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MECHANISTISCHE PRINCIPES 
BIJ FRANCISCUS DELE BOE, SYLVIUS 

Medici-historici maken in de 17e-eeuwse geneeskunde vaak een scherp 
onderscheid tussen twee verschillende concepten, die aan de geneeskundige 
theorie ten grondslag liggen: iatrochemie en iatromechanica. De iatrochemici 
beschouwden de chemische eigenschappen, omzettingen en bei'nvloedbaar-
heid als fundamenten van de fysiologie, pathoiogie en therapie. De iatrome-
chanici gingen voor de verklaring van fysiologische en patho-fysiologische 
verschijnselen uit van de fysische, of liever mechanische eigenschappen van 
het lichaam en zijn bestanddelen. 
Termen als iatrochemie en iatromechanica suggereren een sluitend medisch 
systeem, gebaseerd op e^n enkele natuurwetenschap. Voor de tweede helft 
van de 17e eeuw is dat zeker een verkeerde suggestie. Bovendien suggereren 
deze termen een eenheid van ideeen voor het gehele tijdperk waarin deze 
systemen een rol speelden. Voor de iatrochemie was dat de periode tussen 
het optreden van Paracelsus (1493-1541) en dat van Sylvius (1614-1672) en 
Willis (1621-1675); dus een periode van ruim anderhalve eeuw. Juist in deze 
periode ondergingen de natuurwetenschappen de invloeden van Bacon en 
Descartes, zodat het niet aannemelijk is dat de 'iatrochemische theorie' 
gedurende deze periode onveranderd bleef. 
Daarnaast doet zich het probleem voor dat de term iatrochemie in de 17e 
eeuw in een speciale context gebruikt werd. Le Mort omschreef "latrochy-
mia of Chymiatrica" als dat deel van de scheikunde dat "de verborgene 
geneesmiddelen tracht voor den dag te brengen, en dezelve op verscheide 
manier te verschicken, aangenamer en van meerder krachten te bereiden'". 
Iatrochemie was dus farmaceutische chemie. Ook bij Blancaard lag de 
nadruk op chemische geneesmiddelen^. Opmerkelijk is dat in latere drukken 
van Blancaard's Lexicon Medicum Renovatum de inhoud van het begrip 
chemiatrie uitgebreid werd tot de theoretische grondslag voor de genees
kunde. In de editie van 1756 werden chemiatrici nog omschreven als 
"geneeskundigen, die chemische geneesmiddelen voorschrijven'", terwiji 

1. J. le Mort. Chymia Medico-Physica (Amsterdam; J. ten Hoorn, 1696). p. 3. 
2. S. Blancaard. Lexicon Medicum Renovatum (Leiden: S. Luchtmans. 1735); "Chymia-

tria, est medicandi ars per Medicamenta Chymica": "latrochymicus. est medicus qui 
Operationibus et Medicationibus Chymicis operam dat". 

