen 
ons, behalve zijnen grooten ijver,· öok de voortreffelijke 
manier ck>en kennen, waarop de hoogleeraar, bij de ·op
leiding zijner studenten tot praktische geneèsheeren, 
gewoon was te werk te gaan. 

dan noodï°g is. Want (zoo gaat die wijsgeerige redenaar · 
voort) bij verschil van meening, moet ons slechts aan 
de bewijsgronden, -maar niet aan de auctoriteit gelegen _ 
liggen.. Het -gezag der leermeesters staat zelfs aan de 
belangen der leerlingen dikwijls in den weg. Daarom 
was het gedrag der volgelingen van PYTHAGORAS, die · 
de uitspraak huns meesters voor orakeltaal hielden, 
allezins af te keuren. -- Verre zij · het van mij, dat 
ik, die mij ten volle van mijne menschelijke zwakheid 
bewust ben, en aan Gods eer, die zonder waarheid on
bestaanbaar is, en aan het algemeen welzijn der men"' 
schen · al mijn _ tijd en vlijt heb toegewijd, meineedig jegens 
God of onregtvaardig jegens mijnen evenmensch zou 
bevonden worden. Verre zij het van mij, dat ik bij 
leedin-gen, die nog in de meeste zaken onkundig zijn, 
en evenwel aan mijne g·oede trouw en mijn onderwijs 
werden overgegeven, den schijn zou willen aannemen 
van iets te weten, dat ik niet weet; verre zij het van 
mij, dat zij onvoorzigtig, door mijne schuld, iets · voor 
waar zouden aannemen, dat ik zelf naauwelijks voor 
waarschijnlijk houde. Verre zij het van mij, dat ik, op 
eenigerlei wijze, de bekendmaking eener nog verborgene 
waarheid, of de bevordering van het algemeen welzijn 
zou willen ·verhinderen." - • Men vergeve ons die uit
voerige aanhaling. Bij de discussie over een betwist 
punt hebben · de eigen woorden eens schrijvers de meeste 
waarde, vooral wanneer zij naar vorm en inhoud de 
duidelijke blijken. dragen van uit het hart gesproken ·. te 
zijn. De aangehaalde zinsneden, die ik, zoo getrouw 
mogelijk, ;Uit het latijn in onze taal heb overgebragt, 
zullen _ daarom steeds een gewigt in . de schaal blijven 
Jegge11,- zoo dikwijls het karakter van SYLVIUs, waarin 
wij. ree~s vroeger veel goeds hebben opgemerkt, en inzon
<lerheid · zijne ,; .verdiensten als akademisch docent, dool' 
de nakomeling.schap zullen gewogen w0t·den. 

Om het wetenschappelijk standpunt van SYLYIUS en 
de rigting zijner studiën wel te beoordeeleri, ·mag _ men 
den invloed niet voorbijzien, dien de geest des tijds op 
beide gehad heeft. Bij het begin toch zijner weten
schappelijke loopbaan stond de leer van VAN HELMoNi·, 

die in navolging van PARACELSUS, als hervormer der 
gel)eeskun<lige wetenschap was ·opgetreden, vooral i:n ons 
vaderland nog in · groot aanzien, en haar gezag had 
geenszins met den dood van haren ' auteur, in het · jaar 
J 644, opgehouden. Integendeel strekte de uitgaaf van 
diens gezamentlijke, , weldra ook in de meest bekende 
levende talen ove'rgebragtè werken, in 1648 -door zijnen 
jongsten en êénig . overgeblevenen zoon ~.RANCl5CUS 

MERCURIUS bewerkstelligd, .ten bewijze. dat de daari11 
verkondigde, deels spiritualistische, deels· chemiatrische 
leer, waarbij eéhter eigen en • vrij onderzoek, in plaats 
van slaafsche onderiver ping . aan - het . gezag van . GALE
N US en A Y1CENNA, krachtig · gehandhaafd 'wérd, · niet 
slechts in België, mäar ook elders în Europa; vooral in 
J)uitschland eii in o.nà · vaderland, talrijke voorstanders 
had. Niettemin oefende v AN HELMóNT's leer bij ' de 
iµeeste geneeskundigen Van dien· tijd, grooteren invloed 
uit op de praktijk, dan - op de theoretische -verklaring 
van het leven en van de daaraan dienstbaa'r gemaakte 
ver!igtingen der· verschillende 01·ganen. Zijne · denkbeel
den toch aangaande den Arclteus, d. i. aangaande eene 
aan den mensch en de overige organische wezens inge
schapene, oorspronkelijke kracht, die; als Ordo ordinatis, 
alles vormt en beheerscht, en daarorri ook · als eerste 
oorzaak van gezondheid en ziekte· beschouwd moet wor
den, waren voor velen te ingewikkeld en duister, en te 
zefi· met een mystiek kleed 'omhangen, om behoorlijk 
verstaan, nader ontwikkeld. en toegepast te worden, ter• 
wijl daarentegen zijne met grooten ophef aangekondigde 
scheikundige bereidingen, aan wier verrnardiging de 
laatste jaren zijris levens grootendeels werden toegewijd, 
veel gëreederen ingang vonden. Het vroegei· bijna gèheel 
onbekende gebruik van scheikundige praeparaten, of zoo
genaamde Chemicaliën, nam daarom gaandeweg in de 
Geneeskunde toe, en in Frankrijk, Duitschland en elders 
werden allengs, naar hét door . RIV.ERIUS te l\fontpellier 
gegeven voorbeeld (17), afzonderlijke leerstoelen voor de 
pharmaceutische Chemie, gelijk men dat deel der tóecre
paste Scheikun-de later 'genoemd heeft, in het leven ger~e-· 
pen. Ond~r die omstandigheden was het niet vreemd, 

· Toen snvrns gereed stond om aan de Leidsche hoo
geschool, als lid der geneeskundige Faculteit, zitting te 
nemen, bepaalden. Curatoren, na zulks met hem zelven 
en met zijrie ambtgenooten VORSTIUS en VAN DER LINDEN 

overlegd . te hebben, dat hij, als opvolger van KIJPÈB., 

hoofdzakelijk in het · onderwijs der geneeskundige prak
tijk, zo.awel theoretisch als aan het ziekbed, zou moeten 
voorzien, welk voorloopig besluit later door Rector en 
Assessoren, volgens art. V van de akademische Statuten, 
wei·d goedgekeurd (13). Dienovereenkomstig maakte hij 
reeds op de eerste Series lectionurn bekend, dat hij het 
voornemen had, om de meest voorkomendé ziekten, · of ook 
zulke, die moeijelijker te herkennen of te genezen zijn, te 
verklaren (14), terwijl ook in de volgende jaren diezelfde 
of gelijksoortige lessen, somtijds m~t eenige wijziging, 
of ook met afwisseling van het hoofdonderwerp, door 
hem werden aangekondigd (15). 

Om over den inhoud dier lessen en de daardoor opge
leverde vruchten eenigermate te kunnen oordeelen, daar
toe zullen inzonderheid de door SY L vrus · nagelaten ge
schriften, dfo hij grootendeels ten behoeve zijner toe
hoorders heeft opgesteld, zoodat zij ons niet alleen ûen 
schrijver, maar ·ook den hoogleeraar-- doen kennen~ moe
ten geraadpleegd worden (16). Uit deze willen ,dj der
halve trachten zoodanige bijzonderheden op te zamelen, 
als meest gesçJ1ikt zijn, om on§ met het cbemfatrische, 

,dat ook SYLVIUS aan de Chemie groote waarde toekende 
'eri zich zelfs weldra aan het hoofd der beweging stelde. 
Met welk gevolg dit ·geschied zij, moge uit eene nadere 
be$chouwi,ng ztjner che~iatrische leer blijken. 

32* 
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'1Vanneer er van SYLVIUS als scheikundige sprake ie, 
dan h_oude men in het oog, dat aan die benaming,. in 
het rmdden der zeventiende eeuw, eene andere beteekenis 
?egeven :rnrd, dan in den tegenwoordigen tijd. Immers 
rn den zm, waarin men thans gewoon is van scheikun
digen te spreken, kan men zoodanigen naam naauwelijks 
aan SYLVIUS toekennen~ daar hij noch een stelselmatiO' 

• . b 
overz1gt van de Scheikunde gegeven, noch deze of gene 

ontwikkeld, door de uitademing ontlast worden. Niet• 
temin neemt SYLVIUS eenige overeenkomst . tusschen de 
ademhaling en de verbranding aan, hoewel die analogie 
niet in het innerlijk :wezen, maar slechts in eenige uit
wendige voorwaarden wordt aangewezen. Gelijk een sterk 
vuur meer toetreding van lucht noodig · hèett dan een 
zwak, zoo vordert ook eene ruime ademhaling meer lucht 
dan eene beperkte, terwijl beide, de verbrnnding en het 
ademen, volkomen belet worden bij verhinderden toevoer 
van lucht. - Wat eindelijk het ontstaan der afgeschei
dene vochten betreft, ook deze moeten aan de werking 
door zuren en loogen op het bloed uitgeoefend, toege
kend worden. Zoo is het bijv. niet te verwonderen, dat 
een bijzonder, in de mamschijven aanwezig, zwak zuut· 
het bloed in melk doet veranderen, daar zuren in hèt 
algemeen de roode kleur in eene witte doen veranderen. 

Op soortgelijke wijze worden insgelijks de meeste pa
thologische verschijnsels verklaard. Eene alcalische ge
steldheid der vochten bijv. veroorzaakt de pest, terwijl 
overmaat van zuur dikwijls koorts, vooral echter kink-
hoest, apoplexie en epilepsie teweegbrengt, naarmate 
voornamelijk de longen, de hersenen of het ruggemerg 
er door aangedaan worden. Ik onthoude mij van meer~ 
dere voorbeelden, dewijl het een overbodige arbeid zou 
zijn, in bijzonderheden te willen aanwijzen, dat SYLVIUs 

ook op het gebied der Pathologie, zich bij voorkeur _yar~ 
scheikundige bespiegelingen bedient, niettegenstaa~de __ hij, 
behalve deze, ook de experimenta anatomicl:l. et pra~tjcaC 
als de "firmissima, inconcussa et unica Medicinae soli- · 
dae fundamenta" beschouwt (18). 

Het wetenschappelijk standpunt van . srLnus \"Vijkt . 
derhalve van dat der _beide vroeger genoemde ht!rvqr-
mers, p A.RACELSUS en VAN HELMONT, in vele opzigtèn 
af, zoodat hij deze . wel tot voo1·gangei·s gehad heeft; ' 
maar geenszins in hunne voetstappen getreden · is. Zoo~ 
wel bij VAN . HELMONT toch, als bij PARACELsus, s,taat 
een hooger idealistisch beginsel, eene aan de be•w'erk-
tqigde wezens ingeschapene en alles beheerschende ka:acht, 
geheel · op den voorgrond, terwijl de scheikundige . en 
andere veranderingen der stof slechts eene ondergeschikte · 
plaats bekleeden. Bij sYLVIU~ daarentegen worden alle 
physiologische en. pathologische verschijnselen uit . de 
verschillende geaardheid der vochten en uit de ferme~ta
tie, waartoe de vermenging van deze aanleiding geeft, 
zonder eenig voorbehoud afgeleid, terwijl de Leidsche 
hoogleeraar zelfs in die gevallen, waarin hij van Bpiri
tus animale8 of van een calor innatu8 melding maakt, 
geene eigene organische en als naaste oorzaak werkzame 
kracht, maar alleen de uitwerkselen bedoelt van physi
sche en scheikundige veranderingen, gelijk die in, het 
bloed en andere vochten onder bepaalde omstandigheden 
worden voortgebragt, bijna op dezelfde wijze, als de 
spiritus . vini een · voortbrengsel is van de scheikundige 
omzetting van sommige stoffen. W ederkeerig moet men 
tot lof van SYLVIUS zeggen, dat hij op de Ontleedkunde 
grooten prijs gesteld en · aan de beoefening dier weten• 
schap, zoo als ons nader blijken zal, groote vlijt besteed 
heeft, terwijl daaraan door de beide genoemde . liervormers 
geerierlei waàrde gehecht werd. Doch ik wil in die vergelij
king, waarb~j men zoowel op punten van overeenkpmst, in het 

