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MECHANICISME CONTRA VITALISME 
DE SCHOOL VAN HERMAN BOERHAAVE EN DE BEGINSELEN 

VAN HET LEVEN 

Op 24 September 1703 sprak Boerhaave zijn medisch-biologisch credo uit in 
zijn klassieke redevoering: De usu ratiocinii mechanici in medicina' (over het 
nut van de mechanistische methode in de geneeskunde), de meest bekende 
van zijn academische oraties. Deze redevoering wordt beschouwd als het 
openbaar maken van zijn stelsel, dat als iatromechanica bekend staat, d.w.z. 
een verklaring van het functioneren van het menselijk lichaam vanuit 
mechanische beginselen. Deze keuze van Boerhaave, het mechanisch model 
van het menselijk lichaam in gezondheid en ziekte, heeft hem de geschiede-
nis doen ingaan als iatromechanicus. 
In vele studies, die aan Boerhaave's werk zijn gewijd, komt steeds de 
iatromechanica als een groots thema naar voren, groots wegens de duide-
lijkheid, de eenvoudigheid, de toepasbaarheid en de vele openingen die het 
model toelaat voor experiment en ratio, op Baconiaanse wijze toegepast, 
zoals Boerhaave dat voorstond. Boerhaave heeft zijn model uiterst conse
quent op de physiologie van het menselijk lichaam toegepast. Hij heeft zich 
heftig verweerd tegen de leer van Franciscus dele Boe, Sylvius (1614-1672) 
en de school van Theodoor Craanen (1621-1690) waarin de leer van 
Descartes,vooral diens Traite de I'Homme werd hooggehouden. Boerhaave 
had weinig achting voor de chemische filosofie van Paracelsus (1493-1541) 
en die van J.B. van Helmont (1578-1640). Hij negeerde zijn tijdgenoot Georg 
Ernst Stahl (1659-1734) en hij heeft zich verre gehouden van vitalistische 
beginselen. Hij koos voor de mechanische scholen van Borelli en Bellini, hij 
koos voor William Harvey als de grote patroon van de beweging van het 
bloed, hij koos voor Hippocrates, althans voor een Hippocrates, die paste in 
zijn stelsel^ Dit "kiezen" bezorgde Boerhaave de naam van eclecticus, zo 
genoemd door William Cullen, die hem in zijn First Lines of Practice in 1783 
betitelt als "a candid and genuine eclectic"^ 

1. Gepubliceerd met Nederlandse vertaling in de Opuscuta Selecta Neerlandicorum de 
Arte Medica, vol. 1 (Amsterdam: F. van Rossen. 1907), p. 102-169. 

2. J.M. Lonie, "Hippocrates the iatromechanist". Medical History 25 (1981), p. 113-
150. 

3. William Cullen, First Lines of the Practice of Physic. (Edinburgh: C. Eliot, London, 
T. Cadell, 1783), vol. I, Preface, p. XXXIII. 
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use of chemical concepts in physiology and pathology. They distinguished iatrochemistrv 
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. 
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In deze studie zal het mechanistisch model van Herman Boerhaave voor de 
beginselen van het leven, in het bijzonder beweging als conditie van het leven 
en de positie van de organen in de physiologie van het menselijk lichaam 
worden besproken. Ofschoon deze problemen door Boerhaave strikt theore-
tisch zijn benaderd, heeft hij zijn leerlingen aangezet tot experimenteel 
onderzoek. Dit had tot gevolg dat zij geconfronteerd werden met oorzaken 
van beweging, die niet met behuip van mechanistische theorieen konden 
worden verklaard. Zowel Johannes de Gorter als Albrecht von Haller 
hebben zich verzet tegen het loslaten van het mechanistisch model. Dit 
gebeurde echter wel in Montpellier, waar de school van Theophile Bordeu 
(1722-1776) en Paul Joseph Barthez (1734-1806) het mechanistisch model 
van Boerhaave verwierp. Achtereenvolgens zullen deze beide modellen 
worden besproken, gevolgd door de problemen, die Boerhaave's leerlingen 
ondervonden in de loop van hun verder onderzoek. 