3. S. Blancaard, Lexicon Medicum Renovatum (Leiden: S. & J. Luchtmans, 1756): 
"Chymiatri, sunt illi medici, qui Medicamenta Chymica praescribunt". 
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daaraan in de editie van 1832 toegevoegd werd dat ze "proberen de 
verrichtingen van het dierlijk lichaam uitsluitend vanuit chemische wetten te 
verklaren'"*. Chemiatrie en iatrochemie omvatten dan zowel farmaceutische 
chemie als fysiologische chemie. 
De term iatromechanica werd in de 17e eeuw niet of nauwelijks gebruikt. 
Volgens King werd deze term voor het eerst veelvuldig, doch weinig 
systematisch, gebruikt in de biografische schetsen van Haller's Bibliotheca 
Medicinae Practicae (1776-1788)'. Pas Sprengel gebruikte de term iatrome
chanica, als synoniem van iatromathematica, voor een leer die het functio-
neren van het lichaam baseerde op de wetten van mechanica, statica en 
hydraulica*. 
In feite waren de stromingen, die medici-historici later als iatrochemie en 
iatromechanica aanduidden, reacties op de eeuwenlang in de geneeskunde 
dominerende opvattingen van Galenus en zijn commentatoren. Door 
Paracelsus en zijn navolgers werd een reactie tegen dit zgn. Galenisme 
ingezet. Tegenover de greco-arabische traditie plaatsten zij hun chemische 
filosofie^. Deze baseerde zich niet langer op de antieke teksten, maar ging uit 
van de Bijbel en het 'Geschapen Boek der Natuur'. Kennis van het laatste 
kon alleen verworven worden door ondervinding en waameming. De 
chemie was daarbij de sleutel tot de geheimen der natuur. Paracelsus en zijn 
navolgers beweerden zelfs in de chemie een sleutel te hebben tot een waarlijk 
Christelijke interpretatie van de natuur: de schepping werd opgevat als een 
chemische scheiding. Niet alleen de macrocosmos, maar ook de micro-
cosmos, de mens, kon met behulp van chemische principes begrepen 
worden. Dit leidde er toe dat men ook in de geneeskunde overtuigd raakte 
van de praktische betekenis van de scheikunde. Men ontleende er een 
argument aan voor het gebruik van chemisch bereide geneesmiddelen. 
Deze tendens zette zich in de 17e-eeuwse geneeskunde voort. In de tweede 
helft van die eeuw kwam er — door de ontdekking van de bloedsomloop en 
de invloed van de Cartesiaanse wijsbegeerte — meer belangstelling voor de 
vaste delen van het lichaam en daardoor voor mechanische en hydrodyna-
mische aspecten. Men veronderstelde dat de vaste delen waren opgebouwd 
uit een groot aantal levenloze kanalen van verschillende diameter en 
structuur waardoor verschillende soorten vloeistoffen stroomden. Deze 
opvatting paste in het grotere kader van de mechanistische filosofie. Hiervan 

4. S. Blancaard, Lexicon Medicum Renovatum (Lipsiae: Schwickert, 1832'): "Chymiatri, 
sunt illi medici, qui [corponbus animalis functiones e solis legibus chemicis explicare 
student et] medicamentis chymicis potissimum ad sanandos morbos utuntur". 

5. L. King, The Philosophy of Medicine (Cambridge; Harvard University Press, 1978), 
p. 96. 

6. K. Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde IV (Halle: 
Gebauer, 1801), p. 470. 

7. A.G. Debus, The English Paracelsians (London: Oldboume, 1965). 
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is een drietal aspecten belangrijk voor de theoretische geneeskunde. In de 
eerste plaats moesten verschijnselen, dus ook fysiologische, verklaard 
worden met behulp van mechanische modellen. Verder werden veranderin-
gen niet meer toegeschreven aan sympathieen of afstandswerkingen, maar 
aan contact tussen deeltjes. Tenslotte werden eigenschappen en kwaliteiten 
van stoffen toegeschreven aan de configuratie. rangschikking en beweging 
der bestanddelen. Binnen de scheikunde begunstigde deze beschouwing het 
ontstaan van een mechanistische chemie^. Deze werd de grondslag voor de 
chemische geneeskunde in de tweede helft van de 17e eeuw. 
Met name de bovengenoemde vervlechting van mechanica en chemie maakt 
mijns inziens voor de tweede helft van de 17e eeuw het onderscheid 
iatrochemie - iatromechanica moeilijk en weinig zinvol. In het volgende zai 
dit aan een concreet voorbeeld gedemonstreerd worden. 

Franciscus dele Boe, Sylvius 

Omstreeks 1630-1635 studeerde Franciscus dele Boe, Sylvius geneeskunde te 
Sedan en Leiden. Na een studiereis door Zuid-Duitsland promoveerde hij in 
1637 te Bazel. Van 1638 tot 1641 was hij in Leiden privaat-docent. Zijn 
wetenschappelijke activiteiten beperkten zich in deze periode niet alleen tot 
de anatomic maar omvatten ook de fysiologie: door demonstraties wist hij 
de Leidse hoogleraren te overtuigen van de juistheid van de leer van de 
bloedsomloop. Na zeventien jaar werkzaam geweest te zijn als geneesheer 
werd Sylvius in 1658 benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde aan de 
Leidse Universiteit. Voor de medische faculteit werd het een periode van 
grote bloei. 
In oudere handboeken wordt Sylvius omschreven als "Hauptbegriinder der 
sog. iatrochemische Schule'" of "Begriinder der chemiatrische Richtung in 
der Medizin"'". In modernere handboeken wordt Sylvius niet zozeer als 
grondlegger dan wel als "der bedeutendste latrochemiker"" of "the culmi
nation of latrochemistry'"^ beschouwd. Inderdaad beschouwde Sylvius de 
chemie als een der pijlers van de geneeskunde. In zijn laboratorium 
beoefende hij daadwerkelijk de scheikunde'-*. Op verschillende plaatsen in 
zijn werken vermeldde Sylvius chemische waarnemingen. 