groep van natuurlijke voorwerpen langs scheikundigen 
weg onderzocht en monographisch bewerkt, nc,ch einde-
1\ik chemische proèven, in den eigenlijken zin van het 
woord, bewerkstelligd beeft. In plaats toch van bepaalde, 
door beoefening der praktische Chemie aan het licht 
gebragte feiten, waren het veelal slechts zuiver theoreti
sche begrippen, waarop zijne scheikundige kennis steunde. 
Daarenboven werd de Scheikunde in dien tijd nog niet 
als eene zelfstandige wetenschap, maar veel meer als een 
onderdeel der Geneeskunde beschouwd, waarmede zij door 
SYLVI~s en sommigen zijner tijdgenooten, op die, wijze 
vereemgd werd, dat zij er als één geheel mede vormde. 
Die Chemiatrie, gelijk men ze vervolgens genoemd heeft, 
bereikte in genoemden Leidschen hoogleeraar, als het 
ware, haar top unt, zoodat zij bij hem niet alleen den 
voornaamsten, maar de~ eenigen grondslag zijner meeste 
theoretische beschouwingen uitmaakte. Duidelijk blijkt 
dit, zcowel uit zijne latere geschriften van pathologi
schen en praktischen inhoud, als inzonderheid uit zijne, 
achtereenvolgens uitgegevene, Disputationes medicae, Over 
de giBting der BpiJzen in de maag; over de verandering 
van de cltyl in bloed; ovèr het nut van de milt en klie
ren; van de gal en de lever; over de ademltalini en · !tet 
nut der longen; over de watervaten en de lymphe. Bij 
de behandeling toch dier verschillende onderwerpen, be
schouwt SYLVIUS de scheikundige geaardheid der 8tof, 
hoewel die veelal meer hypothetisch _aangenomen dan 
proefondervindelijk bewezen wèrd, als éénige kenbron 
voor alle physiologische en pathologische verschijnselen. 
Zoo beschouwt hij de sp\fsvertering bijv. a1s een zuiver 
chemisch proces, als eene fermentatie, die door het speek
sel, het pancreasvocht en de gal wordt opgewekt. Aan 
het speeksel wordt eene neutrale natuur toegekend, dewijl 
het daarin aanwezig zuur niet vrij, maar aan alcali ge
bonden is; het pancreatische vocht is zwak zuur, en aan 
de gal, die zelve uit het bloed door een soort van fer
mentatie wordt afgescheiden, wordt eene alcaJische natuur 
toegeschreven. Beide laatstgenoemde vochten vermengen 
zich met de spijsbrei, en bij de daardoor ontstane effer
vescentie wordt de chy l daaruit afgescheiden. Deze wordt 
met het bloed naar het hart gevoerd, en hier heeft eene 
nieuwe e:ffervescentie plaats, doordien de chyl, die zuur 
is, met het bloed vermengd en in het hart gekomen, 
met ander bloed, dat alcalische gal bevat, in aanraking 
komt. Het gevolg dier opbruising is warmteontwikke
ling, evenzoo als geschiedt bij de vereeniging van ijzer
vijlsel met zwavelzuur, of van ka1Uoog met zuren. Het 
hart moet daarom voor de werkplaats der dierlijke warmte 
gehouden worden·, terwijl de ademhaling tot afkoeling 
van het ligchaam dient. Door de ingeademde lucht, die 
een verkoelend zout, salpeter, bevat, wordt namelijk de 
hitte, die liet bloed in het hart had aangenomen, gema~ 
tigcl, terwijl wederkeerig de dampen, bij die effervéscentie . ~estrijden bijv. v·an de Galenische leer en van de daar;. 
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aan toegekende . anctoriteit, als op groot verschil, ook 
wat het vormelijke betreft, zou kunnen wijzen, niet ver
der voortgaan. Eensdeels zou ik mij daardoor aan te 
groote uitvoerigheid schuldig maken, en ten andere zou 
ik gevaa1· loopen van slechts te herhalen, wat reeds door 
anderen, vooral door GUSTAF ADOLPH SPIESS, opzettelijk 
en naauwkeurig werd aangewezen ( 19). 

Bij den zuiver materialistischen grondslag, waarop de 
&eheele leer van snvrns, niet alleen in onderscheiding 
b • 
van de beide geneeskundige wijsgeeren, die hij tot voorgan-
gers bad, maat· ook van zijnen tijdgenoot DESCARTES, 

steunt, zou men vermoeden·, dat de Leidsche 'profossor, 
zijnen eigenen weg gaande, naauweUjks eenige belang
stelling in den zoo even genoemden Franschen wijsgeer 
getoond zou hebben. En echter was dit, · blijkens de 
wijze, waarop hij meermalen van DESCARTES heeft mel
ding gemaakt (20), evenzeer bij · hem het geval, als bij 
velen zijner tijdgenooten, met welke wij in een eerstvol
gend ops~el . over den invloed der Cartesiaansclte Wijs
begeerte op 'ltet natuur- en geneeskundig onderwijs nadere 
kennis hopen te maken'. Bevreemdt ons dit evenwel, om 
de aangevoerde reden, bij SYLVIUS meer dan · bij ande
ren, die bevreemding zal voor een , groot deel wijken, 
wanneer men in het oog houdt, dat er Wj dien Franschen 
wijsgeer en genoemden Leidschen_ hoogleeraar, niettegen
staande al het verschil hunner rigting, ook eene merk
waardige overeenkomst in sommige, op · hun wetenschap
pelijk standpunt betrekkelijke, beginselen heeft plaats 
gehad. Achtte toch CARTESIUS het noodig, om bij elk 
stteven naar kennis. met het betwijfelen van alle tradi
tióneele wetènschap te beginne~, ook hij SYLVIUS stond 
het dubitare steeds op den voorgrond. Werd dien ten 
gevolge , do.or · de0;, Franschen hervormer alle auctoriteits
gelóof · verworpen en daarvoor eigen vrij onderzoek in 
·de plaats · ge·steld, ook de Leidsche hoogleeraar acht het 
noodig, om aan de scholastieke geleerdheid een einde tè 
maken en deze te doen vervangen door de ontdekkingen 
van VESALIUS èn HARVEY, en door al wat ' later door 
zinttiigelijke waarneming is aan het licht gebragt. Was 
aan CARTEsIUs de lust van alles te ·willen, en de mee
ning, •alles te kunnen _verklaren, eigen, ook dat voor
beeld kon · op een man van een zoo voortvarend karak
ter. als aan SYLVIUS eig·en was, niet zonder uitwerking 
bHjven, ofschoon men erkennen moet, dat zijne uitspra• 
ken doorgaans minder stellig waren, en dat bij zijne 
m.een_irig veelaal door een bescheiden suspicamur te ken
nen gaf. 

Na het aangevoerde wil ik op de chemiatrische leer 
van · sYLVJUS thans niet nader terugkomen, dewijl wij 
dien Leidschen hoogleeraar later nog als praktisch genees
heer beschouwen moeten, en dan de geschiktste gelegen
heid vinden zullen, om bij het vermelden der groote 
ver.diensten, die ·hij zich in laatstgenoemd opzigt ver
wièrf, tevens den hoogst nadeeligen invloed te doen 
kennen, dien . zijne éénzijdigé en ongegronde theorie op 
zijne geneeskundige praktijk heeft uitgeoefend. 

Aangenamer · is de taak, die ik thans te volbrengen 
heb, ' om SYLVIUS namelijk als beoëferiaar der Anatomie 
te' doen kennen. Als zooda.nig toch verdient hij eene 
allezins loffelijke vermelding en . moet zijn voorbeeld als
pog hoo~ ·gewaardèerd worden. ·GeÜjk hij geene g~le-· 

· ge1ii1ei<l verzuimde . om · het nut en de noodzakelijkheid 
vän ontleedkundige kennis aan te wijzen; en deze als 
den voornaamsten · grondslag der Physiologie en Patho
logie te doen kennen (21), zoo is hij tevens · aan ·hare 
uitbreiding en volmaking op meer dan ééne wijze bevor
derlijk geweest. Uit zijne JJisputationes medicae toch 
blijkt, hoezeá hij de ontleedkundige ontdekkingen van 

"BARTHOLINUS, RUDBECK, VAN BORNE, SWAMMERDAM en 
vele · andere tijdgenooten op hoogen prijs stelde, terwijl 
hij, zoo als nog nader door voorbeelden zal worden 
aangewezen, altijd bereid was om jonge geleerden, die 
zich rnet eertig anatomisch onderzoek bezig hielden, met 
goeden raad bij te staan. .Moedigde SYLVIUS de prak
tische studie der Anatomie bij zijne vrienden en leer
lingen aan, ook zelf heeft hij daarin een lofwaardig 
voorbeeld gegeven. Meest onvei'deeld heeft hij aan dien 
lust kunnen voldoen, gedurende het twee- of dl'iejarig 
verblijf te Leiden, dat zich van November 1638 tot om
streeks het jaar 1642 heeft uitgestrekt en aan zijne vestiging 
te .Amsterdam voorafging. Gedurende dat drietal jaren 
toch oefende SYLvrns, volgens de berigten van LUCAS 

SCHACHT, in de hem, sedert zijn eerste bezoek, dierbaa1· 
gewordene akademiestad, niet alleen de geneeskundige 
pi-aktijk uit, maar gaf er ook ontleedkundige lessen, met 
een zoo grooten toeloop van leergierige en aanzienlijke 
hoorders, dat het was als of h~j alleen de Ontleedkunde 
behoorlijk verstond . en onderwijzen koti. D"at onder dïe 
aanzienlijke hoorders ook de hoogleeraar WALAEUS. en 
sommige Medicinae Doctores behoorden, is oris reeds 
eldél's gebleken, toen ik over de verdiensten van dien· 
hoogleeraar omtrent de leer der circulatie, en over de 
verpligting, die hij in dat ópiigt aan SYLVIUS had, ge
sproken heb. - Ofschoon deze laatste zich gedurende 
dat tijdelijk verblijf te Leiden ;oorstel<le, om zich steeds 
hoofdzakelijk aan de praktische Geneeskunde ie bltjven 
toewijden, wist hij echter voor de beoefening der Ont
leedkunde zoo, veel tijd af _te zonde~en~ · dat hij deze niét 
alleen praktisch onderwees, zoo dikwijls hij geleg'enhéicl 
vond om zich een lijk te verschaffen, maar ook theoreti
sche !essen hield, waarin hij aanteekeningen op de-Insti
tutiones anatomicae van den ouderen · BARTBOLINUS dic
teerde. Dat die aanteekeningen, ofschoon thans van 
waarde ontbloot, door beknoptheid en · duidelijkheid heb
ben nitgemunt, is nu nog uit de JJictata, voor zoo vei· 
die later, waarschijnlijk naar het manuscript van een 
leerling, zijn uitgegeven, allezins zigtbaar (22). 

Ook gedurende den veeljarigen tijd, dien SYLVItrs als 
praktisch gèneesheer te Amsterdam doorbragt, werd de 
beoefening der Anatömie geenszins door hem verwaar
loosd. Zijn lofredenaar SCHACHT vermeldt dienaangaande 
enkele bijzonderheden. Hij zegt namelijk, zich nog leven
dig uit zijrie kindsche jaren te herinneren, dat Doctor 
SYLVIUS te Amsterdam, hoewel hij eene drukke praktijk 
had, gewoonlijk ééns in de week, doch somtijds ook 
twee- _ of" meermalen. de ont~ding van l~jken verdgtte, 
zoo dikwijls hij deze kon magtig worden, vooral met het 
doel orri den aard der voorafgegane ziekte, waaromtrent 
hij in onzekerheid verkeerde, <_>p te helderen, somtijds 
ook om in dat . opzigt aan het verlangen van anderen te 
voldoen. · 