Boerhaave's mechanistisch model 

Het mechanistisch model, dat Boerhaave in 1703 presenteerde, was stelsel-
matig opgebouwd. Vragen, die hij met behuip van zijn stelsel niet kon 
beantwoorden, werden door Boerhaave opengelaten of vermeden. De 
voorbeelden, die hij ter staving van zijn theorieen uitzocht, waren zorgvuldig 
gekozen. Door zich te houden aan de regel van Isaac Newton de primaire 
oorzaken niet te analyseren (hypotheses non fingo)^, was het model 
bruikbaar voor de verklaring van de levensverschijnselen, zowel in gezond
heid als ziekte. Boerhaave zou, voor de handhaving van dit model, aan vier 
voorwaarden moeten voldoen: (1) beweging als conditie voor het leven,(2) 
een hierarchic van organen, onderworpen aan het door God voorbeschikte 
levenspatroon, (3) praeformatie van het embryo en (4) een mechanische 
verklaring voor opname en verbruik van energie door het lichaam. De 
laatste twee punten zullen buiten beschouwing blijven. 
Boerhaave zag zich geroepen allereerst zijn bewegingstheorieen voor te 
leggen aan de wetenschappelijke wereld, daarbij waarschuwend voor occul-
tisme en esoterische levensbeschouwingen. Boerhaave weigerde zich uit te 
laten over diepgaande beschouwingen omtrent de aard van het leven, noch 
ging hij in op de oorzaken van het leven. Liever koos hij een fraai voorbeeld 
om aan te tonen dat het leven samenhangt met de beweging van het bloed en 
de voortstuwing van de vochten door het lichaam. Dat het leven ophoudt als 
het hart stil staat en dat het terug komt als het hart weer begint te kloppen. 
Voor deze stelling gebruikte Boerhaave het voorbeeld van de flauwgevallen 
man, die als dood ter neer ligt, omdat de circulatie van het bloed tot stilstand 

4. C. de Pater: "Petrus van Musschenbroek (1692-1761), a Dutch Newtonian". Janus 
64 (1977), p. 77-84, i.h.b. p. 78. 
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komt. Wanneer men de patient echter met een of ander hulpmiddel 
bijbrengt, keert het leven terug. "Wanneer geleideiijk de zenuwen geprikkeld 
worden tot activiteit, door welk middel dan ook, zodat de stof, die beweging 
aan het hart geeft, zijn loop herneemt, dan komt terstond het blijde leven 
terug, het droeve schouwspel van de dood is uitgebannen'". 
Boerhaave maakte dus gebruik van een stimulans, om de flauwgevallen man 
weer bij te laten komen. Via de zenuwen kwam het bloed weer op gang, 
waardoor het hart weer ging kloppen. De kritische toehoorder zou zich wel 
kunnen afvragen hoe Boerhaave zich die overdracht van de stimulans via de 
zenuwen op het bloed voorstelde. Wellicht heeft Boerhaave deze vraag ook 
zelf gesteld, want hij voegde onmiddellijk twee voorbeelden van de circulatie 
als conditie voor het leven er aan toe, n.l. het experiment van Robert Hooke, 
waarbij een dier met een open thorax, waarin de longen waren samenge-
klapt, beademd werd via een in de luchtpijp ingebrachte buis. Door de 
kunstmatige ademhaling begon het hart weer te kloppen en keerde 'het leven 
terug'. Hier zag Boerhaave dus de ademhaling als aanzet voor de circulatie. 
Het derde voorbeeld dat Boerhaave in zijn redevoering aanhaalde om het 
leven met de circulatie van het bloed samen te laten gaan is een experiment 
van Francis Glisson, die met behuip van een blaasbalg vocht injiceerde in de 
venen van een man, die reeds enige tijd dood zou zijn. Ook hier keerde het 
leven terug, zij het niet door het bloed. maar door de vloeistof, die in het 
vaatstelsel werd gedreven*. 

