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HET LABORATORIUM VAN SYLVIUS
In 1658 aanvaardde Frangois dele Boe, Sylvius( 1614-1672)debenoemingtot
ordinarius professor medicinae aan de Leidse Universiteit.' Het werd zijn
derde verblijf te Leiden. Eerst studcerde hij ergeneeskundeonderVorstiusen
Heurnius; in 1634 verdedigde hij onder Vorstius Positiones variae medicae.Nadat hij in Bazel op 16 maart 1637 zijn studie had afgesloten met een
promotie De animali motu ejusqiie laesionihus. verbleef hij van 1638 tot 1641
opnieuw in Leiden, nu als privaat-docent. Zijn lessen en demonstraties werden druk bezocht. De neerslag van zijn wetenschappelijke activiteiten is te
vinden in de "Notae de cerebro" in de Instiiutiones Anatomicae van Bartholinus en in de Diciaia ad C. Bartholini histinitiones Anatomicas.^ Hij raakte
in deze periode betrokken bij de introductie van de leer van de bloedsomloop
aan de Leidse Universiteit. In 1641 aanvaardde hij een benoeming tot geneesheer van de Waalse diakonie te Amsterdam. Hier zag hij kans een bloeiende
praktijk op te bouwen. die hij niet dan na maandenlange onderhandelingen
wenste te verwisselen voor een ordinariaat te Leiden. De periode van zijn
hoogleraarschap was voor de Leidse medische faculteit een periode van bloei
met name voor het klinisch onderwijs.-' Algemeen beschouwt men deze
periode tevens als het hoogtepunt van de iatrochemische richting in de
geneeskunde.
Sylvius trachtte zijn geneeskundig stelsel te baseren op anatomische. praktische en chemische experimenten.' Dat laatste bestempelt hem tot iatrochemicus. Volledigheidshalve moet vermeld worden dat Sylvius zijn stelsel
niet uitsluitend op chemische principes baseerde. Ter verklaring van het
mechanisme van de ademhaling en van de bloedsomloop gaat hij uit van
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fysische grondbeginselen. Zelf beschouwde Sylvius zijn chemische interpretatie van de fysiologie en de patho-fysiologie als hypothetisch en geenszins als
een absolute waarheid.''
Bij gezondheid was er volgens Sylvius sprake van een juiste menging van de
zure en de basische grondstoffen van de lichaamssappen. Ziekte werd veroorzaakt door een verstoring van dat evenwicht door de produktie van bijtende
zure of alkalische stoffen, De aldus ontstane "acrimonia" of scherpte van de
sappen was meestal van zure aard, zoals bij kinkhoest, apoplexie. epilepsieen
dikwijls bij koortsen. Slechts bij pest was ereen overmaat alkali. De therapie
moest er in deze gevallen op gericht zijn de overmaat te bestrijden: een
alkalische gesteldheid door zure middelen, een zure gesteldheid door alkalische.
Oordeel aver Sylvius' chemische

werkzaamheden.

In de iatrochemie worden fysiologische en pathologische verschijnselen beschouwd als gevolgen van chemische activiteiten. Grondslag voordit systeem
is dus de praktische en theoretische kennis van die chemische activiteiten.
Volgens velen ligt de betekenis van Sylvius voor de iatrochemie (en daarmee
ook voor de chemie) eerder in zijn theoretische beschouwingen dan in zijn
praktische onderzoekingen. Van Leersum stelt heel nadrukkelijk: "..., geexperimenteerd heeft Sylvius niet",'Ook King laat zich in diezin uit:".,.. he was
not an experimentalist and did not carry on significant original researches"."*
Wat voorzichtiger drukt Partington zich uit: "He probably made chemical
experiments, but was mostly a theorist".'' Baumann' echter meent dat Sylvius
wel degelijk experimenteerde. In het volgende zuUen we nagaan in hoeverre
voor dat laatste standpunt aanwijzingen te vinden zijn.
Gegevens ontleend aan tijdf^enoien.
Reeds in de Amsterdamse periode (1641-1658) hield Sylvius zich met de
scheikunde bezig. Volgens Schacht besteedde Sylvius in die periode zijn vrije
tijd met anatomische ontledingen of werkend tussen destilleerketels en fornuizen."' Waarschijnlijk dateert uit de Amsterdamse tijd het contact met Joh.
Rud. Glauber (1604-1670). Deze woonde immers van 1640-1646 en van 16526. Zie bijvoorbeeld: "Praefatio", in: F. dele Boe Sylvius. Opera Medica en F. dele Boe
Sylvius, Epistola Apologeiiea (Leiden: Th. Hoorn, 1664).