Wist 'sYLVIU~1 blijkens laatstgenoemd berigt, zijn out-
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leedknndig onderzoek ook aan pathologische nasporin- der circulatie, door SYLVIUS in zijne JJisputationes me
gen <lienslbaar te maken, dit laatste doel stelde hij zie~ dicae gegeven (25), als wel op het bekende feit, dat h~j, 
inzonderheid voor, gedurende de jaren, dat hij te Leiden . tijdens zijn eerste verblijf te Leiden, aan de ook dáár 
het l10ogleeraarambt in de praktische Geneeskunde be- . bestredene nieuwe leer, niet alleen bij zijne leerlingen, 
kleedde. Toen hij, op het einde van 1658, met het en onder deze bij THOMAS BARTH0LINus, ingang wist te 
onderwijzen van deze een aanvang gemaakt had, bleek verschaffen, maar zelfs de voldoening mogt smaken, zoo
het reeds in het eerste jaar, dat .er in het locaal, be- wel zijnen vroegeren leermeester AD0LPH voRsTrns, 
.stemd voor het openen der lijken van personen, die Óp als den toenmaligen Leid~chen hoogleeraar in de Ont
de Kliniek overleden waren, gebrek aan ruimte was, om leedkunde, JOHANNES WALA'EUS, in zijne overtuiging te 
al de studenten eene behoorlijke plaats te doen vinden. doen deelen. Bij het verhalen dier gebeurtenis, ten op
Na zich hierover bij Curatoren beklaagd te hebben, werd zigte van VAN WALE, reeds vroeger door mij vermeld, 
hij, op 7 Februarij 1660 gemagtigd om de nog noodige klimt zelfs de ingenomenheid yan LUCAS SCHACHT met 
banken te laten maken (:23). Dat dit geene ijdele ver- zijnen overledenen vriend zoo hoog, dat hij verklaart, 
tooning van den hoogleeraar was, zal door eenige tot niet te weten, aan wien grootere verdiensten moeten toe
zijn klinisch onderwijs betrekkelijke en later door mij gekend worden, aan HARVEY zelven of aan SYLVIUs. 
mede te deelen bijzonderheden, nader in het licht gesteld Na het aangevoerde zal het ons ~iet bevreemden,. dat 
worden. Voor het tegenwoordige wil ik alleen nog tijdgenooten en leerlingen, mannen àls VAN HOR~E, 

opmerken, dat de door .sYLVIUS zoowel te Leiden als SWAMMERDAM en DE GRAAF, in al, wat tot de Ontleed"'. 
vroeger verrigte lijkopeningen niet het éénige doel had- kunde betrekking had, aan SYLVIUS groot gezag hebhen 
den, om opheldering . te vel'schaffen omtrent ernstige en toegekend en zijnen raad hoog gewaardeerd hebb~n (26). 
met den dood geëindigde ziekten, maar dat de hoog• Zoo verhaalt B0ERHAAVE bijv., dat SWAMMERDAM, tijdens 
leeraar daardoor tevens zijne ontleedkundige en physiolo- hij te Leiden studeerde, voor het ontleedkundig onder- · 
gische kennis, ook ten behoeve van anderen, trachtte uit te wijs wel de lessen van v AN BORNE bijwoonde, doch zich · 
breiden. Dat hij tot het doen van zoodanige sectiones ook voor de beoefening dezei· wetenschap op .het naauwst 
cadaverum, gedurende zijne geheele wetenschappelijke loop- aan SYLVIUS aansloot, die wederkeerig in de door SWAM;_ 
haan, dikwijls in staat gesteld werd, kan uit de opgave MER.DAM volbragte ontledingen van kikvorschen en andere. 
van SCHACHT, die het getal er van op meer dan drie lagere diersoorten . groot behagen had (27). Evenzeer 
h_onderd . begroot heeft, afgeleid worden, vermits dat kan uit het voorbeeld van den beroemden REINIER DI<1 

cijfer , aanzienlijk is, wanneer men den toenmaligen tijà ·GRAAF blijken, hoe het oordeel van SYLVIUS, op het 
in aanmerking neemt, en tevens bedenkt, dat SYLVIUS gebied der ontleedkundige wetenschap, hoog gewaardeerd 
slechts 58 jaren is oud geworden~ werd. Toen die Delftsche geneesheer namelijk voorne-

W at de bijzondere, aan SYLVIUS toe te kennen, ont- mens was, om zijne ontdekkingen aangaande het maak-
1eedkundige ontdekkingen betreft, dez.e worden deels in sel der mannelijke gesfachtsdeelen wereldkundig te m'a• 
zijne 1Ji8putationum medicarum JJecas, deels in de ge- ken, wist hij zich tot · geenen meer ·oevoègden ,fo:ioer
i,;chriften zijner leerlingen, vooral van THOMAS BARTH0- deelaar te wenden, dan tot zijnen leermeester sYlvrns (28)~: 
LINUS, vermeld. Daartoe behoort bijv. het naar hem die dan ook niet in gebreke bleef, hem tot de uitgaaf 
genoemde os lenticula1'e, dat onder de gehoorbeentjes. er van allezins aan te moedigen (29). Evenzoo · ging 
aan het lange uitsteeksel van het aanbeeld, als. een rond VAN HORNE, toen l1ij zijn Practa,at over de vrouwelijke 
knopje bevestigd is en als eene apophysis van dit uit- _ge8lachtsdeelen dacht uit te geven, gelijk hij reeds vroe
Rteeksel beschouwd wordt. Dat toch de ontdekking van ger gewoon was, met zijnen leermeester sYLvrus te rade. 
genoemd rond knopje te regt aan SYLVIUS toegekend In diens tegenwoordigheid vergeleek hij namelijk de 
wordt, kan, na de eenstemmige uitspraak van zijne tijd- door hem vervaardigde afbeeldirigen met . de natuurlijke 
genooten B.A.RTH0LINus, VAN DER UNDEN en KIJPER, voorwerpen zelve, na deze vooraf op een vrouwelijk c.adà
naauwelijks t"·ijfelachtig zijn (24). Op een ander gebied ver in het Nosocomium kunstmatig gepraepareerd te 
is de . thans nog geldende onderscheiding tu-;schen drie hebben. Het bleek toen, dat de afbeeldingen zoo ge"' 
soorten van klieren, glandulae conglomeratae, congloba- trouw waren, dat SYLYIUS ze aan alle aanwezige perso~ 
tae sive lympbaticae en glandulae simplices seu muco- nen vertoonde en deze nitnoodigde, om zelve die afbeel~ 
~ae, .van SYLVIUS afkomstig. Vooral echter werden som- dingen .aan . de natuurlijke voorwerpen te toetsen ·(30) •. 
n:iige deelen der hersenen, gelljk de aderlijke boezems, de Ook de ·beoefening . der pathologische Anatomie, zoo 
,: ijdelingsche . ]1ersenholten, de kleine holte van het dooi·- als men haar tlians noemt, vónd in SYLVIUS een ijyerig 
schijnend tusschenschot, de vierdubbele iigchamen, het voorstander. Zoo iemand, heeft ·hij door zijn voorbeeld 
mcrgachtig streepje tusschen . deze en de pijnappelklier, bewezen, dat eené uitgestrekte geneeskundige praktiJk, 
P.n de \Vaterleiding tusschen . de derde en vierde hers·en- zoo , als dfo, gedurende eeri dertigjarig tijdvak, eerst tè 
holte, door snvrns . voor .het eerst, of naauwkeuriger, Amsterdam en daarna te Leiden, door hem werd uitge
dan door anderen geschied was, beschl'even. Daarenbo- oefend, voor de praktische studie dier wetenschap gecm 
ven herin,nere rnen zich de goede diensten, die hij aan hinderpaal is, maar werkelijk een voortreffelijk htilpmid
HARVEY's ontdekking v~n d~n omloop des bloed§ bewe- del zijn kan. Bleek qns dit, ten opzigte van SY.!:,VIUS, 

7,en heeft, da3:r die do_oi:- vel~n hàrdnekkig bestredene reeds vroeger, toen ik ·enkele bijzonderheden aang~and~ 
Jeer in hem een' hoogst . bekwamen en door eigen on.der- zijne anatomische studiën in het algemeen vermeld heb, 
7.oek overtt~igden : verdediger vond. Dit vermeldende ook hetgeen ik later over zijn klinisch .ondenvijs en over 
heb ik ecliter niet zoo zeer het oo~. op de beschrjjving de Oa8us medicinales hoop mede te d~elen, zal ons nadfr. 
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in: dié mèening bt}vestigen. Thans wil ik ·· aHeen nog 
opmerken, dat hij, volgens zijne eigene schatting, althans 
hönderd 'lijkopeningen aan zijne pathologische onderzöe
kingen heeft kunnen dienstbaar maken (31). 

Vraagt men nu, of de · vele door SYLvrns verrigte lijk
openingen van dien aard waren, dat daardoor tot ophel
dering van deze of gene organische ziekte-oorzaken kon 
worden bijgedragen, dan meen ik op zoodanige vraag 
een bevestigend antvvoord te mogen geven. Daarbij moet 
ik echter twee zaken opmerken, vooreerst, dat me11 bij 
de beoordeeling van . de resultaten, welke door eenig 
onderzoek , verkregen werden, niet zoo zeer het oog moet 
hebben op de waarde, welke er thans nog aan toege
kend wordt, dan wel op de vruchten, die daardoor voor 
de tijdgenooten en voor hen, in wier belang die onder
zoekingen plaats hadden, werden opgeleverd; en, iil de 
tweede · plaats, dat men bij eene kritische beschouwing 
van de uitkomsten der door SYLVIUS verrigte Sectiones 
cadaverum, allezins bedacht moet zijn op het toen ter 
tijd nog zeer lage standpunt der · Anatomia practica, 
onder welken haam men alles, wat door lijkopeningen 
tot opheldering van voorafgegane ziekten aan het licht 
gebragt werd en dns ter toepassin·g op de geneeskundige 
praktijk dienen kon, gewoon was zamen te vatten. Aan 
die beide voorwaarden voldoende, zal men, naar ik meen, 
geen ongegrond oordeel uitspreken, door te verklaren, 
dat SYLVIUS in de waardering van ·· het licht, dat door 
de . Anatomie aan de praktische · Geneeskunde verschaft 
kan worden, boven de mèeste zijner tîjdgenooten heeft 
üitge~unt~ Mogt men verlangen, dit door eenig bepaald 
feit bevestigd te zien, dan meen ik mij te mogen beroe
pen op hetgeen de hoogleeraar vermeld heeft omtrent 
twee zeer belangrijke en tevens in ons vaderland veel
vuldige ziekt.e,n, d-e bÎoe<lspuwing en de longtering. Eerst
genoemde borstaandoening maakt het ondel'Werp uit van 
eene door SYLVIUS verrigte sectio cadaveris, waarvan 
het verhaal in het Sepulc!tretum van BONET werd over
gènomen. Uit de historia morbi blijkt, dat de · lijder 
herhaalde màlen aan een aanmerkelijk bloedverlies :uit 
de longen onderhevig was en daardoor bezweek. Bij de 
lijkopening bleek, dat , er veel bloed in het longweefsel 
zelf was uitgestort, en dat men dus met een gèval van zoo
genaamde . apoplexia pulmonum te doen had. Ofschoon 
nu die naam, eerst later in die beteekenis gebruikt, door 
SYLVIUS niet genoemd wordt, zoo munt echter het door 
hem bewerkstelligd anatomische onderzoek, aan hetwelk 
meer dan één dag besteed werd, door groote naauw
keurigheid uit (32). - Nog merkwaardiger is hetgeen 
SYLVIUS omtrent den aard der longtering en de ,vijze, 
waarop eene vomica gevormd wordt, heeft opgetee
kend (33). u Met korte woorden (zoo laat de schrijver 
zich · over dat onderwerp hooren) wil ik verklaren, wat 
men door ·een etterzak te verstaan hebbe. Want som
migen verstaan daardoor eene uitstorting en verzameling 
van bloed, dat later in etter is overgegaan en· niet in 
de zelfstandigheid der longen, maar in een v liezigen 
zák besloten is. :Dat het zóó gebeuren kan, zoti ik niet 
durven on:tken:nen, ·hoe,vel ik mij · Qjet · herinner, -het ooit 
op die wijze bij liJkopeningen gezién te hebben, of iets 
te hebben waargenomen, waaruit men dit. zou ku.nrièn 
flfleiden, Ik __ wil daarom Hever· vel'melden, hoe ik 'het 

· zelf heb aangetroffen, orri zo·o· te doen z·ien, wat îk meen, 
da~ . door eene rnmica verstaan moet word~n. Ik vond · 
namelUk meermalen in de longen klierachtige knobbel
tjes, kleiner · of grooter van omvang, waárin zich bij de 
doorsnede somtijds etterachtige stof vertoonde. Welnu, 
het zijn zulke allengs in ètter overgaande en in een dun 
vlies beslotene tubercula, die ik meen voor eene vomica 
tè moeten houden: dikwijls zag ik althans, dat de long
tering daaruit haren oorsprong nam. Zelfs schroom ik 
niet als mijne meening op te geven, dat, zoo er eenige 
stoffelijke, voor zintuigelijk onderzoek vatbare voorwaarde 
is; waarin de erfelijke voorheschiktheid tot doodelijke 
tè1fog bij sommige familîën gezocht moet w.orden, het 
deze tubercula zijn, die allengs met den leeftijd vermeer
derd worden en in verettering overgaan." - Deze in 
meer dan één opzigt merkwaardige - reeds vóór 200 
jaren te boek gestelde - en door later onderzoek groo
tendeels bevestigde beschrijving van een hoogst belang• 
rijk ziekte-proces mag, naar mijn inzien, als een sterk: 
sprekend bewijs worden aangevoerd, dat het haren ont
werper geenszins aan het talent van zorgvuldige waar
neming ontbroke·n heeft. Zijn deze, zoo duidelijk ont.: 
wikkelde denkbeelden d·es Leidschen hoogleeraars niet 
in staat geweest om de aandacht ziJner tijdgenooten, -or 
van hen, die aan deze zijn opgevolgd, te trekken, zulks 
zal hoofdzakelijk hieruit verklaard moeten worden, dat 
snv11::s daarin zijne eeuw te zeer is vooruit geweest. 