Uit deze drie voorbeelden trok Boerhaave de conclusie: beweging van vocht 
in het vaatstelsel is een conditie voor het leven. Deze conclusie, beweging 
van vocht als conditie voor het leven, vormt de basis van zijn stelsel. 
Boerhaave zou er nog eenmaal uitvoerig op terug komen. namelijk in zijn 
laatste redevoering De honore medici servitute (1732). Toen sprak hij wel 
degelijk over de vraag: wat is leven? en wederom haalde hij een doodge-
waande aan, namelijk een verdronken man. Ook hier gebruikte hij de lucht 
als aanzet voor de circulatie, maar wat uitvoeriger mechanisch toegelicht. 
De lucht wordt via de neusgaten of de mond bij de verdronkene ingeblazen, 
de longen ontplooien zich weer, de ademende borstkas deelt de beweging 
mede aan de boezems en de kamers van het hart, aan de slagaderen, de grote 
en de kleine hersenen, de zenuwen, de spieren en tot slot de inwendige 
organen'. In dit voorbeeld schakelde Boerhaave de organen in een keten van 

5. Herman Boerhaave, "Het nut der mechanische methode in de geneeskunde", Opus
cuta Selecta (noot 1). p. 133. 

6. Ibidem, p. 135. Het experiment van Robert Hooke is beschreven als: "An account of 
an experiment made by Mr. Hooke of preserving animals alive by blowing through their 
lungs with bellows". Philosophical Transactions of the Royal Society 1 (1665-1666), p. 539. 
Het experiment van Francis Glisson heb ik niet kunnen vinden. 

7. Herman Boerhaave. De honore medici servitute (Leiden: Isaac Severinus, 1732), p. 
20. 
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acties, behorende bij het leven. Deze keten van acties, waarbij de circulatie 
zo'n grote rol speelde, was volgens Boerhaave het daadwerkelijke voorbeeld 
van het perpetuum mobile, waar de mensheid naar op zoek was. "De snelle 
beweging van de vochten door de inwendige organen — dat is leven! de 
gelijke verdeling daarvan over alle vaten — dat is gezondheid!"* 
Maar met deze definitie was Boerhaave er niet, want het perpetuum mobile 
zou toch in werking moeten worden gesteld. Zoals Boerhaave het voorstelde 
was het een gesloten systeem, waarin het ene deel niet zonder het andere 
kon, het hart niet zonder ademhaling, de vaten niet zonder bloed, de 
hersenen niet zonder bloed, het hart niet zonder zenuwen, de zenuwen 
moesten de spieren bedienen, opdat het hart kon pompen en de hersenen van 
bloed voorzien. 
Het exemplum van de verdronken man had de lucht als gangmaker en 
Boerhaave had kennelijk besloten om zijn perpetuum mobile in gang te 
zetten door het pneuma, Gods adem ingeblazen in de neusgaten van de 
geschapen mens, niet alleen als een metaphysisch gebeuren, maar ook als 
een mechanische aanzet. Daartoe moest Boerhaave eerst uitleggen dat een 
gesloten systeem een schepping vereist volgens een vastgelegd patroon. 
Volgens Boerhaave werd dat vastgelegd patroon door God in de eerste 
volwassenen ingeschapen, en wel alles tegelijk, tot in de kleinste bijzonder-
heden. Met Adam en Eva begon volgens Boerhaave het grote perpetuum 
mobile, de geschiedenis van het mensengeslacht, dat staat voor de geschie-
denis van de individuele mens.God is de grote gangmaker van beide, volgens 
de wetten van de natuur, door Hem uitgevaardigd. Volgens deze wetten was 
slechts de creatie van de mens mogelijk naar Gods patroon, verwezenlijkt in 
Genesis'. 