8. E. Block. "Die chemischen TTieorien bei Descartes und den Cartesianern", Isis 1 
(1913), p. 590-635. 

9. T. Puschmann, M. Neuburger, J.L. Pagel, Handbuch der Geschichte der Medizin.U 
(Jena; Fischer, 1903), p. 340. 

10. K. Sudkoff, Kurzes Handbuch der Geschichte der Medizin (Berlin; Karger. 1922*), p. 
288. 

11. E.H. Ackerknecht. Geschichte der Medizin (Stuttgart: Enke, 1979*). p. 107. 
12. J.R. Partington, History of Chemistry, U (London; Mac Millan, 1961), p. 282. 
13. H. Beukers, "Het laboratorium van Sylvius". Tijdschrift voor de geschiedenis der 

geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 3 (1980), p. 28-36. 
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Helaas ontbreekt een systematische uiteenzetting van Sylvius' leer. Wel zegt 
hij rond 1668 begonnen te zijn met het schrijven van Institutiones Medicae, 
maar door de publicatie van een onjuiste weergave van zijn colleges was hij 
gedwongen dit werk te staken. Van de in 1671 te Parijs op zijn naam 
verschenen Institutiones Medicae ontkende Sylvius het auteurschap'^. Voor 
de uiteenzetting van de grondbeginselen van de leer van Sylvius zijn we 
aangewezen op de disputaties in het bijzonder de Disputationum Medicamm 
Pars / (1663) "bevattende de primaire natuurlijke functies van het menselijk 
lichaam, afgeleid van anatomische, praktische en chemische experimen-
ten"". Daarnaast vindt men verspreid gegevens in de andere werken als de 
Praxeos Medicae Idea Nova en de De Methodo Medendi. 

De fysiologische chemie van Sylvius 

Uitgebreid kwamen de chemische aspecten van Sylvius' leer aan de orde bij 
de spijsvertering: "Om de voor de scheiding gewenste verandering... gemak-
kelijk te ontdekken mag men om raad en hulp vragen bij de steeds meer 
verbijsterde en verwonderlijke dingen tot stand brengende chemie, die zeker 
de eerste kunst is voor de natuurlijke veranderingen, die in bepaalde 
gevallen — als men dat zou mogen zeggen — de Natuur zelf overtreft en die 
voor de opbouw van de Natuurwetenschap evenals van een waarachtige 
geneeskunde zeer nuttig en bij uitstek noodzakelijk is"". 
Volgens Sylvius was het natuurlijke leven onder meer afhankelijk van het 
behoud van de ingeboren warmte of het ingeboren vuur in het hart. Net als 
bij een fakkel moest het vuur voorzien worden van voldoende lucht en 
brandstof. Als brandstof diende het "lofwaardige bloed". Het voor de 
ingeboren warmte verbruikte bloed werd door het voedsel aangevuld. 
Daartoe moest het voedsel eerst gescheiden en bevrijd worden van onzuivere 
delen". Dit betekende dat de bindingen tussen de verschillende delen van 
het voedsel verbroken moesten worden: "Zoals het uiteindelijke doel en 

14. F. dele Boe, Sylvius, "Praefatio", Praxeos Medicae Idea Nova in; Opera Medica 
(Amsterdam; D. Elsevier en A. Wolfgang, 1679), 

15. F. dele Boe, Sylvius, Disputationum Medicarum Pars I, primarias corporis humani 
functiones naturales ex anatomicis. practicis et chimicis experimentis deductas complectens 
(Amsterdam: J. v.d. Bergh, 1663): ook in Opera Medica, p. 1-52. Naar afzonderlijke 
disputaties (Disputat.) TZ\ verwezen worden met Romeinse cijfers; naar de betreffende 
paragraaf in Arabische cijfers. 