7. E.C. van Leersum, Opuseula Selecta Neerlandicorum de Arte Medica vol. VI (1927).
p. X.
8. L. King, The road of medical enlightmenl (London: MacDonald, 1970), p. 93.
9. J.R. Partington, History of Chemistry vol. II (London: MacMillan, 1961), p. 282.
10. L. Schacht, "Oratio funebris in obitum Nobilissimi, Clarissimi, Expertissimi D.
Francisci Dele Boe, Sylvius", in: F. dele Boe Sylvius, Opera Medica. p. 927.
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1670 in Amsterdam." IIit een brief van 23 februari 1660 aan Otto Sperling
blijkt dat Sylvius behoorde tot de vertrouwelingen van Glauber, en dat hij van
Glauber mededelingen ontving over diens experimenten. Sylvius schreef:
"Vcrleden week ben ik bij onze Glauber geweest. De mededelingen. die hij
laatstelijk aan mij en anderen heeft gedaan. heb ik bij mij thuis nog niet
kunnen beproeven om tot een zekerder oordeel erover te kunnen komen".'Uit deze passage blijkt bovendien dat Sylvius de experimenten zelf nadeed.
Ook tijdens zijn hoogleraarschap in Leiden bleef Sylvius zich met de chemie
bezig houden. Zo schreef Colepresse in 1668 vanuit Leiden naar Henry
Oldenburg: "Haveing an occasion to wait on Dr. Sylvius latelie in furnishing
him with some of our English Tin-Ore, for Chymicall Experiments...."."
Giovanni-Battista Gornia, de lijfarts van Cosimo HI de' Medici, verbleef van
22 tot 24juni 1669 te Leiden. In zijn dagboek vermeldde hij een bezoek aan het
laboratorium van "Dotter Francesco Silvio, chimico et famoso practico",'''
Interessant is het oordeel van Gornia over Sylvius: "Een ijdel en zelfbewust
man, maar bekwaam chemicus en kenner van chronische ziekten".

De inveniaris van 1673.
Na het overlijden van Sylvius maakt notaris Adriaen den Oosterlingh de
inventaris op ten behoeve van de erfgenamen. Jan de Rouyer en Anna Maria
de Rouyer (zie bijlage). Uit deze inventaris krijgt men een indruk van de
chemische werkzaamheden van Sylvius. Zo blijkt er een "voordistilleerkamer" te zijn. waarin naast een "party verrekyckers". een lamp en "copre box"
nog een tweetal fornuizen, een oliepot en een partij glazen flessen voorkomen.
De inventaris van de "goederen int laboratorium" vermeldt verschillende
metalen "fournoysen" met de erbij behorende hulpwerktuigen als "yseren
tangen" en "blaesbalcken". Verder komen in de lijst een aantal helmen, vijzels
en potten voor. Merkwaardig in deze lijst is het ontbreken van glas- en
vaatwerk voor destillatie. Wel vindt men aan het eind van de beschrijving van
"Ongemunt gout ende silverwerk mitsgaders juwelen" nog vermeld "een
sihere kolff omte distilleren".
Uit de vermelding"casgenmetalderleycruyden"zou men kunnen vermoeden
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Bibliothek Kopenhagcn, (iKS .X)92 111.
13. A.R. Hall en M. Boas-Hall cds.. The C'orrespondcnie oJ Henry Oldenhurt;. vol. \'
(Madison: University of Wisconsin Press, 1968). p. 141.
14. G,.l. HoogerwerlT. Pe twee reizen van Cosimo de' Medici door de Nederhin<len
(Amsterdam: Historisch Genootschap. 1919), p. 311.
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dat Sylvius zich in zijn laboratorium eerder met chemisch-farmaceutische dan
met chemisch-fysiologische zaken bezig hield. Verder ontbreken aanduidingen over aanwezige chemicalien in het laboratorium. Slechts in de lijst van
"boeken folio" vindt men "geloutert silver in een aerden smeltcroes".
In de inventaris van het laboratorium komen twintig fornuizen voor. In
vergelijking daarmee vermeldde de inventaris van het laboratorium van Carel
de Maets (hoogleraar in de chemie te Leiden, 1672-1690) slechts acht fornuizen.'^ Het laboratorium van Sylvius moet dus een aanzienlijk laboratorium
geweest zijn. Er blijkenzelfsdrieruimten als zodanigingericht geweest te zijn.