Gods adem is echter meer dan een mechanische aanzet, het menselijk 
lichaam is begiftigd met een onsterfelijke ziel, die uiteindelijk volgens 
Boerhaave het lichaam bestuurt. Tegelijk is dit menselijk lichaam behept 
met de menselijke natura. Boerhaave koos als omschrijving voor dit begrip 
de Hippocratische term van de physis, n.l. de totale som van al hetgeen 
noodzakelijk is voor het lichaam om zijn functie te vervullen, direct, zonder 
pijn en met een adaequate regelmaat'". De natura hominis is het terrein van 
de arts en daarvoor biedt Boerhaave zijn diensten aan. De onsterfelijke ziel 
staat boven de natura, en aanvankelijk weigerde Boerhaave zelfs aan te 
nemen dat deze vanuit het lichaam zou kunnen worden beinvloed. 
Boerhaave schreef de ziel intelligentie, geheugen, wil en emoties toe en hij 
voerde later, mogelijk ter verklaring van de experimenten van zijn leerling 

8. Ibidem, p. 21. 
9. In Boerhaave's tijd was de schepping van de mens volgens het bijbelverhaal uit Ge

nesis de enig mogelijke verklaring. Zie B. Willey, The Eighteenth Century Background 
(London: Chatto. 1949), 

10. Boerhaave, De honore, p. 11. 
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(Figuur 1) 

Het mechanistisch model van de mens volgens Herman Boerhaave (1668-1738). Het 
enoimon, een faculteit van de ziel, fungeert als aanzet vooi de lichaamsacties. De organen 
zijn met elkaai veibonden in een keten van acties, die met behuip van mechanische wetten 
kunnen woiden veiklaard. 

Johannes de Gorter, het Hippocratische begrip impetum faciens of enor-
mon^^ in, als een faculteit van de ziel, gezamenlijk met de faculteit van de 
imaginatio. Deze verbinding tussen ziel en lichaam paste Boerhaave in zijn 
model in om de psycho-somatische verschijnselen te verklaren, zoals 
peristaltiek, zweetsecretie, hartkloppingen, bleekheid, tranen en andere 

11. Johannes de Gorter, Exercitatio Medica Prima de Motu Vilali in qua hujus molus 
Causa ex Organi fabrica et Operationes in variis corporispartibus exponuntur (Amsterdam: 
J. Ratelband 1734). De Gorter nam autonome bewegingen waar (peristaltiek, spierbewe-
gingen). Hij stelde voor dat "lets, dat lijkt op onze geest", onbekend aan onderzoekers, 
voor deze bewegingen verantwoordelijk zou zijn (p. 16-XXXIII). Pas in 1748 gebruikt De 
Gorter het begrip enormon (impetum faciens). Johannes de Gorter, Exercitatio Medica 
Quinta de Actione Viventium Parlicularis (Amsterdam: B. van Gerrevink, 1748), p. 42. 
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Het vitalistisch model van de mens volgens Paul Joseph Baithez (1734-1806). De oiganen 
weiken alle dooi hun eigen, specifieke levenskracht en zijn lechtstieeks toegankelijk vooi 
expeiimenteel ondeizoek. De weiking dei oiganen kan met behuip van kennis dei natuui-
wetenschappen veidei woiden ondeizocht. 