16. Disputat. II, 9; "Desideraram huic Secretioni mutationem libet in consilium et 
auxilium advocare stupendia, mirandaque indies patrantem Chymiam, primariam certe 
mutationum naturalium Artem. in quibusdam. si dicere fas sit, Naturam ipsam superan-
tem. atque Physicae Scientiae, ut et Medicinae solidae constituendae perutilem ac unice 
necessariam". 

17. Disputat. I. 1-8 en F. dele Boe, Sylvius, Oratio Inauguralis de Hominis Cogniliones; 
in Opera Medica. p. 895-903. 
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oogmerk van de Natuur en de Kunst is het tot stand brengen van een elk in 
zijn soort geheel volmaakt lichaam, zo is de eerste stap daartoe gewoonlijk 
het oplossen van de delen van een of ander willekeurig daarop betrekking 
hebbend lichaam en het op milde wijze losmaken van de samenvoeging of 
gemeenschappelijke band, waarmee alle delen bij elkaar gehouden wor-
den"'«. 
Sylvius onderscheidde twee bindingstypen in een verbinding (mistum). Bij 
het eerste en krachtige type was zout het bindmiddel; bij het tweede en 
zwakke type olie. De 'zout-binding' werd door water verbroken. E>e 'olie-
binding' werd door vuur veranderd en afgebroken". De bindingen konden 
dan ook op twee verschillende manieren verbroken worden: heftig en 
plotseling door het vuur zoals bij de verbranding, of gematigd en langzaam 
door het water zoals bij de gisting of de fermentatie (of als er tevens stank is 
bij de rotting of putrefactie)^". 
Volgens Sylvius konden bij de omzetting van het voedsel in het spijsverte-
ringskanaal twee processen onderscheiden worden. In de eerste plaats werd 
het voedsel in de maag tijdens de chylificatie, of — zoals Sylvius het liever 
noemde — gisting of fermentatie, omgezet in een voedingssap of chylus. 
Vervolgens werden in de twaalfvingerige darm de bruikbare delen van het 
voedsel gescheiden (secretio) van de onbruikbare, hetgeen gepaard ging met 
een opbruising of effervescentie. 
Bij de fermentatie in de maag werden op milde wijze de bindingen 
verbroken. Voor een goede fermentatie was nodig: voldoende water (om de 
'zout-binding' te verbreken), een matige warmte (om de 'olie-binding' te 
veranderen) en een vrije uitweg voor gassen, die bij het veranderen van de 
olie ontstaan. Zo werden alle delen van de verbinding geschikt gemaakt om 
zich tot een nieuwe verbinding te verenigen^'. De fermentatie in de maag 
behoefde niet zo ver te gaan dat de zuiverste en eenvoudigste delen ontstaan. 
Het was voldoende als er "tamelijk zuivere, eenvoudige en minder samenge-
stelde vooral vloeibare delen" ontstaan^^. 
Vervolgens werd in de twaalfvingerige darm de chylus, het vloeibare en 
bruikbare, gescheiden van de vaste, dikke en onzuiverder delen van het 
voedsel. Dit vereiste een nieuwe chemische verandering, de effervescentie. 
Sylvius omschreef dit proces als "de scheiding van hetgeen verbonden was 

18. Disputat. I, 11: "Quemadmodum Naturae, Artisque ultimus finis et scopus est 
corporis cujusvis in genere suo perfectissimi constitutio: sic primus ad illam gradus est 
fere corporis cujusvis aliquibus sui partibus eo spectantis resolutio, et compagis sive 
vinculi communis, quo partes ejus omnes in unitate continentur, dissolutio blanda". 

19. Disputat. I. 13. 
20. Disputat. I, 12. 
21. Disputat. I. 15 en 19. 
22. Disputat. U, 7; "... puriores tamen ac simpliciores, adeoque minus compositae, 

