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DE DOOS VAN PANDORA 

OP ZOEK NAAR DE CORRESPONDENTIE 
VAN GERARD VAN SWIETEN 

I. K. van der Korst* 

Correspondentie tussen medici vormt een niet te 
verwaarlozen bron voor de geschiedschrijving 
van de geneeskunde. Dit geldt met name ook 
voor de achttiende eeuw, toen het medisch tijd
schrift nog in aarzelende opkomst was en genees
kundigen voor hun professionele nieuwsgaring 
en uitwisseling van ideeën nog goeddeels aangewe
zen waren op briefwisseling. Er zijn vele redenen 
om aan te nemen dat de medicus Gerard van 
Swieten (1700-1772), alhoewel hij een fervent lezer 
van wetenschappelijke periodieken was, daarnaast 
ook een uitgebreide correspondentie heeft onder
houden. Nog in de tijd dat hij in Leiden praktiseer
de - te weten tot 1745 - had hij zich al een zekere 
mate van internationale faam verworven, niet in 
het minst door de publicatie (1742) van het eerste 
deel van zijn commentaren op de leerspreuken van 
Herman Boerhaave,' maar ook door zijn private 
colleges in de genecsmiddelenleer die door vele 
buitenlandse studenten zijn gevolgd. 

Toen Van Swieten in 1745 te Wenen werd aan
gesteld als eerste lijfarts van koningin - keizerin 
Maria Theresia en tevens tot archiater van haar 
erflanden, is zijn vermaardheid alom sterk toege
nomen. Daartoe heeft de succesvolle publicatie van 
de volgende delen van de genoemde Commentaria 
ongetwijfeld bijgedragen, alsmede de onder zijn 
leiding tot stand gebrachte drastische hervorming 
van de Weense medische faculteit, resulterend in 
de zogeheten Eerste Weense Geneeskundige 
School. Bovendien bekleedde Van Swieten in 
Wenen nog twee nevenfuncties - allerminst sine
cures - die eveneens tot de nodige corresponden
tie moeten hebben geleid, nl. bibliothecaris van 

de schitterende hofbibliotheek en preses van de 
Oostenrijkse censuurcomniissie. 

Tot nog toe is van de door van Swieten gevoer
de briefwisselingen echter slechts weinig boven 
water gekomen. Afgezien van de vermelding of 
aanhaling van afzonderlijke brieven, is slechts de 
briefwisseling met enkele coUegae-medici gepu
bliceerd, nl. met Paulus de Wind^, Giovanni 
Ludovico Bianconi', Adriaan Groenen'' en Gio
vanni Bianchi'. In alle vier gevallen gaat het 
slechts om een zeer gering aantal brieven - hoog
stens acht - en uitsluitend om epistels geschreven 
door (niet aan) Van Swieten. 

De in kwantitatief en ook in kwalitatief 
opzicht belangrijkste correspondentie van Gerard 
van Swieten die tot dusverre aan het licht geko
men is, vormen 33 brieven gericht aan Antonio 
Nunes Ribeiro Sanches,'' aanvankelijk lijfarts van 
de Russische tsarina, later ambteloos burger te 
Parijs. Deze brieven stammen uit de meest bewo
gen periode van Van Swietens leven, namelijk uit 
de jaren 1739 tot 1754. In dit tijdvak valt zijn over
gang van Leiden naar Wenen. De epistels aan 
Sanches gericht onderscheiden zich van de overi
ge correspondentie door hun lengte en door de 
openhartigheid waarmee Van Swieten ook zijn 
persoonlijke aangelegenheden onder woorden 
brengt. Zo gaat hij tegenover Sanches uitvoerig in 
op zijn overwegingen om aanvankelijk de uitno
diging van Maria Theresia om haar lijfarts en 
bibliothecaris te worden af te wijzen. Het volgen
de jaar schrijft hij aan Sanches even uitvoerig 
waarom hij inmiddels besloten heeft toch naar 
Wenen te gaan. Ook het verlies van een zoon aan 
de pokken is een onderwerp dat alleen in de brie
ven aan Sanches is te vinden. Slechts vier van 
deze brieven zijn integraal gepubliceerd.' 