verschijnselen, die wij tegenwoordig als vegetatieve verschijnselen beschrij-
ven, onderworpen aan het autonome zenuwstelsel, dat aan Boerhaave nog 
niet bekend was. Dit impetum faciens localiseerde Boerhaave op de overgang 
van de witte naar de grijze stof van het centrale zenuwstelsel. In het model 
van Boerhaave waar de circulatie van vochten leven betekende, had de grijze 
stof van de hersenen een percolerende functie, d.w.z. het scheidde een vocht 
van de overige bestanddelen van het bloed af. Dit fijnst gefiltreerde vocht 
bevatte de spiritus animales, die de zenuwen de impulsen gaven die tot 
beweging van de spieren leidden. Het gebied tussen grijze en witte stof 
kenschetste Boerhaave als het gemeen zintuig, het sensorium commune. 
Zowel de binnenkomende prikkels als de uitgaande zouden daar worden 
gereguleerd, het enormon zou als "aanzetmaker" het beginsel zijn van de 
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lichaamsacties'^ Dit enormon was echter voor de medicus niet bereikbaar, 
het was een faculteit van de ziel, rechtstreeks onderworpen aan haar gezag, 
dat te alien tijde geeerbiedigd moest worden. Hiermede was in feite het 
model rond. Een model van het functioneren van het menselijk lichaam, 
onderworpen aan de wetten van de mechanica. Een zeer vernuftig model, 
dat niet na te maken was, geschapen naar het beeld van de grote Artifex, 
God. (Fig. 1). 

Het vitalistisch model 

Boerhaave ging, zoals vastgesteld, voorbij aan vitalistische beginselen en 
voerde uiterst consequent mechanische verklaringen in voor details van de 
fysiologie, waarvoor anderen in de zeventiende eeuw een vitalistische of 
chemische uitleg hadden. Alvorens te bespreken of hij in deze opzet is 
geslaagd, is het wenselijk om het begrip 'vitalisme' zoals dat ten tijde van 
Boerhaave werd opgevat, nader te bezien. 
Onder vitalisme verstaat men een stroming in de biologic en de geneeskunde 
waarbij een immaterieel levensbeginsel, al of niet van metafysische aard, voor 
de verklaring van de levensverschijnselen verantwoordelijk wordt gesteld". 
Dit beginsel is immanent dat wil zeggen, het is nauw verbonden met het 
anatomisch substraat (vis insita) of het wordt toegevoegd vanuit een 
centraal punt (vis influxa). Men spreekt in dit verband van een organisch 
mensbeeld'*. 
De 'levenskracht', een term die aan het einde van de achttiende eeuw tot 
voile bloei kwam, stelde het lichaam in staat tot verrichtingen, die lijnrecht 
tegenover de denkbeelden van Boerhaave stonden, n.l. een zekere autono
mic van organen, een transformatie van organen en een zelfdifferentiatie van 
het embryo. De aard van de levenskracht werd door de vitalisten verschil-
lend beoordeeld. J.B. van Helmont noemde zijn levensbeginsel de 'archeus', 
in navolging van Paracelsus. Hij beschouwde de archeus als een soort 
metafysische conservator, die overal in het lichaam aanwezig was om de 
door God gegeven ziel te dienen, die in het 'duumviraat' maag/milt was 
gezeteld. Deze 'werkmeester' reguleerde de werking van de organen en 

12. B.P.M. Schulte, Hermanni Boerhaave Praelectiones de Morbis Nervorum 1730-1735 
(Analecta Boerhaaviana 2) (Leiden: E.J. Brill, 1959). p. 386-388. 

13. H.J. Moller, Die Begriffe Reizbarkeit und Reiz, Konstanz und Wandel ihres 
Bedeutungsgehaltes sowie die Problematik ihrer exaklen Definition (Medizin in Geschichte 
und Kultur, Bd, 11) (Stuttgart: Fischer Verlag, 1973), noot op p. 21. 