De inventaris spreekt namelijk van "op de voordistilleerkamer", van "Goederen int laboratorium" en van " op te boven laboratorium". Waar zich deze
ruimten in het huis van Sylvius (nu Rapenburg31) bevonden is niet bekend,
In het bestek voor dit huis zoals dat door Sylvius als besteder en Willem
Wijmodt als aannemer in een notariele acte van 4 februari 1664 is vastgelegd,"" wordt geen enkele ruimte als laboratorium aangeduid. Schoorstenen
werden niet noodzakelijk als afvoer voor ovens gebruikt. Bovendien werd in
"yder camer, soo beneden als boven, den bequame Schoorsteen gemaect",
Een apart probleem in de inventaris vormt de "party verrekyckers", Het is
mogelijk dat de klerk, die de inventaris opmaakte, microsopen aanzag voor
verrekijkers. Zeker in de beginfase van de ontwikkeling van het microscoop is
zo'n verwisselingalleszins begrijpelijk. De Hollandse kijkerkon immers door
de afstand tussen beide lenzen te vergroten, gebruikt worden voor het waarnemen van zeer kleine, dichtbij zijnde voorwerpen. Op deze wijze schijnt
Galilei in 1610 waarnemingen gedaan te hebben aan diertjes van zeergeringe
afmetingen." De naam microscoop werd weliswaar in 1625 door Giovanni
Faber gebruikt, toch bleven andere namen in zwang. Zo spreekt Galilei's
leerling Nicolo Aggiunti van "microtelescopium"."*
Sa! volatile oleosuw Sylvii.
De experimenten die Sylvius uitvoerde. zullen waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen worden vastgesteld. In het dagboek van Giovanni-Battista
Gornia zijn echter wel enige aanwijzingen te vinden. Hij vermeldt dat Sylvius
hem de bereiding van gelatine en van vluchtig zout uit hertshoorn demonstreerde. "Door het koken van hertshoorn krijgt hij gelatine, zoals bekend is,
en door destillatie krijgt hij een olie of spiritus, die erg zwavelig en doordringend is".'**
15. P.C. Molhuysen, Hronnen lot de Geschiedenis der Teidsche L iiiver.siteii. vol. IV ( V
Gravenhage: NijholT. 1920), p. 24*,
16. Gemeenlclijke Archiefdienst Leiden. Notarieel Archief 774 no. 105.
17. C. de Waard. /)(• uitvindint; der verrekijkers ('s-Gravenhage: Smits, 1906). p. 293.
18. C. de Waard. /)<• uitvindiitfi der verreki/kers. p. 302.
19. G..I. Hoogerwerff, Pe luee rei:en
p. 31 I: "Dalla giunta bolli/ione de corni di
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Inderdaad was reeds lang bekend dat door koken van hertshoorn, Cornu
Cervi, met veel water hertshoorn-gelatine bercid kon worden. Deze Gelatina
Cornu Cervi werd toegepast bij "opbruisen van het bloed". Men kendeereen
matigcnde werking op de acrimonia der sappen aan toe.-"
Bij de destillatie van hertshoorn ontwijkt er een spiritus. Deze bestond
volgens Bontekoe "uyt water en vlugtig sout".-' Voor de bereiding van dit
"vlugtig sout" of sal volatile (ammoniumcarbonaat) werden allerlei dierlijke
delen gebruikt zoals horens, botten en hoeven.-- Door droge destillatie van
dergelijke stikstofhoudende organische produkten ontstaat ammoniumcarbonaat, dat verontreinigd is met brandbare, dierlijke olie.-' Steven Blankaart
spreekt in dit \orband in/ijn aantekeningcn op//c;/'/»7().v()()/;/?/.v(7) Laboratorium van N. Lemery van "een sout eenige oliagtige deeltjes van sig slepende".-^ Was de uitgangsstof hertshoorn, dan noemde men het ontstane produkt hertshoornzout of "Sal Volatile Cornu Cervi", later ook bekend als
Ammonium Carbonicum Pyro-Oleosum.-" Werd het residu van de destillatie
in open vuur geglocid, dan verkreeg men "Cornu Cervi Ustum", calciumfosfaat.
Van het vluchtig zout werd gezegd dat het een van de beste remedien was. die
er bekend waren: "seer dienstig in quaadaardige en gaande en komende
koortsen, pokjes, geraaktheid, vallende siekte, lammigheid, moerqualen en
alle fenynige steken van beesten".-*" Het zou de lichaamssappen vloeibaarder
maken, "eensdeels om syn groote doordringentheid, anderdeels om dat het
een Sal alcali is en de kragten van het suir breekt, die dese vogten verdikken,
hier door geschied dat het bloed vryer beweginge hebbende makkelijker of
door sweten of door pissen van de eendantige lighaamtjes gesuivert werd".-'
Sylvius gebruikte het vluchtig zout onder meer om het zuur of de /ure
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scherpte af te zwakken,-" om slijm te verwijderen en deze dan via de urine uit
te drijven-" of om het onlstaan van galslenen te voorkomen.'" Ook bij de
inwendige bestrijding van ontstekingen paste hij het toe. Door het alkalische
karakter zou het immers de bij ontsteking gevormde zure, deels zoutige
scherpten tegengaan."