Bij d·e beoordeeling van §!YLVIUS ah praktisch ge
neesheer, hebben · vele látere sch-rijvers alleen o'p 1.ijne 
theoretisdie beschouwingen en-therapeutischè voorschrif
ten~ gewezen, doch vèrzuimd om tevens gewag te ma.ken 
van de naauwkeurigheid, waarmede hij althans sommiga 
ziekten beschreven heeft. Om mij dus niet aan dezeltde 
eenzijdigheid schuldig tè maken, maar ook •uit het 
laatstgenoemde, meei· gunstige oogpuilt, den Leièlschen 
hoogleernar nadet· te doen kènnen, ziJ het mij vergui1d 
een uifüeksel roede ie de~len uit zijne beschrijving der 
epiaemi~che ziekte, die in 1667 • en voornamelijk in ,. 
1669 te Leiden geheerscht heeft. Dit onderwerp • toch 
staat met de stad onzet; inwonin(J' en met de· loto-evàllen :::, b 

der Leidsche hoogeschool · i11 eene zoo naauwe betrek-
kin-g, dat het b~j V'ele lezers belangstelling vinden zal. 

Eerstgenoemde epidemie - zoo luidt het verhaal van 
snvrns (34) - begon in de hondsdagen en werd zoó
wel in eenige nahijgelegeu steden, als te Leiden zelf 
waargenomen. Zij tastte een grnot getal meriscben aan, 
doch de sterfte was gering. De meeste lijders klaagden 
zeer over benaauwdheid en pijn in de maagstreëk met 
misEelijkheid en brakingen, grnoten dorst, eene clrnoge 
en dorre tong, zware hoofdpijn· én slapeloosheid. De 
urine was veelal donker gekleurd, er· werden dikwijls 
dunne stoelgangen waargenomen, én in een later tijd
perk der ziekte werden vele lijders door spruw aange
tast. Om den anderen dag, ·of ook dagelijks, had er 
een koqrtsaanval plaats, die doorgaans met koude be. 
gon, da'n in mafüre of sterke hitte oterofoo- en veelal 

' " ~ 0 

met z~veet eindigde. Soffitijds echter schèè.n er aan• 
houden:de-loorts plaats te hehhen, zo·odat er geene 
koortsfrjje . tüsschen_poozingen w.erden waargenomen. Ook 
trof men · bij enkele lijders slaapiucht aan. , Na deze 
orJgaM 'cie1; . voornaamste zie-ktevcrsd1ijnset's komt SYLVIUS 
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tot · het besluit, dat deze epidèmisch geheerscht hebbende 
ziekte gehouden moet worden voor eene anderenda~g
sche of dubbele al}derendaagsche koorts, wier aanvallen 
somtijds zoo ineenvloeiden, dat men schijnbaar met 
eene aanhoudende koorts te doen ha'd. Wat het ka
rakter dier koortsen betreft, dat onmiskenbaar van een 
bilieusen aard geweest is, zoo meent SYLVIUS, dat men 
aan het bij alle Jijders waargenomen ·gevoel van benaauwd
heid in de maagstreek" het meeste gewigt héchten moet, 
zoodat hij daarom den naam _ van intermittens tertiana, 
of tertiana duplex cardiaaa, als het meest eigenaardig 
bescho~wt, zonder evenwel aan die benaming eenigerlei 
waarde te hechten (35). Veel belangrijker acht · de 
schrijver het daarentegen om aan te wijzen, dat de 
ziekte oorspronkelijk een zuh·er tusschenpoozend karak
ter gehad beeft., en dat ook die gevallen, waarin duur
zame koortsbeweging W"erd waargenomen, niettemin tot 
de familie der febres intermittentes behoorclen, of als 
secundaire aandoeningen beschouwd moesten worden. 

formeerde gemeente geschreven, · u dat er niet meer als 
vier predikanten gesont waren," terwijl er twee dagen 
later zelfs maar "dry predikanten gesont waren." Teven$ 
staat aangeteekend, dat God zes van de regerende 01,1der
lingen had weggenomen en dat de gehooren -in de Ker
ken zeer sober waren, zoodat daarom het -voorstel gedaan 
werd, enkele predikbeurten te laten stilstaan. Het is 
derhalve niet te verwonderen, clat eei;ie zoodanige. epide
mie algemeenen schrik veroorzaakte (39), en dat de 
gevolgen er van in en buiten 's lands nog erger werden 
afgeschilderd, dan ze in werkelijkheid waren. Zoo _ wa~ 
bijv. het gerucht, dat de geheele medische . F~cnlteit te 
Leiden was uitgestorven,- tot Padua toe: doorgedrongen. 
Daarom achtte . PE'IRUS GUERILLON l}et raadzaam niet 
naar Leiden terug te keeren, hoewel hij dáár zijne exa
mens had afgelegd (40) en Amsterdamm(}r van geboorte 
was, maar liever den doctoral~n graad aan voornoemd.e 
Italiaansche school te verwerven -(41). - Blijkt uit deze 
en andere bijzonderheden, dat de epidemie van 1669, in 
vergelijking met de twee jar_en vroeger geheerscht heb
bende ·volksziekte, oneindig meer slagtoffers vo.r.d~rde, 
vooral onder, de volwassene en oudere menschen, zoo 
blijkt het echter uit de beschrijving van · SYLVIUS, in
zijnen tweeden Practatua gegeven, - dat zij da!,lrmede, 
vooral in het begin, wat haar karakter betrof, grooten,~
deels overeenkwam. Gel~j,k de _ eerste volksziekte door-, 
gaans als eene anderendaagsche of dubbel-aµderengaag- . 
sche koorts begon, zoo was dit ook hij ; de epidemie van 
1669 het geval. Het grootste verschil tnsschen bejq.e 
epidemieën scheen hie_rin gelegen te zijn, dat bij de 
laatste .ook de typus quartanus simplex of duplex dik
wijls werd aangetroffen, dat . er veelvuldige recidieven, 
ook zonder de minste aanleidende oorzaak, gezien \V.er
den, en dat de .. s~cundaire .llando_eningep \'an er.y,sipel~~ r 
teusen, oedemateusen of hydropischen a~rd, veel talrijke~ 
en noodlottiger waren. Daarenboven werd de overgang 
in ware aanhoudende koortsen met catarrhale bprstaan-
doeningen en kortademigheid, _ of ook met slaapzucht, 
stuipen, scorbutische vlekken en . bloedvloeijingen waar,
genomen, zoodat er vermoedelijk vele gevaUen van ty
pheuse koortsen - of van zoogenaamden typhus putridus 
zijn voorgekomèn. _ . 

Van bedenkelijker. aard en noodlottiger gevolgen was 
de . epidemie van het jaar 1669, die, wegens het groot 
getal der daaraan bezweken lijders, door sommigen met 
den naam pest is bestempeld geworden (36). Zij heerschte 
inzonderheid van de maand Augustus des genoemden 
jaars tot aan het einde van 1670, zoodat SYLVIUS, die 
den daarop volgenden 8sten Februarij als Rector magni
ficu_s moest aftreden, aanleiding vond om bij die gele
genheid · over de natuurlijke oorzaken dier epidemische 
ziekte te spreken (37), terwijl hij in eene latere Verhan
deling nog eens op datzelfde onderwerp terugkwam, om· 
zijne meening over uen aard dier tweede epiclemj~ te 
doen kennen (38). Aan de behandeling van zijn onder
werp laat de auteur in zijne Rectorale Oratie eene ver
melding voorafgaan van de t~_lrijke sterfgevaHen, die, 
als gevolgen dier -ziekte, onde·t · allè standen aer maat
schappij, en niet het minst onder de aanzienlijke bewo
ners der stad, in genoemd jaar hebben plaats gehad. 
Zoo verloor SYLVIUS, om enkele voorbeelden aan te 
halen, drie van de vier hem toegevoegde assessoren, 
allen jonger in leeftijd dan hij zelf was, terwijl er niet 
minder dan zes ge\Vone hoogleeraars door den dood 
werden weggerukt: uit de theologische Falculteit JOH AN

NES COCCEJUS; uit de regtsgeleerde ADRIANUS BEEKERTS 

VAN TRIENEN en STEPHANUS MARCHANT; uit de genees
kundige FLORENTIUS SCHUIJL en JOHANNES VAN HORN E. 

De zesde, DA vin STUART, hoogleeraar in de '\Vijsbe
geerte, was reeds in het begin der epidemie, ter gene
zing van eene pijnlijke kwaal, naar Parijs vertrokken, 
alwáár hij bezweek, zoodat zijn dood wel in 1669, doch 
niet ten gevolge der heerschende ziekte, plaats had. 
Verder zegt -SYLVIUS, dat van de aanzienlijkste inwoners 
der stad twee derden zijn weggerukt, en dat hij zelf, 
hijna vier maanden lang. eenen zeer kwijnenden gezond
heidstoestari<l~ als gevolg der epidemie, ondervonden 
heeft-, · terwijl hij daarenboven, zoo als reeds in zijn 
levensberigt vermeld werd, den dood zijner 2 ljarige 
vrouw en van zijn éénigst dochtertje, 8 maanden oud, 

Heeft men in "lateren tijd aan sYLvius het naar mijne -
meening ongegronde verwijt ged:aan, dat bij de ziekte~ 
verschijnselen, in de twee genoemde Leidsche epidemieën 
waargenomen, niet naauwkeurig genoeg zou beschreven heb
ben; een nog grootere steen des aanstoots is het voor velen 
geweest, dat de door hem opgegevene natuurlijke ziekte
oorzaken, die den hoofdinhoud , zijner Rectorale Oratie 
uitmaken, -grootendeels van . hypothetischen aard -- zijn •. 
Die· beschuldiging is voorzeker niet ongegrond, wanne.er 
men let op het betoog van .SYLVIUS aangaande de aan
wezigheid van zure en -van loogaardige stoffen in den 
dampkring, welke laatste in zuidelijke streken ontsta~n 
zouden, terwijl de oorsprong der eerste uit de wer.king 
van onderaards~h vuur, in noordelijke landen, afgeleid . 
wordt. Wederkeerig moet men erenwel tqestemmen, da,t 
de schrijver o·ok op andere, meer voor de . baud ligg~nde 
oorzaken gewezen heeft _ en _ teregt : de noodzakelijk• .· 
heid, betoogd heeft om verbetering . te , brengen in 
de gesteldheid der stilstflande :WRt~ren, Inzon~érqeiq 

j n hetzelfde jaar te betreuren bad. Met die berig ten 
van S-YLVIUS · stemmen ook de door andere ooggetuigen 
gedane . opgaven ·overeen. Den 18den Üètober l 669 werd 
in de NQtulen àea . i(.e_rkenraai!a der Nedercluitsahe !/ere-
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me.ende. hij de vermenging vall buiten- en binnenwater 
voor(d1Qogst nadeelig te móeten houden, gelijk ook 
blijkt uit een merkwaardig Rapport, hetwelk hij, in over
eenstemming met zijne ambtgenooten, dienaangaande 
aan dijkgraaf, hoogheemraden en ingelanden van Rijn
land, • op hun verzoek, heeft ingeleverd (42). · 

Behelzen de berigten van SYLVIUS, waarvan ik ge
tracht heb den hoofdinhoud mecie'te deelen, eene belang
rijke · bijdrage voor de geschiedenis der volksziekten in 
ons vaderland, zij doen ons tevens de rigting zijner 
studieën op -h~t praktisch-geneeskundig gebied van eene 

· gunstige zijde kennen. In ondet·scheiding toch van vele 
zijner voorgangers en tijdgenooten, wier geschriften_ wel 
eens het vet·moeden opwekken, dat de schr~jvers zich 
meet· aan de ziekten van Grieken1and en Klein Azië, 
dan aan die van hun eigen vaderland lieten gelegen 
zijn, toont SYLVIUs teregt het meeste belang te stellen 
in hetgeen tot zijnen eigenen tijd en zijne onmiddellijke 
omgeving bett·ekking had, en daarom niet uit boeken 
behoefde geleerd, maar door eigen aanschouwing gekend 
kon worden. Met lust en ijver nam hij daarom, zoowel 
te Amsterdam als later . te Leiden, eene uitgestrekte ge
ne~sk undige praktijk waar. En ofschoon deze, tijdens 
hij" professor te Leiden was, deels van een consultatie
ven aard was, daar hij niet alleen in de stad, maar ook 
op de talrijke dorpen, welke in de nabijheid van deze 
gevonden worden; als de voornaamste vraagbaak be
schouwd werd, zoo blijkt het echter, dat · hij, naar het 
gebruik van dien tijd, ook de gewo-ne geneeskundige 
praktijk uitoefende. Dat hij daarbij, waarschijnlijk · in 
onderscheiding van anderen, niet alleen geneesmiddelen 
voorschreef, ma·ar ook gewoon was deze zelf te leve
ren, is mij uit een merkwaardig document in de .A.cten 
van ;den akademischen Senaat gebleken ( 43). 