14. B.J. Gottlieb. "Bedeutung und Auswirkungen des hallischen Professors und Kgl. 
preusz, Leibarztes Georg Ernst Stahl auf den Vitalismus des XVIIl. Jahrhunderts, 
insbesondere auf die Schule von MontpeWier", Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, Bd. 12-
nr. 89 (1973), p. 476. 
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verdween discreet bij de dood". Georg Ernst Stahl achtte de door God 
gegeven menselijke ziel direct in staat om tot in onderdelen van het 
menselijke lichaam actief te zijn. hij zag in de beweging een uitdrukking van 
de werking van de ziel. Zijn stelsel staat bekend als het animisme". Het 
derde en meest belangrijke stelsel, waar Boerhaave's leerlingen mee te 
maken zouden krijgen is het vitalisme van de school van Montpellier, het 
best tot uitdrukking gebracht in het werk van Paul Joseph Barthez (1734-
1806), die het "principe vital" invoerde, een levensbeginsel dat de hele 
Hippocratische "natura" moest vervangen met uitbanning van de spiritus 
animales en buiten spel zetten van de metafysische ziel. Volgens Barthez kon 
het principe vita! rechtstreeks met fysiologische experimenten worden 
onderzocht, waarbij gebruik kon worden gemaakt van chemische en 
natuurkundige ervaringen. Hij ontkende het mechanische grondstramien 
van Boerhaave ten stelligste, de organen werkten niet in een keten van acties, 
maar alle volgens hun eigen, specifieke levenskracht" (Fig. 2). 

Openingen voor verder onderzoek in Boerhaave's model 

Om de immanente levenskracht buiten de deur te houden moest Boerhaave 
het mechanisch model, waarin roulerende vochten het leven betekenden, tot 
in de kleinste functionele eenheid vervolgen. Daartoe koos hij het vas 
minimum, een uiterst klein vaatje, dat slechts heel fijn vocht zou doorlaten, 
specifiek voor het betreffende orgaan. De vezels, die dit vaatje omringden 
waren samengesteld uit materiedeeltjes, die met behuip van de Newtoniaan-
se attractie waren gerangschikt. Boerhaave kende de vezel kwaliteiten toe 
van stijfheid, losheid en elasticiteit. Maar hij zag de vezel niet behept met 
leven: de cohaesiekracht, waarmede de deeltjes in de vezel bij elkaar 
gehouden worden was een mechanische kracht". 
Leven zat dus niet in de vezel, maar wel in het vas minimum, bijvoorbeeld in 
de liquor nervei, het zenuwvocht, dat in de vasa minima van het spierweefsel 
terecht kwam en contractie kon bewerkstelligen. Aangezien de liquor nervei 
uit het zenuwstelsel afkomstig was, de spiritus animales bevatte en geregu
leerd werd door het enormon, was autonomic van de spier uitgesloten. 

15. F.M.G. de Feyfer. "Aus der Geschichte des Vitalismus". In: Opuscula Selecta 
Neerlandicorum de Arte Medica. vol. 11 (Amsterdam: Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde. 1932), p. XIII-XLIII. 

16. Ibidem. 
17. K.E. Rothschuh, Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart (Stuttgart: 

Hippocrates Verlag, 1978), p. 325. 
18. Herman Boerhaave, Melhodus discendiartem medicam (Venetie: Thomas Bertinelli, 