Volgens Sylvius waren de Salia Volatilia soms te scherp. De opiossing voor
dit probleem heeft Bontekoe als volgt beschreven: "hy (Sylvius) mengdeeen
sal volatile met eenige olie, waar door het sal volatile sagter word, en in teere
menschen veyliger te gebruiken",'- Dit mengsel stond bekend als "Sal Volatile
Oleosum Sylvii s. Liquor Ammonii aromaticus". Het was in staat alle zure
scherpten te temperen." Le Mort omschreef de krachten van een "oliachtig
vlug sout" als volgt: " 't Versterkt de maag, breekt de winden, wederstaat de
koortsen. de verrotting, en alle siektens, welke uyt koude komen. Het verquikt de geesten. breekt het suur".'""
Sylvius hield de bereiding van het Sal Volatile Oleosum angstvallig geheim. In
het Gemeente-archief te Leiden bevinden zich twee notariele protocollen die
hierop betrekking hebben.''^ Beide leggen vast dat het geheim "vant distilleren
vant sal volatile" door Sylvius werd nagelaten aan zijn nicht Anna Maria de
Rouyer en niet aan zekere Catharina en Johanna Agache, die weliswaar
"toegangh hadden gehadt tot het stoocken van den ooven omme tvoors. sal
volatile te distilleren", maar die "de kunst noch van hem, noch naer sijn doot
noyt souden comen te weten". De wens van Sylvius, "niet willende dat de selve
kunst buyten des overledens vrienden soude werden bekent gemaect", heeft
hij nog te kennen gegeven "tegens d'heer Professor Schacht ende Dr. Gesquier, die den selve Heere Sylvius op sijn sieckbedde quamen besoecken".
Een en ander deed Bontekoe kregelig opmerken: "men moet sig niet inbeelden. dat't soo een mysterium is. en so veel aan gelegen. of om een sal volatile
met de olie uyt te kiesen, of het een met de andere te vereenigen, terwiji de salia
volatilia, en de olie niet veel verschillen, en dat noit nog iemand, selfs Sylvius
niet, hoe seer hy daar van opsnee, heeft konnen een sal volatile met een oly soo
vereenigen, dat het onscheydbaar soude syn".'Of het geheim goed bewaard gebleven is? Wie zal het zeggen. In ieder geval
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bestond in latere perioden geen overeenstemming over het oliemengsel dat
nodig is voor het Sal Volatile Oleosum Sylvii. Zo vermeldt Huseman'" dat
naast kruidnagelolie en foelie-olie nodig zijn anijsolie, kaneelolie en barnsteenolie. Bij Hager zijn de laatste drie olien vervangen door citroenolie en
majoleinolie.'' Ook de bereiding van de ammoniumcarbonaat houdende
Engelse druppels (Olfactorium Anglicum) zou tot de geheime bereidingswijze
van het Sal Volatile Oleosum zijn terug te voeren."* Het oliemengsel voor
Engelse druppels is echter weer van geheel andere samenstelling. Dergelijke
variaties in het oliemengsel waren volgens Le Mort onder bepaalde voorwaarden toegestaan: "Naar't oogmerk van den Genees-oeffenaar kunnen die
Olien veranderen, doch met dese waarschouwing, dat men zoo vel Olien
neme, als genoeg is, om in de Wyngeest ontdaan te werden".'*
latrochemie af chemiatrie?
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat Sylvius over een aantal laboratoriumruimten beschikte, waar hij zich met chemische experimenten bezig
hield. Vooralsnog lijkt het dat deze experimenten voornamelijk van chemisch-farmaceutische aard waren. In die context vinden we de naam van
Sylvius verbonden met een aantal geneesmiddelen, zoals Electuarium Cholagogum Sylvii, Electuarium Hydragogum Sylvii, Aqua hysterica prophylactica Sylvii en Spiritus Carminativus Sylvii.'^
Men kan zich afvragen of het onderscheid in iatrochemie. uitsluitend gebruikt
voor de leer van Sylvius en zijn volgelingen. en chemiatrie, alleen gebruikt in
relatie tot de bereiding van "chemische middelen",'*" niet wat kunstmatig is.