Toonde de Leidsche hoogleeraar door zijn voorbeeld, 
dat de werkzaamheden van een geleerde, welken naam 
hem . niemand zal kunnen ont1.eggen, met die van het 
bedrijvige leven · kunnen verbonden worden, en dat inzon
derheid de geneesheer de kunst . verstaan moet om van 
tijd en gelegenheid partij te trekken, zoo trachtte hij 
die zienswijze ook aan zijne studenten eigen te maken. 
Zoo iemand, wist SYLVIUS zich alle voorkomende om
standigheden ten nutte te maken, om aan hunne weten
schappelijke kennis en praktische bekwaamheid bevor
derltik te ·· zijn. Als eene merkwaardige proeve kan 
vermeld worden, dat hij in den wintercursus van 1670 
een afzonderlijk Collegie hie1d over de boven door · ons 
besprokene, laatst voorgekomene, epidemie te Leiden ( 44). 

Inzonderheid had SYLVIUS echter zijnen• grooten, bij 
tijdgenooten en leel'lingen gemaakten opgang te danken 
aan het door hem gegeven klinische onderwijs, h·etwelk 
de overlevering, ook buiten 's lands, van eene zoo gun
stige zijde heeft doen kennen, dat sommige late1·e schrij
vers daàrdoor in den waan gebragt zijn, dat de prakti
sche -lessen aan het ziekbed eerst sedert zijne komst te 
Leiden zouden begonnen zijn. Of~choon dit nu, gelijk 
ons reeds uit vroegere opstellen bekend is, geenszins 
het ge\'al , was, zoo is er echter onder "zijne voorgangers 
niemand geweest, do.or wien die lessen zoo zeer behar
tigd werden. Blijkens de ordines lectionum heeft hij 
u&t praktische (?_nderwijs, van 1658,- d. i. van het jaar 

zijner aanstelling af, tot 1663· toe, bij driem~andelijksche 
afwisseling, te zamen met. YAN DER LIND.&N gegeven, 
terWijl hij het nà . diens -overlijden, eerst va.n 1664 tot 
69 alléén, en daarna, van 1670 tot aan zijnen dood, 
te zamen met LUCAS SCHACHT. heeft waargenomen. Ge
durende dat twaalfjarig tijdvak heeft SYLVIUS zich door 
die praktische lessen aan het ziekbed zeer verdienstelijk 
gemaakt, ook in het vijftal jaren, dat hem daarbij geen 
zijner ambtgenooten ter zijde stond. Dat dit werkelijk 
het geval geweest is, zal ons uit enkele bijzonderheden 
aangaande _de inrigting en de strekking dier lessen, 
benevens de daarbij door . SYLVI(!S gevolgde manier, 
nader blijken kunnen. . 

Terwijl namelijk de . Professoren, door wie het klini
sche onderwijs te Leiden, gedurende het eerste twintig
tal jaren, dat is, van 1637 af, in het Caecilia-gasthuis 
achtereenvolgens gegeven werd, daarvoor twee uren in 
de week, op W oens~ag en Zaturdag, gewoon waren te 
besteden, begreep snvrns teregt, dat het noodig was 
om de aldáár aanwezige en tot het genoemde einde 
afgezonderde patiënten, dagelijks in het bijzijn der stu
denten te bezoeken, en om bij hunne behandeling niet 
alléén van formulae magistrales, gelijk men in de ar
menpraktijk gewoon is te dóen, maar ook van geheel 
vrije voorschriften, naarmate dit door den toestand der 
lij<le1·s gevorderd wordt, gebruik te maken ( 45 ). 

Wat de strekking van het klinische ondei-wijs betreft, 
deze was, naar de meening van SYLVIUS, tweeledig. Of
schoon het namelijk hoofdzakelijk dienen moet om de 
studenten tot eene geschikte behandeling der lijders op 
te leiden en zóó tot praktische geneesheeren te vormen, 
zoo moet het daarenboven echter ook nog eene andere 
en meer wetenschappelijke bestemming hebben, hierin 
gelegen, dat al· wat er op de openbare lessen -of bij 
privaat onderwijs, in betrekking tot het praktische ge
bied . der geneeskunde, mogt behandeld zijn, aan het 
ziekbed aanschouwelijk aangetoond en feitelijk bewezen 
wordë- (46). Daarom was de hoogleeraar insgelijks ge
woon, om wederkeerig op zijne theoretische lessen som
tijds melding te maken van hetgeen vroeger aan het 
ziekbed was voorgekomen (47). 

Ook aangaande de manier, waarop SYLVIUS zijne kli
nische lessen gaf, mag men zich zeer gunstige denk
beelden vormen. Naar het verhaal toch van zijnen 
ambtgenoot _ SCHACHT, was het werkelijk eene voortreffe
lijke en geheel Socratische leerwijze, die hij gewoon was 
daarbij te volg~n. ,, Als er namelijk aan het ziekbed 
over de aanwezige ongesteldheid v~n den lijder, over 
hare oorzaken, verschijnselen eu behandeling, of over 
andere daartoe betrekkelijke bijzonderheden gehandeld 
werd, dan sprak hij in den beginne niet, maar deed 
of hij in twijfel en onzekerheid . verkeerde, terwijl hij 
dan eens den eenen, dan weder den anderen ondervroeg, 
of ook gelijktijdig tot verscheidene leerlingen het woord 
rigtte, hen daarbij allengs en trapswijze op den weg 
helpende, , elk goed antwoord -prîjzende en het verkeerde 
met zachthei~ èn toegeve11dheîd berispende en verbete
rende, terwijl nooit verzuimd werd, uit de hun reeds 
bekende· bijzonderheden de reden aan te wijzen, waarom 
men zóó en niet anders moest oordeelen. Op die wijze 
werd onderlin9e natjver, en vlijt, en vaste overtuiging1 
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bovenal ,ook lièfde voor den leermeester opgewekt, ver
mits het den schijn- had, als of zij, . die onde1·wezen 
we1·den, de zaak niet van hem geleerd, ·maar zelve 
gevonden, niet van · een ander gehoord; maar zich 
zelven herinnerd hadden, terwijl hun leermeester hen 
daarbij slechts voorgegaan en- hun geheugen te hulp 
gekomen was { 48 )." - Uit die door eenen ambtgenoot 
en ooggetuige als naar het leven gegevene beschrijving, 
tot wier bevestiging ik nog andere getuigenissen, vooral 
van zijne leerlingen, zou kunnen- aanvoeren, zal men 
terngt als gevolgtrekking mogen afleiden, dat SYLVIUS, 

wat zijne manier om praktisch onderwf;ts te geven be
trof, werkelijk een . uitstekend voorganger en leidsman 
voor zijne studenten geweest is, al mogt het dan ook 
zijn, dat de groote ingenomenheid, die SCHACHT voor 
zijnen overledenen vriend had, niet geheel zontler in
vloed geweest is, op het beeld, dat hij van SYLVIUS als 
klinisch <loccnt ontwierp. 

Waren de tot hiertoe aangevoerde bijzonderheden in 
staat om ons van de praktische door den hoogleeraar 
gegeven lessen eene zeer gunstige meening te doen op
\' atten, en om tot verklaring te verstrekken van het 
feit, dat het getal der -aan het ziekbed onderwezen stu
denten nan de Leidsche hoogeschool nooit grooter ge
weest is dan gedurende het tijdvak, dat dit onderwijs 
aan SYLVIUS was opgedragen, wij mogen daarom de 
dwalingen en misslagen, die ons de keerzijde van zijn 
beeld doet kennen, niet voorbijzien of on vermeld laten. 
Vraagt men namelijk, of de geschiktheid zijner leerw(fze 
ook door de deugdelijkheid der leerstof geëvenaard is 
geworden, dan zijn wij verpligt, hierop -een ontkennend 
antwoord te geven, en integendeel toe te stemmen, dat 
er op den inhoud van zijn klinisch onderwijs maar al 
te ge.gronde aanmerkingen . te maken zijn. ·Dezelfde 
man toch, bij wien waar- en proefneming als éénige 
bron · van genees- en natuurkundige wetenschap golQ (4•9), 
en die clikw~ils getoond had, ontleedkundig onderzoek 
op hoogen prij-s te stellen, liet zich maar al te dikwijls 
door eenzijdige opvatting en door het voorbeeld van 
anderen \'erleiden, den weg der. er·rnring te · verlaten en 
bti het beoordeelen der meeste ziekten en het ontwerpen 
van een geneesplan, aan gissingen en phantastische _be
spiegelingen toe te geven. De chemiatrische begrippe·n 
namelijk, waaruit hij gewoon was alle physiologische 
verschijnselen te verklaren, ma_akten insgelijks den grond
slag uit van zijne path9logische en therapeutische denk
beelden, zoo<lat ook zijne geneeswijze, zoowel in het 
ziekenhuis als in de private praktijk, veelal• aan die een
zijdige theorie beantwoordde. Werd bijv. de pest, eene 
ziekte, die men nog ten tijde van SYLVIUS in ons va
derland wRarnam, aan overmaat van alkali toegeschre
ven, dan volgde uit die beschouwingswijze, dat azijn en 
anclere zuren voor haar geneesmiddel moesten gehouden 
worden. Is de oorzaak van apoplexie en epilepsie, en 
rnn - vele heete ziekten, aan voor.heerschend. zuur toe 
te schrijven, dan moeten zij dienovereenkomstig, ook 
met Joogen, vooral met vlugtige nmmoniacalia, waaron
de1· de . spiritus -cornu cervi, in verbinding met aetheri
sche olieën, dikwijls . werd . voorgeschreven, · behandeld 
WOfden. Bij het . toedienen van na,rcotica droeg SYLVIUS 

de leer roor, dat het zenuwv·ocht, hetwelk de hersenen 

door eene , ware· des_tiflatie afächeiden, groote · o:véreén
komst met alcohol heeft en evenzeer door opitini: ·:ge.;. 
coaguleerd en onwerkzaam gemaakt wordt, als genoemd 
geestrijk vocht door eene vlugtige loog. - Dat zooda
nige dwaalbegrippen, zoowel op de praktijk als op de 
theorie der Geneeskunde toegepast, tot groot nadeel van 
bei<le verstrekken moesten, behoeft naauwelijks eenige 
nadere aanwijzing. Ik meen de bijna algemeene ver
b1inding, die er in dat opzigt bestond, niet beter te 
kunnen doen uitkomen, dan door de volgende, in het 
Hollandsch overgebrngte woorden van BOERUAAVE aan 
te halen (50): ,, Wat men aan de sclteiku1zdigen zonder 
bezwaar toegeven kon, mogt niet onvoorwaardelijk door 
de geneeslzeeren worden aangenomen, en echter moet 
men zich verwonderen, dat dit zoo · dikwijls geschied is. 
.N'aauwelijks had PARACELsus in het zeven-en-twintigste 
jaar der zestiende eeuw zijne school te Basel geopend, 
of geheel Zwitserland en Duitschland en het grootste 
deel van Frankrijk omhelsden eene zuiver scheikundige 
Geneeskunde. Toen daarna, in 1597, de scherpzinnige, 
in de schoone kunsten en wetenschappen allezins be
drevene, in beschaafde manieren en welsprekendheid 
uitmuntende VAN HELMONT als schrijver optrad, en vqor 
de door hem bestredene en afgekeurde scholastiek, de 
scheikunde in de plaats stelde, ondervond hij den bijval 
van geheel Europa, zoodat allen haar als· uit éénen 
mond prezen, niets : dan goeds van · haar te zeggen had.
den en haar voor het cenig middel tot -be,ho·ud van 
leven en gezondheid hielden, ter.wijt door allen, -a.J.s . ,om 
strijd, uit de Geneeskunst verbannen werd, -wà.t niet 
zuiver scheikundig was. Evenzoo was het Inter, toen 
FRANS SYLVIUS DE LE BOE, de Geneeskunde aan deze 
hoogeschool onderwijzende, al . wat van scheikundigen 
aard was, met overdreven lof aanbeval, -en al zijn ,.g·ezag; 
zijne welsprekendheid - en zijn voorbeeld gebruikte ,~HR 
zijne talrijke leerlingen het uitgebreide nHt va·n zoo~a
nig onderzoek aan te wijzen, waar.van · dit het gevolg 
was, dat ons uitgestrekt werelddeel · door de Scheikunde 
als overheerscht werd." Met dit oordeel van <BOER

