KORTE MEDEDELING
J.H. van Eis*
EEN ONBEKEND GESCHRIFT VAN A. DEN BACK (1682-1720)
In de biografische naslagwerken wordt de Dordtse medicus Abraham den
Back voorgesteld als "liefhebber der letteren en gelegenheidsdichter", van wie
echter geen geschriften zijn nagelaten.' Deze mededeling blijkt echter onjuist
te zijn.
In 1715 verscheen van de hand van Abraham van Limburch, stadsdoctor te
Amsterdam, een werk getiteld De Waare Genees-kunde Verheerlykt. In een
beknopte en naaukeurige beschryving van de weezentlyke en natuurelyke
Gronden der zelve; door de veelvoudige Sectens zeedert omtrent een Eeuw
krachtig ondermynt} Aanleiding tot deze publikatie was volgens de auteur het
feit dat "het van alle Eeuwen en tyden een algemeen gevoelen is, en bekent
vooroordeel van de meeste menschen in de waereld geweest, dat de
Geneeskunde in het algemeen op zeer losse en wankelbare gronden steunende, en in zijn geheel gantsch onzeeker is; dat het dierhalven enkel raadselen en
gissingen zyn, daar de Geneesmeesters haar van bedienen, om de Siektens te
geneezen, en dat het slegts by geval en geluk is, byaldienze hunnen lyders van
haare ongemakken en quaalen koomen te ontheffen". In zijn boek tracht Van
Limburch een verklaring te geven voor de ongunstige klank die de geneeskunst in zijn tijd verworven heeft.
Toen ik onlangs in het bezit kwam van bovengenoemd werk, bleek het te zijn
ingebonden met een tweede boekje, van in totaal 40 pagina's, getiteld: Brief
wegens De Waare Geneeskunde Verheerlykt, Uitgegeven door den Heer
Abraham van Limburch, Stads Geneesheer te Amsteldam.^ Zoals op de

* Trompenburg 57, 1181 NM Amstelveen.
1. G.A. Lindeboom, Dutch Medical Biography (Amsterdam, 1984) c. 1-2; A.J. van der
Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Amsterdam, 1969) I, 84 en P.C.
Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden, 1911) I, 208.
2. Uitgegeven te Amsteldam, By J. Oosterwyk en Hend. van de Gaete, Boekverkoopers,
1715. Dit werk van Van Limburch komt voor in de Bibtiotheca Medica Neerlandica, \, 2.
Abraham van Limburch noemde zich ook wel Abraham Wagener van Limburg. Zijn
medische opleiding ontving hij te Leiden, waar hij op 27 September 1701,15 jaar cud, werd
ingeschreven. Op 5 juli 1707 promoveerde hij te Utrecht. Aanvankelijk werkte hij als
medicus voor de Gereformeerde Diaconie Armen te Amsterdam. Op voorspraak van Mr.
Jan Corver, president-burgemeester der stad Amsterdam, werd hij ondanks zijn nog
geringe medische ervaring benoemd tot stadsdoctor.
3. Te Dordrecht, by Jacob van Hamelenberg, Boekhandelaar by de Vuilpoort, 1715. Tot
nu toe heb ik nog geen andere exemplaren kunnen achterhalen.
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titelpagina vermeldt is dit boekje "opgesteld en zijn Ed. toegezonden" door
Abraham den Back; de brief zelf is gedateerd 19 juli 1715. Den Back begint
zijn Brief als volgt:
Myn Heer,
Toen ik, voor ontrent veertien dagen, uw Boek,de waare Geneeskunde verheerlykt, voor
een opschrift voerende; gevallig by een' Artzenybereider zag, was ik zeer verblijd, dat
onze onderdrukte kunst nog voorstanders kon vinden; die, de zelve tegen alle schimp- en
schampspreuken wapenende, haar den ouden en wel verdienden luister poogden weder
te geven.
De begeerte, die het gezicht van uw E. Werkje in my ontstak, om het eens op mijn gemak
door te lezen; wakkerde niet weinig, wanneer ik het doorbladerende, en hier en daar het
een en 't ander ter loops lezende, bespeurde welk een doelwit U.E, beoogde; geenzins
twijffelende, of U.E. zou het, hare bedieninge waerdig, treffen, en de kunsthaters den
mond snoeren.
De Apoteker, mijn Vriend, my de lezinge op mijn verzoek inwilligende,heb ik het mede
na huis genomen; na ik hem, my het een en "t ander daar uit verhalende, had gezegd,
zulks wel meer gehoort te hebben; en verzogt het Aanhangzel van Ant. de Heide, achter
de Apotekers Distilleerkonst, eens na te zien.'' t'Huis komende, en het met ingespannen
aandacht door- en uitgelezen hebbende, ging ik, uit vermaak, den ruimen register, dien
ik in mijn Studentze jaren op de Praktijk van Baglivius had gemaakt', eens
doorkruischen; en vond tot verwondering een reeks van plaatzen, door U.E. schandelijk
gekaapt en overgenomen; sonder, let wel! 'sMans beroemden naam, dan slechts op
twe(e) onverschillige plaatzen, als pag. 94 en 163, daar niemant uit kan oordelen, dat zijn
E. diergelijke stof ooit zo roemruchtig en ten vollen had afgehandeld; ergens of ergens te
melden; ja dat meer is, den zelven onder het loopje van een' zeker Schrijver tweemaal
verbergende. Voorwaar een by de Geleerden onverschoonelijke en strafwaardige
misdaad".'

Den Back kondigt aan het boekje van Van Limburch systematisch te
bespreken. Kernpunt van Den Backs betoog is de verdediging van de rede
tegenover de eenzijdige accentuering van de ervaring van Van Limburch.
"'t Staat by my onwrikbaar vast, dat we niet konnen verzekerd zijn de
waarheid aan onze rechter zijde te hebben, voor en aleer de Reden met de
Ondervinding t'zamenstemmende, ons daar van klemmende en overtuigende
blijken geven".' Voor Den Back betekende dat enerzijds dat hij de bewering
"dat onze beroemde kunst op zulke vaste en onwrikbare gronden steunt en
dat Hippocrates woorden, lessen en waarnemingen, altijd bestendige woorden, lessen, en waarnemingen zijn",* in tegenstelling tot Van Limburch niet
voor zijn rekening durfde nemen, en anderzijds, dat veel meer betekenis aan

4. Zie 'Tnieuw-ligt des apothekers. ... Vermeerdert. ... Met een aanhangsel der misslagen
over de artzenijbereiding. &c, door .Antonius de Heide (1683).
5. Zie G. Baglivius, Opera omnia medico-practica et anaiomica, Leiden 1704 (6e druk).
6. Den Back, fine/, 3-4.
7. Idem, 11,
8. Idem, 14.
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"theoretic!" als Van Helmont, Sylvius en Willis moest worden gehecht dan
het geval was in het boekje van zijn Amsterdamse collega. Evenals uit de
verwijzing naar het genoemde drietal blijkt ook uit het vervolg van Den Backs
Brief een duidelijke voorkeur voor de latrochemische richting, de pendant van
de indirect door Van Limburch geprezen iatromechanische school van
Baglivi.
Zeker is dus, dat, in tegenstelling tot wat de literatuur vermeldt. Den Back ons
een medisch geschrift heeft nagelaten. Daarbij is het geschrift ook van
betekenis omdat men bij het doorlezen ervan enige idee krijgt over de
medische en algemene wetenschappelijke opvattingen van Den Back; lets
waarover tot nu toe weinig bekend is.