maximeque fluidae desiderantur misti partes". 
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en de verdichting van hetgeen verbonden wordt, die verloopt met een of 
andere waarneembare weerstand van datgene wat verbonden wordt en met 
daardoor opgewekte beroering". Een dergelijke reactie vond plaats als een 
zure geest (spiritus acidus) zich verbond met een loogzout (sal lixiviosum)^\ 
Sylvius onderscheidde dus duidelijk de fermentatie ("vinculi dissolutio") van 
de effervescentie ("vinculi conjunctio")^*. Voor de effervescentie in de 
twaalfvingerige darm waren, naast het dunne, zacht zure gedeelte van het 
speeksel, vooral het pancreassap en de gal verantwoordelijk. Pancreassap 
leek op speeksel en bevatte dus een zure geest, terwiji gal veel loogzout 
bevatte^^ 
Zowel zuur als loogzout werden volgens Sylvius bereid met behulp van vuur. 
Aan beide was dus overvloedig vuur gebonden. Met andere woorden, 
vuurdelen waren een intrinsiek bestanddeel van zuur en loogzout. De 
vuurdelen waren ook verantwoordelijk voor de scherpte van deze stoffen^*. 
Vandaar dat Sylvius aannam dat vuurdeeltjes niet de vorm van een kubus, 
maar van een tetraeder hadden'". Als zuur en loogzout met elkaar reageer-
den, kwamen de vuurdelen vrij. Deze werkten in op alle delen van een 
verbinding. Door hun tetraedrische vorm waren de vuurdeeltjes bijzonder 
geschikt om tussen de delen van een verbinding te komen. Die delen gingen 
daardoor bewegen en vlogen zelfs weg. Op deze wijze verklaarde Sylvius de 
bij effervescentie optredende beroering, opborreling en wamite-ontwikke-
ling. 
Op analoge wijze verklaarde Sylvius de hart-werking^'. In het hart verlieten 
vuurdeeltjes het tweelinghuis (d.w.z. zuur en loogzout) en drongen in die 
bloeddeien door die beter bij hun aard pasten, zoals olie-delen. "Is het een 
wonder als de oliedelen mengen met vuur en een verbranding ondergaan; en 
het vuur, ontstaan door de efTervescerende gal en lymfe, de rest van het bloed 
uitzet?" opperde Sylvius in een rhetonsche vraag. Door de uitzetting van het 
hart wordt de contractie van de hartspier gestimuleerd. Een contractie, die 
volgens Sylvius, zou verlopen overeenkomstig mechanische wetten^'. 

Mechanistische aspecten in de fysiologie van Sylvius 

Voor de verklaring van de hartwerking gebruikte Sylvius niet alleen 
chemische maar ook mechanische processen. De bij de effervescentie 

23. Disputat. II, 13: "unitorum secretio, et uniendorum concretio quando cum notabiii 
aliqua uniendarum partium pugna et hinc excitatio fervore contingit". 

24. Disputat. I, coroll. 1. 
25. Disputat. II, 15, 20 en 21. 
26. Disputat. X, 51. 
27. F. dele Boe, Sylvius. De Methodo Medendi. Liber II, cap. 22, § 14 en 15. 
28. Disputat. X. 54. 
29. Disputat. IX, 47 en 51. 
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vrijkomende warmte verwarmde het bloed. Het bloed en daardoor ook het 
hart zette uit. De uitgerekte hartspier, die — zoals een veer — een 
natuurlijke neiging tot samentrekken heeft, deed zulks na invloeiing van de 
verkoelende spiritus animales. 
De verklaring die Sylvius gaf van de effervescentie paste goed binnen een 
corpusculaire, mechanistische zienswijze. Immers de eigenschappen van de 
vuurdeeltjes hingen samen met hun configuratie en de veranderingen die ze 
veroorzaakten vereisten contact met de te veranderen deeltjes. 
Ook bij andere fysiologische processen maakte Sylvius gebruik van mecha
nistische concepten. De productie van kliersappen, zoals de gal, beschouwde 
hij als een filtratie- of zeefproces door de porien van het omhulsel (tunica) 
van de klieren'". Sylvius' leerling Reinier de Graaf preciseerde dit proces als 
volgt: "de Slag-aderen voeren onder de purpure bloedt-stoffe alderhande 
vogten tot de klieren over, waar van yder, om de bepaalde gestaltenis barer 
togt-gaten, eeven als Teemsen, sodanige deeltjes der vogten doorlaten, 
welke, ten op-sigte barer groote en uyterlijke gedaante, met der selver togt-
gaten de beste over-een-komst hebben; ondertusschen buyten-sluytende 
andere, die met haar minder gelijkenis hebben"^'. 
Filtratie-processen speelden verder een rol bij de vorming van de spiritus 
animales in de hersenen" en bij de opname van chylus uit de darm". In feite 
ging het om een algemeen principe, dat Sylvius' leeriing N. a Lith als volgt 
formuleerde: "het parenchym van hart, nier enz. bestaat uit een vlechtwerk 
van vaten waarin verschillende lichamen overeenkomstig de vormen der 
openingen worden uitgescheiden"'*. 
Bij de opname van chylus speelden ook hydrodynamische factoren een rol. 
Het gefermenteerde voedsel bezat nog een zekere stroperigheid (visciditas) 
door de aanwezigheid van zeer veel 'olie' en weinig zure geest en 'aarde'. Met 
behulp van het loogzout uit de gal werd de stroperigheid verminderd. Ook 
een sterke zure geest, zoals in pancreassap, kon de kracht van olie breken. 
De aldus vloeibaarder geworden chylus kon nu m.b.v. de peristaltische 
beweging door de vlezige en spongieuze darmbekleding (crusta) gefiltreerd 
worden". 