HAAVE, dat te opmerkelijker is, naarmate het reeds vóór 
145 ja,ren werd uitgesproken, bij gelegenheid dat hij op 
21 September 1718, het hoogleeraatambt in . de Schei-• 
kunde aanvaardde, moge de korte door HALLER · · ont-· 
worpene karakteristiek van SYLVlUS vergeleken ·worden. 
Zij is van den volgenden inhoud (51): ,,FRANS SYLVlUS 

DE LE BOE, te Hanau geboren, uit een aanzienlijk ge
slacht gesproten, een weleer zeer beroemd hoogle·eraar, 
en, gelijk men toen meende, gelukkig. practiserènd ge
neesheer te :Leiden, een man van eei1 scherpzinnig ver
stand, een ijverig voorstander van de manier om lijders 
in ziekenhuizen, in tegenwoordigheid · der studenten, te 
behandelen, en bij doodelijken afloop de lijkopening te 
verrigten, een onvermoeid sc,hei- en ontleedkundige, een 
voortreffelijk schrijver over de leer ,der geneesmidàelen,
heeft _ al dien roem bezwalkt door eene , nieuwe, n9iar de· 
Helmontiaansche ge-vormde theorie; die- hem hij na , alle 
ziekten, voornamelijk alle snel verloopende, deed aflei
den van ·zure gisting ,en dienovereenkomstig- behandelen 
met vlugge loogaardige middelen, terwijl intusschen 
aderlatingen en eene ,rerkoelende hehandelfog verwaar- ' 
loosd of niet naar waarde geschat werden." - Dacht 



HALLER bij chet · schrijven dfor laatste woorden misschien 
aan .zijnen leermeester BOERHA:A vE, zij brengen ons een en 
anderen geneesheer \'an dcnzelfden stempel, eenen tijd
genoot . van- SYilVIUS voor· den geest, d'en beroemden 
THOMAS SYDENiI&M, van wien, omstreeks denzelfden tijd, 
eene geheel andere hervorming van de praktische Ge
neeskunde ··dagteekende. Ware SYLVIUS namelijk op de
zelfde wijze, als het door zijnen · Engelschen tijdgenoot 
geschied is, met ter zijde stelling van alle vooraf op;. 
gevatte meeningen, in het opsporen en · aanwijzen van 
de ware grondslagen der Geneeskunde te werk gegaan, 
err ware hij în ·het ·waarnemen en verklaren der ver
schijnselen, waardoor het zieke leven zich openbaart, 
door geene phantastische voorstellingen en door voor
barige toepassing van scheikundige theorieën belem
merd geworden (52), hij zou welligt SYDENHAM geëven-
11ard en, e,·en áls deze, eene heilzame reformatie in de 
genëeskundige praktijk gebrngt · hebben. Dat dit, zoo 
als de geschiedenis ons leerde, niet het geval geweest 
is, daarvan moet de 001·zaak niet in mindere gell'erd
heid, want daarin wei·d SYDENHAM dooi· SYLVIUS ver 
overtroffen, maar in den geheelen aanleg, het karakter 
en de persoonlijkheid van dezen Jaatsten, wien het aan 
<len wnren zin voor liet eenvoudige schijnt ontbroken 
te hebben, gezocht worden. 

Mogt men meenen, uit al het bovenstaande, als slot
som ,. te moeten opmaken, dat het klinische onderwijs 
van sv1vrns, bij de ,verkeerde rigting, die hij aan de 
geneeskundige praktijk gaf, voor · de praktische vorming 
der : a,anstaande kun stoefen aars en voor den roem der 
Leidsche hoogeschóol meer' nadeel dan voordeel heeft 
opgeleverd, ;dan ·zou men, zoo doende, niet alleen onbil
lijk,' maar ook in strijd met de ervaring oordéelen. De 
ge~chi~den'is' -to'èl1 · leert, dat die hoogleeraar; bij al het 
ver-keerde, dat aan ziJne therapeuti-sche . voorschriften 
eigen· was, 'ni'ettemin bij zijne tah-ijke leerlingen lust en 
ijver voor de · studie der priiktische geneeskttnde wist op 
te ,vekken, terwijl die in zijne school gevormde genees
kundigen · Jatèr ,ook buiten 's lands · het hunne bijdroe
gen tot verspreiding der vruchten, die zij zelve aan het 
ziekbed · of hij het doen van lijkopeningen, ánder de 
leiding van· dezén hunnen leermeester hadden opge.; 
zanield. · 

'l'en slotte moet ik nog melding maken van <le ziekte• 
verhalen, · die, ' tweehonderd jaren geleden, op de Kli,;, 
niek van sYLVIUs ~erden opgeteekend en thans nog als 
gedenkteekenen van deze aanwezig zijn. - Die ziekte
geschiedenissen z~jn· namelijk, onder den titel van Casus 
medicinales, sive kistoriae aegrotorum in Nosocomia Lei
densi, doo.1· zijnen leerling JOACHIMUS. MERI~N uitgege'." 
ven en · aan ·de latere uitgave van de Opera medica van 
snv1us toegevoegd (53). De_ door dezen medegedeelde 
waarnemingen.· strekken zich namelijk tot een honderd
zestigtal Hjd,ers' ,:•:uit, welkê gedurende een driejarig tijd
vak (van 1659tot 1662) in het akademisch ziekenhuis 
te Leiden . behandeld werden~ Ofschoon l~et nu niet 
mogelijk · is, > al · .die ziektegevallen, -~aarvan . sommige 
slechts in .enkele woorden zijn medégedeeld, behoçirlfjk te 
kunn_en i beoor_deel.en, . vermits , de diagnostiek doorgirnns 
overeenkomstig, het toenmalig standpunt__der wetenschap 
hoog.st onvolledig . is, zoo zal men daaraan- echter de 

verdienste moeten toekennen, dat cle hoogleeraar, onqer 
wiens " leiding de behandeling plaats had, geene gelegen,
heid verzuimde om den aard van het voorafgegane Jijden 
door . de lijkopening op te helderen. In de genoemde 
drie jaren heeft · dit twaalfmalen plaats gehad (54), een 
getal, dat voor dien tijd voorzeker aanzienlijk genoemd 
mag worden. Dat de hoogleeraar althans daardoor groot 
nut gesticht heeft en door zijn voorbeeld anderen tot 
navolo-incr kan aan!!espoord hebben, zal dooi· niemand 

b O v 

ontkend kunnen worden. 

A A N T E E K E N I N G E N. 

(1) Liber lnscriptionum. III. 163J-1645, pag. 208: 11 li Nov. 
1638 FRANCISCUS SYLVIUS, Hanoviensis, ann. 24, Medicinae 

Doctor. Habitat apud MARTINU~l BALLANDT." 

(2) Lettres de Mr. Descartes, ou ·.~ont traitées les plus belles 

questions de la lJforale, Physique, Médecine et des Matlie.maliques. 
Pai'is, 1657. 4to. Tom. I. pag. 497 seq. Litt. LXXXVIII (Clar. 
viro HENRICO REGIO): ,, Quantum ad venas lacteas nihil definio; 
quia non<lum illas vidi; sed novi bic · duos jnvenes- Mediciilae 
doctores (SYLVIUS et SCHAGEN nominantur), qui videntur non 
indocti et se illas saepius observasse affirmant, ellrumqe val
válas humoris regressum versus intestina impedire, adeo ut 

plane a te dissentiant: et ego in eoruin sèntentiam · va.Jde pro

pendeo eet/' 
(3) Resolutien van Curatoren, 5 pag~ CXLIV. 
(4) I. I. pag. CLI. _ .. ,, · 
(5) Volgens het besluit der Vergadering, gehouden 20 M"eij 

1658. 
(6) 1. I. pag. CLXX vso. et .pag. CLXXXIX. Yoor acht, 

maanden bedroeg die huishuur fl. 533. 

(7) Act. Facult. inedic. v:ol. I. pag: 36 cod. inv: •. Die IX 
Sept. 1658 exhibui, in senatn · academico diploma Nobil., J.);. _D-. 
Curatorum et Ampl. D. D. Consul om Ds . .. FRA~crscus SYLvrns, 

dictus DE Lr~ BOE, quo. is in professorem Medicinae ordinarium 
fuerat electus. Eodemque tempore aliad · exhibait singu]atim 
quo nssignabatur ipsi penultimus inter Facultatis medicae pro
fessores locus. Die XVII . ejusdem habuit Cl. D. SYLYJUS 

orationem ioauguralem. 
(~) In de Acten der medische . Faculteit staat wel 15 Novem

ber, doch dit zal hieruit verklaard moeten wor<len, dat SYLVIOS 

stierf in den nacht tusschen l 5 en L6 November. Vidd. _ Acta 

Fac. med. Vol. I, pag. 174 cod. inv •. : ,, Die 15 Nov. 1672 Nobil. 
ac celeb. D. FRANCISCUS DE LE BOE sy1,vrns circa horam 4tam 
matutinam fato cessit et 19 ejusdem sepultus ès t." 

(9) Het Epitapltium S.1/foianum, àd divi Petri, in clwro was 
volgens . de Oratio junebris van SCBACH'~, van den volgenden 
inhoud: ~ FRANCISCUS DE LE BOE · SYLVIUS, Medici nae practicae 
professor, . tam humanae fragilitatis, quain obtepentis plerisqne 
mortis memor, de compar~n:do tranquillo instanti cadaveri se
pulchro, ac de constituenda commoda ruenti corpori domo 
aeque cogitabat serio~ Lugduni Batavomm MDCLXV.'' ~ De 
reden, dat men naar dit grafschrift te vergeefs zoekt, is ver
moedelijk hierin gelegen, dat de hooglee·raa·r in geen eigen, 
maar :in .een zoogenaamd gehuurd ·gni.f; waarop · men niet ge
woon was eene · inscriptie te plaats~n, ter ~arde . besteld werd .• 
In het .To.ur11aal van~ H.II. , Kerkmeesters · over · l669 tot 1673, 

leest - nien namelijk, onder -dagteekeoing -van . 28 ~ov. 1672•: 
,,Jn ontvang gebragt voor begrafenisi:egten -:V~ln Professor . sm~ 
vms f 6'', , uit welkbedrag :verg~lijltentlenyijze blijkt, dat het 

. een huur-gr~f ~eweest is. Grafre~isters Yan hnnr~rnven worden 
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over genoemd t.ijdvak niet gevonden, daar het eerste geregelde 
register van dien aard over 1700 en later loopt. 

(10) Act. Pacult. medic. Vol. I, pag. 174 cod. inv.: 11Clar. 

D. LUCAS SCHACHT memoriam defuncti collegae celeb. D. FRAN· 

c1sc1 DE LE BOE SYLVII publica oratione cohonestavit, quae, 
quia minus de defüncti et haeredum sententia constabat, in 
eum usque diem fuerat dilata." 

( 11) L. SCHACHT, 1. 1. pag. 930: IJ Fnit ill~ in docendo non 
tantum assiduus, ut Doctorem et artis nostrae antesignanum 
<liligentissimnm decet, sed, quae palmaria sunt, perspiéuus et 
clarus, ut facile intelligi, solidus, ut cuivis satisfacere dubitanti 
aut contradicturo, lentus, ut omnes illum assequi, prudens, ut, 
pront cujusque erat ingenium, sic se illi accornmodare suaque 
illi instillare pràecepta, comes ac blandus, ut arriari, serius vero, 
ut non comtemni posset. Quae virtutes in eo tam conspicuae 
atque illustres tantum illi amorem, . tantam venerationcm, tan~ 
tam famam apud suos conciliavere, ut omnes illi adhaerere, 
omnes illum sequi, omnes ah ejns ore pendere quodammodo 
viderentur." Conf. JUST. SCHRADli:R, Praef. ad Praxeos medicae 
eet. Libr. II et III, 1. l. pag. 387: "Etenim in docenda et 
facienda arte caput altins extulit, raris dotibus supra commu
nem turbam instructus; judicio scilicet limato, ingenio acri et 
inusitata sedn1itate. eundem ferme tenorem perpetim servante: 
quae pulcherrima virtutum triga ipsum facili negotio ad fastigium 

illud evexit, praesertim quod genuinis ad excolendam iaTpljG~V 
mediis et instrnmentis uteretur. Anatomen intelligo et chemi
am, sine qnibus nee corporis nostd fabrica probe nobis inno
tescere, nee verae morborum causae determinari queunt, nee 
denique recta institui medicatio." 