1747), p, 221 e.v,: "De partibus solidis, de natura solidorum". In dit hoofdstuk gaat 
Boerhaave uitvoerig in opde "prima elementa". Zie ook: G.A. Lindeboom, "Boerhaave's 
concept of the basic structure of the body", Clio Medica 5 (1970), p. 203-208. 
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Op dit punt liet Boerhaave een vraag open voor zijn leerlingen; het lillen van 
ingewanden na de dood, het direct reageren van lichaamsdelen op scherpe 
prikkels, was dat een kwestie van de uitwerking van het enormon? 
Deze vraag is opgevat door Albrecht von Haller. Bernard Siegfried Albinus, 
Johannes de Gorter, Robert Whytt en Boerhaave's neef Abraham Kaau Boer
haave. die alien reeds in de dertiger jaren van de achttiende eeuw met 
experimenten bezig waren, op zoek naar de oorsprong van de dierlijke 
beweging. Zij kozen als uitgangspunt het hart, dat sinds Harvey beschouwd 
werd als de motor van alle beweging, zoals ook door Boerhaave was 
benadrukt. In feite ging de vraag weer om de aanzet van het perpetuum 
mobile. Als de spiervezels van het hart tot contractie konden worden 
gebracht met uitschakeling van de ademhaling en de verbinding met het 
centraal zenuwstelsel, dan zou er in deze vezels een andere kracht aanwezig 
moeten zijn dan de door Boerhaave veronderstelde Newtoniaanse krachten 
van mechanische aard. 
Zowel Johannes de Gorter als Albrecht Haller onderzochten het hart buiten 
het lichaam op het gedrag van de vezels. Beiden kwamen tot de conclusie dat 
er in de vezels een kracht aanwezig was, die de vezels deed samentrekken en 
verslappen. De Gorter aarzelde om de kracht, die hij in de vezel waarnam, 
toe te schrijven aan oscillatie (mechanisch) of aan een vis influxa (vitalis
tisch), hij achtte de actio vitalis onbekend en door God gegeven, zodanig dat 
deze niet na te bootsen was". Haller echter ging met zijn irritabiliteitsproe-
ven veel verder, hij onderzocht systematisch de organen op hun vermogen 
tot reactie op prikkels. Daarbij hield Albrecht Haller zich ver van het 
animisme van Stahl. de door hem beschreven krachten waren in de zin van 
Newton primae causae, analoog aan de attractio, de mechanische kracht die 
de structuur van de vezel uitmaakte^". Evenals Boerhaave achtte Haller een 
kracht voldoende voor een beginsel. Haller rekende de irritabiliteit en 
sensibiliteit tot het gebied van de natura hominis en vermeed angstvallig om 
deze krachten 'vitaal' te noemen''. Dit is ook een typisch verschijnsel van de 
opvattingen van de leerlingen van Boerhaave. Het toekennen van een vitaal 
beginsel aan de organen zou of de ziel buitenspel kunnen zetten, zoals de la 
Mettrie had gedaan, of het zou de mechanische grondstructuur kunnen 
ontkennen, wat de school van Theophile Bordeu en Paul Joseph Barthez in 
Montpellier deed. Deze ontkenning hield het gevaar in van het introduceren 

19. De Gorter, Exercitatio Medica Quinta. p. 42, 42. 
20. Richard Toellner, "Anima ct Irritabilitas. Hallers Abwehr von Animismus und 

Materialismus". Sudhoffs Archiv 51 (1967), p. 130-144. 
21. Ibidem. Zie ook Richard Toellner, "Der Zeitgemasse und unzeitgemasse Haller". 

In: Albrecht von Haller (1708-1777). Zehn Vortrage, gehalten am Berner Haller-
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van een immateriele, metafysische levenskracht ("Monsieur Barthez a 
decide pour I'Archee") en daar wilden de Boerhaavianen niet aan". 
Niet alleen autonomic van onderdelen, maar ook transformatie van onder
delen wordt door Boerhaave afgewezen. Zijn theorieen over voeding, 
generatie en regeneratie zijn strikt mechanisch en passen volledig in het 
vastgelegde en af te wikkelen patroon van het menselijk leven. Het idee, dat 
door ingrijpen van buitenaf lets aan de natura van de mens veranderd zou 
kunnen worden, bestrijdt hij met verontwaardiging. Hij ging daarbij zelfs 
zover dat hij het aanbrengen van veranderingen in de natura hominis opvatte 
als een schending van de wetten der natuur, waardoor het lichaam ophoudt 
menselijk te zijn, het zou dan in existentie verschillen van het bouwplan van 
de Goddelijke Artifex^'. Op dit terrein zag Boerhaave zijn vijanden voor-
namelijk onder de chemici en wel Paracelsus en Van Helmont, die met 
occulte krachten werkten, de cryptae archei. In zijn redevoering De chemia 
suos errores expurgante (1718) toonde Boerhaave zich bijzonder gekant 
tegen de geheime geneesmiddelen, die de vitale vochten van zo'n heilzame 
werking zouden voorzien, dat de eeuwige jeugd voor de mens zou zijn 
weggelegd. Zonder twijfel vie! Boerhaave in deze rede ook de alchemisten 
aan, "de belachelijke en verwaande ideeen die door chemici werden 
verspreid. die zoveel verwachtingen opwekten en die waardeloos bleken te 
ziju"'*. Ook in de scheikunde moest de wetenschap gezuiverd worden van 
het irrationele, transformatie langs chemische weg van het lichaam was 
ondenkbaar voor Boerhaave. Dat zou de wetten van de Natura doorbreken, 
die inhouden dat de mens een voorbeschikte levensgang moet gaan. Arcana 
en levenselixer pasten niet in zijn denkpatroon, voor Boerhaave was de 
natuur Gods schepping, het voltooide en volmaakte product van Goddelijke 
wijsheid en goedheid^'. 
Pas aan het einde van zijn leven zou Boerhaave bekennen dat hij zelf wel 
eens geneesmiddelen van Paracelsus en van Van Helmont had toegepast, 
voornamelijk vanwege hun 'heilzame effluvia'^*. Vooral bij ongeneselijke 
ziekten. Ook was hij niet wars van de chemiatrische middelen van Sylvius, 
maar enige tweeslachtigheid strekt wel tot eer van Dokter Boerhaave, als het 
ging om het herstel van de patient. 
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Conclusie 