Uit het feit dat de brieven aan Sanches zich 
bevinden in de Österreichische Nationalbibliothek 
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- de voormalige hofbibliotheek - te Wenen, mag 
men niet afleiden dat Van Swietens correspon
dentie daar steeds zorgvuldig bewaard is geble
ven. De desbetreffende brieven bevinden zich in 
één van twee delen waarin de verzamelde corres
pondentie van Sanches na zijn dood door een 
erfgenaam is gebonden. Deze verzameling is 
omstreeks het midden van de negentiende eeuw 
door de Weense bibliotheek aangekocht. Afgezien 
van deze aanwinst bevat deze schitterende biblio
theek, waarvan Van Swieten meer dan 25 jaar 
inwonend prefect is geweest, opvallend weinig van 
de door hem gevoerde correspondentie: slechts 
eenentwintig uitgaande en achttien ingekomen 
brieven. En deze betreffen in hoofdzaak corres
pondentie met de keizerin en officiële instanties. 
Deze armoede aan brieven staat in schril contrast 
tot de rijkdom aan andere handschriften van Van 
Swieten in de Nationalbibliothek: collegedictaten, 
patiëntenboeken, aantekenboekjes, manuscripten 
van boeken en lezingen enz. 

Eén van de oorzaken van deze schaarste aan 
epistolaire nalatenschap is vermoedelijk het feit 
dat Van Swieten kennelijk geen enthousiast en al 
evenmin een zorgvuldig brievenschrijver is 
geweest. Afgezien van zijn correspondentie met 
Sanches zijn de brieven van Van Swieten meestal 
kort en zakelijk. Ook tegenover Sanches veront
schuldigt hij zich vaak over de late beantwoor
ding van diens brieven. En wanneer hij een lange 
brief aan Sanches heeft gecomponeerd, doet hij 
dat met uitgesproken tevredenheid. Een zekere 
mate van slordigheid in zijn brieven verraadt dat 
hij in de regel geen minuut heeft vervaardigd. Tot 
nog toe is mij slechts één minuut van zijn hand 
onder ogen gekomen en dat betreft de brief aan 
keizerin Maria Theresia van 29 januari 1745, 
waarin hij haar condoleert met het verlies van 
haar zuster en tevens zijn komst naar Wenen 
bevestigt. En slechts één van de onderzochte 
brieven is niet van zijn hand, maar vermoedelijk 
op- of afgeschreven door één van zijn biblio
theekmedewerkers. Het betreft zijn eerste brief aan 
Giovanni Ludovico Bianconi, de lijfarts van de 
koning van Polen, gedateerd 18 juli 1749,' waarin 
Van Swieten zijn collega uitvoerig van advies dient 
hoe hij met zijn melancholie dient om te gaan. 

Het ontbreken van minuten vermindert uiter
aard de kans op het bewaard blijven van uitgaan
de correspondentie. Maar ook de schaarste aan 

door Van Swieten ontvangen brieven valt op. 
Tegenover de 185 van Van Swieten afkomstige 
brieven die ik totnogtoe op de een of andere 
manier heb kunnen traceren, staan slechts een 
45-tal aan hem gerichte brieven, waarvan een niet 
onaanzienlijk deel in minuutvorm. Met andere 
woorden: het bewaard blijven is eerder te danken 
aan de afzender dan aan de ontvanger. Het staat 
in ieder geval vast dat Gerard van Swieten niet alle 
door hem ontvangen brieven heeft vernietigd. 