(12) Men zie bijv. De methodo medendi. Libr. II. Cap. XXII, 
§ XXII; Ope,rr. medic. pag. 129. Ook de opdragt van zijne 
P1·axeos medicae idta tiova aan al de regerende vorsten van 
Europa (omnibus in Europa Christiana potestatibus supremis) 
mag welligt als een blijk van overmatige fierheid beschouwd 
worden. 

(13) Resol. 5, pag. CLXI vso. (8 Aug. 1658). 

(14) Ordo lectionum hiemalium, anni 1658: IJ D. FRANCISCCS 

DE LE BOE SYLVIUS Affectus frequentius in praxi obvenientes 
aut alios cognitu curatuve difficiliores explicat." 

( 15) Op de Ordo lectionum van 1662 en eenige volgende jaren, 
worden Institutiones medicae et Affectus graviores aangekon
digd; in 1665 Pràxis · medica secnndum functiones laesas; in. 
1667 en 68 Affectus mulierum graviores; in 1669 Puei·ornm 

primarii affectus; in 1671 Methodus medendi. 
( 16) Praef. ad Observat. medic. D-ecadem, 1. 1. pag. 4: ,, Non 

ut placeam -- bas scripsi Disputationes medicas; sed ut cogi
tationes meas, longo rerum usu formatas, nunc vero, dum 
docendi munere fungor, viva voce pluribus a me deductas, nee 

uno tempore hausta11, in compendi.o spectare atque accuratius 
ob5ervare possint mei auditores.,, 

(17) HALLER, Biblioth. Medic. pract. Tom. II, -pag. 461: 

,, Primus (LAZARUS RIVERIUS) in ha.c schola (Montis pessulani) 
chemica medicamenta eum plausn dedit, cum priores cbemia
trorum conatus fere a contraria secta (Galenistarum) repressi 

fuerint." 
( 18) .Epistola apologetica eet. in Operr. med. 1. 1. pag. 908. 
( 19) THADD. ANSELM RIXNER und THADD. SIBER, Leben und 

Lehrmeinungen berühmter Physike1· am Ende des 16ten und am 
"Anfange des 17ten Jahrhunderts u.s. w., I Hft. T.HEO.PHRASTOS PA~ 

RACELSUS. Mit dessen Porti-ait. Salzburg, -1819. s0 • - VII Hft. 

JOH. BAPT. v. HET.MONT. Mit dessen Portrait. Ibid. 1826. 8°. 

MICH. BERN. LESSING, p ARACELSUS, Sein Leben und Denken. 

Prei Bticher. Mit Titelkupfer. Berlin, 1839. s0• G. A. S:Prnss, 

J. B. VON HELMONT's S.!Jslém der Medt"cin, t'érglichen mit den 
bedeuten.deren Systemen älterer und neuerer Zeit. Ein Beitrag zur 
Entwickelungsgeschichte medicinischer Theorien u. s. w. 

Frankf. a./M. 1840. s0 • pag. 275 seqq.; KARL FRIEDR. HEINR. 

MARX, Zur . Würdi_qung des THEOPHRASTUS VON HOHENHEIM. 

Göttingen, 1842. 4t_o. - · 

(20) .Men zie bijv. Disputat. medic. IX,§ XVIII, XX, XXIV, 
XLI, L l. pag. 43 seqq.: alwáár HARVEY en CARTESIOS "duo 
praeclara hujus aevi lumina", en de laatste daarenboven een 

" mathematicus insignis et philosophus _industrius" genoemd 
worden. 

(21) Disputat. medic. IV, § I et II, 1. l. pag. 18: ~ Q:uan• 
doquidem nullius visceris functio plane cognosci potest ignoratft. 
ejusdem fabrica, mirari subit inter medicos doctri~ae fama ce• 

lebres occurrere aliquos tam absurdos vel iniquos censores, qui 
omnia ad Medicinae perfectionem facientia uni vel pluribus 
,•eterum perspecta fuissc etiam nunc aperte palamqne profiteri 
non erubescant, ipsos licet falsi arguat cxperientia quotidiana; 
quippe quae plurima, eaque ad solidam sanitatis, morbornmquc 
notitiam camparandam requisita, ab antiqnornm in arte medica 
utut excellentium virorum nemine conscripta, solerti anatomico
rum recentiorum opera in dies adhuc promit. 

Et utinam tanta foret nostri in re anatomica prae caeteris 
superioribus omnibus foclicis saeculi ulterior foelicitas, ut tan
dem aliquando innotesceret nobi~ omnium et singulàrnm corpus 
humanum absol ventium partium perfecta structura· et · natura; 
quo facilius ad functionum . in sfogulis ac per · singulas neri 
solitarum essentiam intimam penetrare da1·etur. Hujus nanique 
defectu aberramus omnes plus minus a ver~; qufo imo asseve• 
ramus non raro nimis audacter multa, quae si n·on plane falsa, 
ficta saltem, adeoque falsitatis suspecta esse propria cujusque 
dictat et urget ardens conscientia." 

(22) FRANC. DE LE BOE SYLVII Dictata ad CASPARIS BARTHO• 

LINI lnstitutiones anatarnicas, ab eodem, in Collegia anatomico, 
sub finem anni 1640 et initium anni 16'41 Lugd. 'Jlat. hábitó, 
explicatas; in Operr. l. l. pag. 875 seqq. · 

(23) Resol. van Gumt. 5 p. CCXVII vso.: ,, De Prof. SYLVIUS 

maeckt by sekere syne schriftelycke Memorie ende by monde 
bekent, dat in 't sieckhuys binnen Leyden v~rscheyde ontle• 
dingen geschieden van doode lichamen der personen, die door 
sieckten overleden syn, tot onderlinge onderweysinge van de 
studenten in de Medicynen, dat derselve getal daer~m soo 
merckelyck toegenomen heeft dat vele van hen de voors'. 0~1t• 
lediugen niet wel en konden sien, sulxs dat noch twee op
klimmende ommet1·~cken tot gemack ende voordeel° van dè 
voors. studenten in de plaatse van de Yoors. ontledingen dienen 
gemaeckt te ,vorden; waerop na deliberatie goel is ·gevonden 

den Prof. SYLVIOS by desen te authoriseren omme de voor:1. 
twee ommetrecken tot koste van de voors. Universiteyt te 
laten maken." 

(24) -De door sommigen verdedigde meening, dat men niet 
alleen de eerste afbeelding, maar ook de ontdekk.irig 'van het 
os lenticulare aan den Venetiaanschen hoogleeraar . CAECILIUS 

FOLIUS zou moeten toekennen, schijnt mij toe ongegrond te 

zijn. BARTHOLfäUS toch, die de door FOLJUS vervaardigde af~ 

beeldingen van de inwendige deelen van het gehoor, bij Mis

sive van 19 Nov. 1644 ontving (Epistol. Cer1tur. I, ep~ LXiII1 

1. I. pàg. 255 seqq .), zegt niettemin in de latere uitgaven zijner 
À natome ez omnium veterum recéntiorumque observationibûs · éet. 
renovata: ,, Quartuni os auditus invenit nobisque monstrávit 

FRANc1scus SYLVIOS rotundum, exiguum" eet. Libell. IV. Càp. 
VII (edit. L. B. 1686, pag. 714). Daarbij komt, d~t irouus 
in de explicatie zijner figura tertia, wel vau den "subtilior prQ• 
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cessus mallei a nemine an tea observatus" spreekt, doch het Leidensi administrata l 664, cujus pulmones multum sanguinis 
os lenticulare . alleen aanduidt met de woorden: u Stapedis os- nigri et concreti continebant eet.; in THEOPH, BONETI _ Sepulchret. · 
seus globulus." In elk geval is het zeker, dat F0LIUS zijne sive Anatom practic. Libr. II. Sect. V, Obs. VI (edit. 2dae) 

waarnemingen niet vóór 1645, in zijne Nova auris inte1·nae 
deline.atio, we1·eldkundig gemaakt heeft, terwijl sn,vrns hoogst

waarschijnlijk in 1640 het genoemde kleine gehoorbeentje aan 

zijne leerlingen aangewezen en mogelijk in zijne lessen over 

de Institu.tiones anatomicae van CASPAR BAUTH0LINUS beschreven 
heeft, ofschoon de Dictaten, voor zoo ver die, acht jn,ren na 
den dood des hoogleeraars, voor het eerst werden uitgegeven, 

met Libri III. Cap. VIII De oculis eindigen, en niets aan
gaande het gehoorwerktuig bevatten. Omtrent den oorsprong 
en de lotgevallen van die Dictaten wo_rdt echter door den uit

gever niet8 berigt, zoodat zij mogelijk meer als fragmenten, 
dan als eene volledige opgaaf van alle door den hoogleeraar 

medegedeelàe annotationes, beschouwd moeten worden. 
(25) Disput. medic. III. 1. }. pag. 15 seqq. 
(26) Epistola ad REGNERUM DE GRAAF, in hujus Operr. omn. 

mox laudandis: • Nosti, quam mihi variorum labarum multitu• 

dine presso et oppresso parum liceat novis experimentis anato
micis vacare; quapropter tum Te, tum alias auditmes meos in
dnstrios et laboribus ferendis aptos saepenumero ad brutorum 
corpora hominumque cadavera secanda et accuratius examinanda 

excitavi, quin ad facilitandum quorumvis laborem, qua via et 

ratione varia adhuc obscura eruenda putarem, cogitationes mens 

singuHs . ultro obtuli, omnibusque successum in operibus susci
piendi1;1 _ feli,c~m ,sum adprecatus ... 

(27) Vita J0ANNIS SWAMMERDAM, praemiss. Bibliae Naturae: 
"Evenit :uf sollerte(ll in iis (in servandis rebus aoatomicis et in 

tractandis ins,ectis) se daret Cla~. SYLVI0, quo vix ullus, ea 
quidem tempestate, n;iagis industrius in anatomicis. Nulla vero 

in re placuit adeo, quam dum ranas coram eo artificiosissime 

incide,r?,t " eet. 
{28) Epist~la _ d.d. , .20 Febr. 1668, praemissa REGNERI DE 

GRAAF, A!,e_did Delphensis, Operr. omn. Amst. · 1705. s0• 

(29) Clarissimo viro REG:NER0 DE GRAAF, [)elphensi medico et 
anatomico prq,e~tantissimo s. p. FRANCISCDS DÉ LE BOE SYLVIUS. 
L. B. idibus Martiis 1668, 1. 1. - Ofschoon zoowel uit dezen 

brief, als uit dien, waarop hij tot antwoord verstrekte, de hooge 

achting blijkt, die leermeester en leerling elkander wederkeerig 

toedroegen, zoo ziet men echter noch daaruit, uoch uit andere 
bescheiden, dat er eenige grond is voor het vermoeden, in het 

levensb~rig.t van DE GRAAF uitgesproken, dat hij namelijk als 
opvolger van SYLVIUS aan de Leidsche hoogeschool zou zijn 

benoemd geworden, bijaldien zijne godsdienstige geloofsbelijde
nis geen hinderpaal voor die aanstelling geweest ware. In 
de vita auctoris door den uitgever der Opera omnia, H. WET• 
STEIN, leest men namelijk: ,, Mortuo professore . SYL v10, baud 

dubia nostro fuisset cathedra Leidensis, nisi sacra quibus 'uteba

tur quaeque deserere abnuebat, obstaculo fuissent." Men boude 

hierbij in het oog, dat er in de Resolutiën van Curatoren gee

nerlei melding van DE GRAAF gemaakt wordt, en dat er door 
den dood van SYLVIUS geene vacature ontstaan was in de 

professie der anatomie, maar in die der practische Genees• 
kunde. · 

(30) Vid. Praefatio ante 1'ractatum novum de mulierum organis 
_qenera.tioni insèrvientibus; Operr. omn. l. I. pag. 115. 