30. Disputat. VI, 36. 
31. R. de Graaf, Ontleet- en Geneeskonstige Beschrijvinge van d'Eygenschap en Nuttig-

heydt des Al-Vleesigen Saps, in Allede Wercken (Amsterdam: A. Abrahams, 1686), p. 516. 
32. Disputat. IV, 29. 
33. Disputat. II, 25. 
34. N. a Lith, De Usu Matheseos in Medicina (Leiden; S. Verruwhert, 1663), stelling 22; 

"Cordis, renum etc. parenchymata vasorum plexum esse ac juxta pororum figuras varia 
corpora in illus secerni perhibent". 

35. Disputat. II, 23-25. 
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Mechanistische aspecten in de pathoiogie van Sylvius 

Bij verschillende ziekten speelden mechanische factoren een rol. Vaak ging 
het dan om een abnormale toestand van lichaamsvochten. De belangrijkste 
kwaliteit van die vochten was de vioeibaarheid. Als de vochten te taai en/of 
te stroperig werden, zouden ze vaten, zenuwen en klierafvoerbuizen ver-
stoppen. Bij verlies van zijn vioeibaarheid klonterde bloed samen, werd slijm 
lijmachtig en verstopte door het vastkleven van deeltjes kleinere vaten, gal 
kleefde aaneen tot stenen''. De tussenpozende koorts (febris intermittens) 
werd veroorzaakt door een afsluiting van de afvoergang van de alvleesklier. 
Door een overmaat zuur stolde het pancreassap in de afvoergang. Bij sectie 
was Sylvius namelijk gebleken dat een in de klierbuis ingespoten blauwe 
kleurstof niet alle delen van de alvleesklier bereikte^'. Wat de therapie 
betrof, kwamen vooral de alterantia in aanmerking omdat deze geneesmid
delen vooral de vioeibaarheid van de vervatte en vloeibare delen (partes 
corporis contentae ac fluidae) beinvloedden. Geliefd waren de vluchtige 
zouten (salia volatilia). Deze losten immers taaie, slijmerige stoffen op en 
corrigeerden het zuur. 
Bij een te overvloedige voedselopname kon de chylus zo dik en slijmerig 
worden dat de melkvaten verstopt raakten. Vervolgens scheurden de 
melkvaten en vloeide het vocht in de buikholte, zodat een buikwaterzucht of 
ascites ontstond'*. 
Ook bij de verklaring van koorts speelden mechanische factoren een rol. 
Kenmerkend voor koorts was volgens Sylvius de praeternaturale snelheid 
van de pols en niet de verhoogde warmte^'. Als door een abnormale 
samenstelling van de lymfe het alvleessap of de gal er te veel zuur of alkali in 
het hart kwam, ontstond er een scherpere effervescentie*". Het bloed en 
daardoor het hart zette sterker uit, waardoor de hartspier gestimuleerd werd 
tot een sterkere samentrekking. 