Omstreeks 1880 was nog een 'dik pak' corres
pondentie met Maria Theresia in bezit van zijn 
nazaat Egid van Swieten.'^ Dat zich hieronder niet 
alleen brieven van, maar ook aan Maria Theresia 
bevonden is goeddeels te danken aan het feit dat 
de keizerin vaak haar reactie op Van Swietens 
epistels in de marge of keerzijde van de ontvan
gen brief schreef en deze vervolgens aan hem 
retourneerde. Na de dood van Egid - die zonder 
nazaten was - raakt men het spoor van deze cor
respondentie bijster. Slechts een (klein?) deel 
daarvan is uiteindelijk in de Nationalbibliothek 
terechtgekomen. Maar de aan het licht gekomen 
correspondentie tussen de keizerin en haar eerste 
lijfarts smaakt beslist naar meer, want deze is van 
een opvallende vertrouwelijkheid en openhartig
heid. Een openhartigheid die van de zijde van 
Van Swieten voorts alleen te vinden is in de eer
der gemelde correspondentie met Sanches. 

Zijn schriftelijke nalatenschap - blijkbaar met 
uitzondering van de vorenvermelde correspon
dentie met de keizerin - heeft Gerard van Swie
ten vermaakt aan zijn opvolger als eerste lijfarts, 
archiater en president van de medische faculteit 
van de Weense universiteit, baron Anton von 
Störck. Diens nazaten hebben een groot deel 
hiervan geschonken aan de Österreichische Natio
nalbibliothek, zoals de collegedictaten en aante
kenboeken. Omstreeks 1970 waren nog steeds 
brieven van Gerard van Swieten in handen van 
de familie Störck.'" Mijn schriftelijke navraag bij 
de familie naar deze correspondentie bleef tot 
nog toe onbeantwoord. 

Aldus is men voor het raadplegen van Van 
Swietens brieven vrijwel volledig aangewezen op 
de bewaring van de schriftelijke nalatenschap van 
zijn correspondenten. De thans bekende bewaar
plaatsen strekken zich uit van Uppsala tot Edin-
burg en van Amsterdam tot Rimini (zie tabel). 
Maar dat betreft slechts 145 autografen, terwijl 
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van 49 brieven die in de literatuur gesignaleerd 
zijn de verblijfplaats onbekend is. Gelukkig is een 
aantal brieven waarvan de originelen vermoede
lijk verloren zijn gegaan ooit integraal gepubli
ceerd. Dat betreft met name enkele cruciale 
brieven aan Albrecht von Haller" en Antonius de 
Haen". Het lijkt alleszins de moeite waard om 
het zoeken in de Europese archieven en biblio
theken voort te zetten. Immers, er zijn aanwijzin
gen in zijn boeken, manuscripten en brieven dat 
Van Swieten ook gecorrespondeerd moet hebben 
met zeer veel andere geleerde tijdgenoten, waar
onder bekende medici als lean Astruc, Charles 
Bonnet en Giovanni Batista Morgagni. Ook al 
zouden deze brieven minder openhartig blijken 
dan zijn brieven aan Maria Theresia en aan 
Sanches, dan nog kunnen zij bijdragen tot het 
invullen van de hiaten in onze kennis omtrent 
Van Swietens werken en denken. Dat heeft de 
thans bekende correspondentie bewezen: de twijfel 
aan Van Swietens auteurschap van het anoniem 
verschenen Kurze Beschreibung und Heihingsart der 
Krankheiten wetche an öftesten in dem Fledlager 
beobachtet werden (Wien, Prag en Triest 1758) kan 
nu definitief worden opgeheven. Moest Van 
Swietens meest recente biograaf Brechka nog 
bekennen dat hij niet wist waar Van Swieten in 
Wenen woonde,'-' uit de disponibele brieven 
blijkt nauwkeurig zijn adres. 