Kenmerkend voor de chemiatrie zou zijn het gebruik van anorganische
chemicalien en van zogenaamde chemo-farmaceutica, d.w.z. natuurlijk voorkomende stoffen, die van onwerkzame en ongewenste bestanddelen van de
uitgangsprodukten worden afgescheiden.-" Wat het gebruik van anorganische verbindingen betreft, is bekend dat Sylvius kaliumchloride toegepast
heeft. Dit zout is ook onder de naam "Sal Febrifugium Sylvii" of "Sal
Digestivum Sylvii" bekend, Ook wat de chemo-farmaceutica betreft, hebben
we in het bovenstaande gezien, dat Sylvius voor de bereiding van het Sal
Volatile de werkzame component eerst door destillatie isoleerde. Hiermee
36. T. Huseman. Handhuch der gesammten Arzneimittellehre (Berlin: 1883), p. 993.
37. Hagers Handhuch. p. 259.
38. H. Schelen/. Geschichle der Pharmazie (Berlin: .1. Springer, 1909), p. 488.
39. .1. le Mort, Pharmacia en de Pharmacopoea Leidensis (Leiden: 1718).
40. W. Schneider, "Chemiatry and latrochemistry" in: A.G. Debus ed.. Science. .Medicine and Society in the Renaissance vol. I (New York: Science History Publications, 1972),
p. 141-150.
41. W, Schneider, "Der Wand el des Ar/neischat/es im 17. .lahrhundert und Paracelsus",
Sudhoffs Archiv fiir Geschichte der Medizin 45 (1961), p. 201-215.
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lijkt het weinig zinvol onderscheid tussen iatrochemie en chemiatrie te maken.
Tijdgenoten maakten het onderscheid in ieder geval niet.'*De hier vcrzamelde gegevens laten zien dat Sylvius wel degelijk praktisch
chemisch werk verrichtte. Of er sprake geweest is van "significant original
researches"** zal nader onderzoek moeten leren.

BUI AGE:
Inventaris van de laboratorium ruimten van Er dele Boe, Sylvius. UiUreksel uit Notarieel
archief 1073. no, 66 (Gemeentelijke Archiefdienst Leiden).
Inventaris van de goederen van saliuer d'Heer Franciscus de le Boe Svlvius. in sijn leven
eerste professor medicinae in de Universiteyt ende academic tot Leyden, sulx ende in der
voegen hij deselve beseten ende opten 15 Novembris 1672 met ter doot ontruymt ende
naergelaten heeft, bij schrifte gesteld bij mij Adriaen den Oosterlingh, notaris, op 't aen
ende te kennen geven van d'Heer,Ian de Rouyer ende Joffrou .Anna Maria de Rouyer, des
overledens neeff ende nicht. ende gestelt in voegen ende manieren als volcht
Gereede penningen enz., en/.
Op de voordistilleerkamer
een party verrekyckers
een blicke lamp
een olypot
een copre box waerop een schiltpat
twee copre fournoysen
een groote party glassflessen
Op de turlTsolder en? . en/.
Goederen int laboratorium
een coper fournois hangend aen ysere ketting
een copre dito
een coper dito
een groot coper fournois
een dilo
een yser fournoys
een coper fournoys
een loo back
een copre groote ketel
een yser potje
een yser fournoysje
een coper keteltje
een copre aecker
drie copre fournoys helmen

42. .1. le Mort. Chymia Medico-Physica.

p. 3.
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een cleyn coper fournoisje
een dito
een coper becken
een coper fournoisje
een cleyn coper copjen
een coper becken
6 ysre tangen
2 blaesbalcken
1 ysere pot
een copre vijsel
een copre vijsel
een mandetje met eenige copre instrumenten
een copre plaet
een copre dranekpot
een ysere vijsel met een stamper
een copre lamp
een ysere pot
een coper blickgen
een ysere pot
een coper fournois
een coper schacltgen
Op te boven laboratorium
een coper fournois
een coper langwcrpisch fournois
twee cleync fournoysen
een coper helmtgen
een coper fournoys
een clockgen
twee metaele beclden
een coper oventje
een coper becken
een casgen met alderley cruyden
Boeken folio en/., en/.
Aldus gcinventariiert ende tsamengevoucht bij onderscrcvene, notaris, opt aen ende te
kennen geven van de persoons int hooft deser genomt ende dit allestomme te mogen
strecken ende dieme daert behoort. Actum geteykent in Leyden den 6 April 1673.