Conclusie 

Zonder twijfel vormde de chemie de grondslag voor de leer van Sylvius. Met 
name de eigenschappen van zuur en alkali waren fundamenteel in fysiolo
gische en pathologische processen. Toch sloot dit een mechanistische 
zienswijze niet uit. In fysiologie en pathoiogie bleek dat uit de belangstelling 
voor de vaste delen (deeltjes, porien) en uit de toepassing van hydrodyna-

36. F. dele Boe, Sylvius, De Methodo Medendi. Liber II, cap. 23, § 2-8. 
37. F. dele Boe, Sylvius, Praxeos Medicae Idea Nova. Liber I. cap. 30. 
38. F. dele Boe Sylvius, "De Hydrope", Praxeos Medicae Appendix, Tractatus Vim: 

Opera Medica. p. 739 en 740. 
39. Disputat. IX, 6-8. 
40. Disputat. X, 55. 
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mische concepten. De opvattingen van Sylvius waren even goed mechanisch 
als chemisch. Er is bij hem geen duidelijk onderscheid tussen een iatrome-
chanische en een iatrochemische opvatting. 
Bovendien moet men zich realiseren dat Sylvius duidelijk verschilde van zijn 
iatrochemische voorgangers. In tegenstelling tot Paracelsus en Van Helmont 
was Sylvius geen metafysicus. Hij verwierp allerlei filosofische subtiliteiten. 
Hij trachtte fysiologische verschijnselen te verklaren in termen die relatief 
dicht bij de ervaring lagen. Hierbij had hij als stelregels: "de rede is leider, 
vergezeld door de ervaring"*' en "rede en ondervinding als weegschaal der 
waarheid"*^ 
Het onderscheid tussen de oudere iatrochemici als Paracelsus en Van 
Helmont en de jongere als Sylvius en Willis gaat nog verder. De chemische 
filosofen lieten in verband met hun theologische uitgangspunten geen 
wiskundige abstracties toe; zij verwierpen de invoering van de logica en de 
wiskundige redenering in de natuurfilosofie. De jongere iatrochemici daar-
entegen propageerden het gebruik van de wiskunde"*'. Sylvius merkte 
hierover in zijn oratie op: "de beginselen der natuurwetenschappen moeten 
wiskundig aangetoond worden""". In deze zin zijn de jongere iatrochemici 
aanhangers van de mechanistische filosofie. Hiertoe hebben ook andere 
factoren bijgedragen, zoals het accepteren van de bloedcirculatie, de ont
dekking van het lymfsysteem en de betere kennis van de structuur van de 
klieren. Het incorporeren van chemie en microscopic in de anatomic tot wat 
Davis noemde de chemische anatomic"', maakte een corpusculaire zienswij
ze in fysiologie en pathoiogie acceptabel. 
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat met betrekking tot de 
geneeskundige theorie het onderscheid iatrochemie - iatromechanica eer-
der verwarrend dan verhelderend werkt. De termen iatrochemie en chemia
trie zouden beter beperkt kunnen worden tot hun oorspronkelijke betekenis: 
het gebruik van chemisch bereide geneesmiddelen. 

SUMMARY 

Mechanical principles in Franciscus dele Boe, Sylvius' theories 

In the 17th century the term iatrochemistry was restricted only to the use of chemically 
prepared remedies. Later on medical historians extended the meaning of this term to the 

41. Disputat. II, 3: "Ratione Duce ac Comite Experientia". 
42. F. dele Boe, Sylvius, Oratio Inauguralis. in: Opera Medica, p. 902; "Veritatis 

trutinam Rationem et Experientiam". 
43. A.G. Debus, "Motion in Renaissance Chemistry", fsis 64 (1973), p. 5-17. 
44. F. dele Boe, Sylvius, Oratio Inauguralis. in; Opera Medica, p. 897; "Rerum 

Naturalium Principia Mathematico more demonstranda". 
45. A.B. Davis, Circulation Physisiology and Medical Chemistry in England 1650-1680 

(Lawrence: Coronado Press, 1973). 
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use of chemical concepts in physiology and pathology. They disttnguished iatrochemistry 
from iatromechanism, suggesting an opposition. 
In the case of F. dele Boe, Sylvius it is clear that his theory is primarily based on chemistry; 
especially on the opposition between acid and alkali. Nevertheless he used mechanical and 
hydrodynamic principles in physiology and pathology. This — together with his 
recommendation of mathematics — made his iatrochemistry different from that of the 
older iatrochemists like Paracelsus and Van Helmont. Therefore we might suggest to 
describe the theoretical frame-work of 17th century medicine in terms of chemical 
philosophy or mechanical philosophy and to restrict the label iatrochemistry to its 
original use. 