Hoewel een deel van die correspondentie de 
bibliotheek en de censuur betreffen, speelt toch 
de geneeskunde in al haar aspecten een hoofdrol. 
Er valt in de brieven te lezen hoe Van Swieten 
uiterst schoorvoetend medische noviteiten bena

derde zoals de polsleer van Solano, de variolatie, 
de irritabiliteitsleer geponeerd door Haller, de 
toepassing van de koortsthermometer en het the
rapeutisch aanwenden van elektriciteit. Maar 
anderzijds treedt hij op als enthousiast voorvech
ter van de behandeling van de lues met oraal toe 
te dienen kwiksublimaat en de behandeling van 
kanker en andere harde gezwellen met dolle ker
vel. Onder Van Swietens supervisie worden aller
lei potentiële geneesmiddelen uitgetest op de 
patiënten die de Weense ziekenhuizen herbergen 
en Van Swieten doet daarvan kond aan zijn colle
gae over de grenzen. Dat Van Swieten bij zijn leven 
internationaal een groot gezag in medische zaken 
werd toegekend, moge blijken uit het feit dat 
zowel een college van Rotterdamse geneesheren''» 
alsook de Parijse academie van geneeskunde''" om 
zijn oordeel vroeg inzake de wenselijkheid van 
variolatie. Brieven waarin Van Swieten zijn me
ning ventileerde over de behandeling van lues, 
werden integraal opgenomen in contemporaine 
boeken."" Ook al zijn de epistels van Van Swieten, 
behalve die aan Maria Theresia en aan zijn colle
ga Sanches, veelal kort en zakelijk, toch vormen 
zij een toegang tot het gedachtegoed van leidende 
achttiende-eeuwse medici. Het is alleszins de 
moeite waard verder speurwerk te doen naar het 
correspondentienetwerk onder de toenmalige 
medici als essentiële aanvulling op de gedrukte 
bron. Dergelijke brieven moeten ongetwijfeld 
nog rijkelijk voorhanden zijn in bibliotheken en 
archieven,'' maar vereisen wel toegewijd speur
werk. 
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TABEL 
Bewaarplaatsen van door Gerard van Swieten geschreven brieven 

PLAATS 
AUTOGR. 
Wenen 
Leiden 
Rimini 
Amsterdam 
Erlangen 
Florence 
Edinburgh 
München 
Rome 
Londen 
Wenen 
Bonn 
Carlisle 
Wenen 
Wenen 
Parijs 
Leiden 
Uppsala 
Parijs 
Milaan 
Wenen 
Hannover 
Nürnberg 
onbekend 

INSTELLING 

Österr. Nationalbibliothek 
Universiteitsbibliotheek 
Biblioteca. Gambalunghiana 
Universiteitsbibliotheek 
Universitatsbibliothek 
Biblioteca Medicea Laurenz. 
Royal College of Physicians 
Bayerische Staatsbibliothek 
Biblioteca Apost. Vaticana 
Linnean Society 
Inst. Geschichte d. Medizin 
Universitats und Landesbibl. 
Carlisle Library 
Allgem. Verwaltungsarchiv 
Haus, Hof-und Staatsarchiv 
Acad. Nat. de Médecine 
Gemeentearchief 
Universitetsbibliotek 
Bibliothèque Interunivers. 
Archivio di Stato 
Erzbischofl. Archiv 
Stadtarchiv 
German. Nationalmuseum 
(gepubliceerd c.q. vermeld 
in literatuur) 

AANTAL 

54 
16 

9 
8 
8 

7 
7 
6 

5 
5 
3 
2 

2 

2 

2 

2 

49 

CORRESPONDENTEN 

Ribeiro Sanches, Maria Theresia, e.a. 
v.Oudendorp, Gronovius, Wesseling, e.a. 
Bianchi (=lano Planco), onbekend 
de Wind 
Heister, Trew 
Bandini 
Pringle 
Oefele, Gladbach 
Bianconi 
Linnaeus 
Maria Theresia 
Jacquin, Springsfeld 
Brownrigg 
Maria Theresia 
Kaunitz, Springsfeld 
Morand 
de Gorter 
Rosén von Rosenstein 
Facuité de Médecine 
Maria Theresia 
Maria Theresia 
onbekend 
onbekend 
o.a. de Haen, Haller, Morgagni, Groenen, 
de Monchy, Leempoel, Benvenuti 
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