Herman Boerhaave heeft bij de opbouw van zijn model voor het functione
ren van de mens in gezondheid en ziekte systematisch vermeden om 
physiologische verschijnselen vanuit een vitalistisch standpunt te verklaren. 
Daarbij heeft hij zich strikt gehouden aan de idealen van de nieuwe 
wetenschappelijke leer, zoals deze zich in de loop van de 17e eeuw had 
ontwikkeld, namelijk de verklaring van de natuurverschijnselen vanuit 
mechanische beginselen. 
In deze denkbeelden paste het vitalisme, dat uitging van een immanent, 
immaterieel metafysisch levensbeginsel, in het geheel niet. Toch gaf zijn 
stelsel aanleiding tot experimenteel onderzoek dat zou leiden tot conclusies 
van vitalistische aard. Zijn leerlingen ontdekten en erkenden vitale, in de 
organen aanwezige krachten als irritabiliteit en sensibiliteit. Zij waren in hun 
opvattingen echter zozeer door Boerhaave beinvloed, dat zij het mechanisch 
grondstramien handhaafden en met wantrouwen de school van Montpellier 
bekeken, die de leer van Boerhaave verwierp. Wel erkenden zij een 
uitbreiding van het gebied van het enormon, een beginsel dat daarmede 
belangrijke vitale kwaliteiten kreeg toegewezen. Zij beschouwden het enor
mon, dat veelvuldig van naam wisselde (vis excitans, causa impellens, etc.) 
als behorende tot de 'natura' van het lichaam, terwijl Boerhaave het 
enormon rekende tot een facultas van de ziel, dat als een startmotor kon 
fungeren voor het leven, maar dat ook berichten uit het mechanisme kon 
terugseinen naar de ziel. Hiermede voldeed Boerhaave aan zijn eis van 
ondergeschiktheid van menselijk leven aan een hoger beginsel, de ziel, via 
een hierarchisch opgebouwd stelsel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Boerhaave 
met de wederinvoering van het begrip enormon animistische of vitalistische 
voorstellingen heeft gehad. 

SUMMARY 

Mechanism versus Vitalism: the school of Herman Boerhaave and the principles of life 

Herman Boerhaave strongly opposed the idea of any direct influence of immaterial 
character upon the structures of the human body. He kept his concepts strictly 
mechanistic, stating that life was circulation of the humours through the vessels, which he 
considered to be the primary functional elements. He arranged the different parts of the 
body in a closed hierarchical system. For Boerhaave. the Newtonian laws of gravity and 
attraction were the basic principles of life/matter relations. His pupils never abandoned 
the idea of the mechanism, they opposed the vitalislic concept of the body as an organism, 
which was the main principle of the school of Montpellier. 