(31) Disput • . medic. V, § VII, 1. I. pag. 22: dn cadaverum 

huinanorum, e:x variis · morborum generibus defunctorum, longe 
ultra centum a nobis dissectorum, examin(?_ atque observatione 

valde sumU:s mirati nullnm viscus, si cor excipias musculosum, 

minus offencli labefactatam ipso liene" eet'. 

(32) Sectio cada,;erii haemoptoici, a Cl, SYLVIO in Nvsocomio 

pag. 653 seq. . 
{33) Praxeos medicae Appe11d. Tract. IV. § L seqq.; Ope1-r. 

pag. 691 seq. 
(34) 1'ractatus de febre epidemia, Lugduni, Batavorum anno 

1667 plures offligente; Operr. medic. pag. 794 scqq, 
(35) I. 1.: "Quodsi tarnen alicui nomen cardiacae minus ar• 

rideat, alio utatur magis emphatico, quod ego minime impro

babo, quin potius laudabo et itidem usurpabo." 
(36) In de door _ HALLER in zijn Biblioth, · JJ,iedic~- pract., 

Tom. III, pag. 295, aangehaalde verhandeling van GUY FAN01s, 

leest men dienaangaande het volgende: - * Pestilentialis mor bi 

formarn induisset genuinam maligna haec febris, nisi dcfuissent 
exanthemata, bubones, anthraces, lapsus virium subitaneus." 
Vid. GUIDONIS FANOIS, Medic. Dr., JJissertatio medica de morbo 
epidemico aestate anni 1669 L. B. · vicinisque locis gr.assante. 
Leidae, 1671 • . l '2mo, • pag. 203. Conff. H. BAESER•s Historisch 
pathologische Untersuchungen u. s. w. II Th. Dresden und, 

Leipzig, 1841. S. 196 ff; 
(37) Oratz'o de affeclus epidemii anno 1669 Lei_densem citf'itatem 

depopulantis atque primariis habitatoribus orbantis, causis 11atu
ralibus; in Open·. med. l. 1. pag. 913 seqq. Men vergelijke 

daarmede, wat de verliezen betreft, door de Leidsche hooge• 
school geleden, de Redevoering, die reeds in November 1669 

door zijnen toen , zeventigjarigen ambtgenoo~ ABRAHAM HlUDA- · 

NOS, werd uitgesproken:_· Oratio de luctuosa calamitate, quae mm,o · 

Dom. MDCLXIX, ci,Jitatem Leidensem, Curiam; _;, E~clesi~m et · 
Academiam graviter ajflixit et · praecipuis suis col~mnîs , et orna
mentis destituit et~ orbavit, habito in auditor~ theol. XX Nov. in 
lectionum exordio. L. B. 1670. 4to. 

(38) Tractatus de affectu. epidemio, ab Àugusto . mense 1669 ad 
finem Januarii 1670, in Leidensis urbis incolas saevien~e; Operr. · 

I. I. pag. 815 seqq. 
(!39) Onder de niet-geneeskundige schrijve~s zi_e ik, dat ook 

de ongenoemde auteur van het Vita J0ANN, FRED. GR0N0VII 
vóór de Lectiones Plauti11ae, van die epidemie heeft meLding 

gemaakt, pag. XXVIII: ... Annus sexagesimus et nonus valde 
tristem sui -memoril:!m reliquit Leidensibus, . quod turn pesti

lentia immaniter grassata fuerît in ista urbe et locis vicinîs, ab
stuleritque mortalium cujusvis conditionis n-umernm plane stu- · 

pendum." 
(40) Act. Facult. mcdic. Vol. I, 2 Julii 1668. 

(41) 1. I. I. pag. 150 (27 Aug. 1670). 

(42) Act. Facult. med. Vol. 1., pag. 59: • Facnltas medica 

in Academia L. B. Nobilissimorum Rhenolandîae aggerum co- · 

mitis, chomarcharum et notabilium fundidominorum nomine 

rogata est: An 1 ° Affectus epidemius anno praesertim superi,_ore 
nobis Leidae ac vicini tractus incolarum multifariis febribus· 
aliisque niorbîs et symptomatibus molestis · plurcs necans, vel 

in languore adhuc detinens. partem magnam queat debeatque 

adscribi aquis salsis aliquamdiu eo transmissis et cum natura- · 

libus, quae dulces sunt, confusis, atque ibidem, alternantium 

ventorum defectu, subsistentibu8 moxque ad corruptionem foe
tidam, imprimis accedente solîs aestu auctîore, properantibus, 

hinc et similes exhalationes hominibus valde noxias per aërem 
quaquaversum effundentibus? An 2d_Q spes sit fore, ut impedito 
istb' salsarri~ aquanim cum lulcibus coinmercio minuatur 
prnèdictum mahlm? Censet autem Facultas· medica. omnino· iio- . 

tatis aquis salsis, tamqanm uni ex prfmariis causis, acceptnm 
fäciendum affect urn menwratum; quad, si desideretur, rationibus· 

id evinc~ntibus probábit postmodum, optans, ut Deo bcnedi~ 
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centc, in tempore illi occurratur malo, tam multis hominibus 
hactenus tam pernicioso." 

L. B. 8 Maji 
1670. 

FRANC. DE LE BOE SYLVIUS, Medic. pract. 
Prof. et Fac. med. p. t. Decanus. 
CAROL. DRELINCURTIUS, Regius in Galliis 
medicus et bic pract. Medic. Professor. 
LucAs SCHACHT, Medicinae Doctor et Pro• 
fessor. 

(43) Na den dood van SYLVIUS werd namelijk door sommige 
zijner vroegere cliënten het voldoen van het door hen verschul
digd salaris (sive pro operà praestit-à, sive pro medicamentis 
cxhibitis) geweigerd, weshalve- dé executeur in de nalatenschap, 
overeenkomstig de door den Rector op 29. September 1684 ge
dane mededeeling, den akademi-schen Senaat verzocht, ecne 
schriftelijke verklaring aangaande de eerlijkheid en regtscha• 
penheid . van den reeds vele jaren vroeger overledenen hoog
leeraar te willen -afleggen. Aan dat verlangen werd op eene 
heusche en voor de· nagedachtenis van SYLVICS meest· eervolle 
wijze voldaan. Act. academie. Cod. XII, pag. 89. 

(44) Ordo lectionum hyemalium anni 1670: "Affectum epide
micum, aestate atque autamno superiore, Lcidae inprimis et 
locis éircumjacentibus gravem, enucleare pergit." 
' (45) Resol. van Curatoren, 6 pag. LXVIII vso (8 Mey 1666): 
i.Geleseö synde de Requeste van Meesteren en Regenten van 
het Catharina- en Caecilia-Gasthuys binnen Leiden, inhoudende 
vertooch hoe dat de professor SYLVIUS in plaetse van tweemael 
ter • weecken, dagelycs m.et een groot aental van studenten op de 
siccke mans .;; -en vrouwe-saelen van •t voorn. Gasthuys syne 
;èxercitia pi:actioa ,,is houdende, en in syne ordonnantien - niet 
altyd - preciselyck praescribeert de medicamenten gespeeificeert 
in de Lysteo -van de medicttmenten voor de armen. Ende dat 
alhoewel de voors. exercitia geschieden· met· grooten toeloop 
ende tot nat en oeffeninge van de studenten en luyden van de 
Universiteyt, echter komen te redundeeren tot merckelyk meer
der lasten en kosten van 't voorn. Gasthnys, dan off de exer• 
citia aldaer niet en werden gehouden en in desel ve de boven• 
genoemde lysten gevolgd werden, blyckens 'tselve uit seeckere 
lysten en balanecn aa-n de voorn. Requeste geannexeert, ver• 
soeckende de voornoemde Regenten · van de voors. laste en 
costen bevryt te worden. Is goet gevonden· de voors. Requeste 
te stellen in banden van den Heere Prof. SYLVIOS met last 
Tan Haer Ed. Acht-b. op dersel ver naeste Vergadering te dienen 
van syn bericht en oordeel, hoeveel hy vermeynt dat het voors� 
Gastbuys door de dagelycse exercitien in hetselve jaerlycs meer• 
der wordt beswaert, dan of desel vc exercitien aldtter niet en 
werden gedaen en. preciselyck gevolcht de lysten van de me
dicamenten voor de armen, omme gesien hetsel ve bericht en 
a<lvys, mitsgaders de retroacta de- voorn. exercitien rakende, 
de welke de Secretaris gelast wordt op te soeken, op het intrest 
van het voorn. G�sthuys nader te worden geleth, \\'Ordende 
dien onvermindert de voornoemde professor SYT,vrns te dezen 
versocht middelerwijl in, de voors. dagelyrse exercitia op syne 
beurten te continueeren.'' ..,-;. Nadat nn over die zaak voorloopig 
gehandeld was in de Vergadering van 9 Aug. 1666 (Rcsol. 6, 

pag. LXXI), werd den 8sten Nov. daaraanvolgende (1.1. LXXVI) 
besloten, om aan de Regenten der beide Gasthuizen, jaarlijks 
nit te keeren de som van fl 120 - terwijl wederkeerig-Hegenten 
verzocht werden, ,, om den voorn. profe-ssor SYLVIUS in zijne 
goede diensten tQt voordeel van de studenten der Medicinae 
niet en komen te decourageren, maer met alÏo beleeftheyd be• 
jegenen. 

(46) Vid. sc11ACHT, l. l. pag. 931 : ,, Nam quae ille aut publice
in Academia- aut in aedibus privatim de mor bis disserebat, -ea 
deinceps in Nosocomio omnibus et singulis tam evideotet· et 
tam. solide demonstrabat, ut nihil quicquam aut frustra aut falso 
dixisse cognosceretur." 

(47) Disputat. medic. IX, § XIII, 1. 1. pag. 42.

( 48) 1. 1. pag. 931.
( 4:J) Disputat. med. 1. J. § XXVII seqq ., pag. 43: 11 Quid

obstat autem, quo minus bac occasione <lata, omnes Medicinae 
studiosos fideliter ac se rio de aurea, et max:imi in arte -medica 
quin et physica scientia momenti, ac semper et ubique obser• 
vanda regula informemus? Nihil scilicet in Medicina vel- nàtn
ralium rerum cognitione admittendum pro Ycro, nisi quod 
verum . esse ostenderit aut confi.rmarit por sensus e-xternos ex
perientia. 

Quicquid enim ingenium etiam subtilissimum et sagacissimum 
excogitarc potest humanaè menti maxime probr.bile atque plau• 
sibile, id onrne, artem medicam si spectet, tantispe:r falsi suspec-· 
tum esse pruclentiiJus debet, donec id -ipsum vernm. esse, hnc. 
est, tale, quale fingitur, in rebus ipsis actu · observàri manife
starit veritatis magistra experientia, 

Absit autem, ut inter legitimos Medi'corum ·filios aliquis re
periatur tam soco.rs, cui (repqgnantè licet -cum ·aegrotoruin non; 
nunquam damno experientia) suis· alienisve adhaerere htbe�t 
figmentis ac chymaeris, quoniam male sanae placuerunt menti, 
aliquando et saepenumero sero cum Medea exclamatur-ae;, �-

------ ,Video -meliorà ·proboqtie·.;, .. 
Deteriora- seq uor." 

( 50) Oratio quinta, sive sermo academicus· de Chemia s�Ós et•
ro1·es expurgante; in (:)pusc. omnib. Hag. Uom. J.73��--,,jto. :pag. 
36. seqq.

(51) Method., stud. med. pag. 894, Conf. Bibliothec. medico
pract. II. pag. 627 seq. 

(52) Ook SYDfüSHA:\1 dacht over het misbruik van scheikun• 
dige meeninge-n, in toepassing op d� Geneeskunde, evenzeer 
ongunstig als B0ERHAAVE. �en zie zijnen Trnctatus de,hy,droptJ; 
in Operr. omn. (ëdit. Leideris.), pag. 491 seq. 

( 53) Beat. FRANCISCI DE LE BOE SY-L�II eet. Casus medicinales, 
#ve hi-storiae aegrotorum, qu.or.um curam ·ann. 1659,' 60 et fü in 
Nosocomio Leidensi eet .. suscepit; · quamque curam JOAdUIMUS 

MERIAN, Phi/os; et J.tledic. Dr. nee non pro nu11c physicus;·1.11oeno
Fr_anc:fur.te11sis . eet. ex ore praeceptoris uolante calamo · ei'cepit; 
pone edit. nov. Operr. medic. Traj. ad Rhenum et :Amstel. 
1695, 4to. 

(54) Vidd. Casus LXI, LXVI, LXVII, -LXXXIV,· XCV, 
C, CXXVIII, CXXIX, CXXXIII, CXLVI, CLIV, CLIX. 
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