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ANATOMIA ACTUOSA ET APTA 
DE MECHANICISTISCHE TROTO'-
FYSIOLOGIE VAN B.S. ALBINUS 

J. K. van der Korst* 

De anatoom B.S. Albitms 

Toen het einde van de academische carrière van Herman Boerhaave in zicht kwam, wonnen 
de curatoren van de Leidse academie het advies van de nestor in omtrent zijn opvolging. 
Boerhaave gaf als zijn mening te kennen dat de benoeming van een nieuwe hoogleraar niet 
nodig was; de kwaliteit van het medisch onderwijs kon zeker gehandhaafd worden door 
zijn vier zittende jongere collegae.' En aldus gebeurde toen Boerhaave in 1738 wegens 
ziekte zijn laatste academische functie moest opgeven. Een van de vier hoogleraren was 
Bernhardus Siegfried Albinus (1697-1770), hoogleraar in de ontleedkunde en heelkunde 
sedert 1721. 

Pas in 1747 kwam het hooglerarenkorps van de Leidse medische faculteit weer op de 
sterkte van vijf leden. Dit was mede te danken aan het feit dat in dat jaar één van de broers 
van B.S. Albinus, Fredericus Bernhard (1715-1778), benoemd werd tot hoogleraar in de 
ontleedkunde en de heelkunde. Een andere broer, Christiaan Bernhard (1700-1752), 
doceerde toen al vele jaren als hoogleraar aan de medische faculteit te Utrecht. Ook hun 
vader, Bernardus (1653-1721), had een professoraat in de geneeskunde bekleed en wel te 
Leiden van 1702 tot zijn overlijden. 
Van hen allen heeft Bernhardus Siegfried ongetwijfeld de grootste bekendheid verworven. 
En dit laatste vrijwel uitsluitend als anatoom,- ondanks het feit dat in 1745 zijn leer
opdracht omgezet werd in geneeskunde en fysiologie. Overigens werd deze omzetting met 
name gemotiveerd door het feit dat de beoefening van de fijnere anatomie - dat zijn 
speciale interessegebied was geworden' - door een verminderend gezichtsvermogen steeds 
meer belemmerd werd.** 

' Nw. Loosdrechtsediik 9,1231 KL Loosdrecht. De auteur bedankt mevr. prof. dr. A, M. Liiijendiik-Elshou; voor 
haar commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 
1. ]..\.]. Barge, Hetgcncc$ktiiiitig onderwijs ami de Leidsche tiiiiversilcit in de i8dc eciiw (Leiden, 1934) 27-28. 
2. H. Punt, 'B.S. Alliinus und die anatomische Perfektion', Medizin Historisches Journal 12 (1979) 217-226;; ie ook 
'De volmaakte mens: de anatomische atlas van Albinus en Wandelaar', Mededeling Museum Boerhaave 248 
(Leiden, 199O. 
3. A.M. Elshout, Het Leidse kabinet der anatomie uit de nchttietide eeuw {Leiden, 1952) 56-73. 
4. G.C.B. Suringar, 'De .school van Bernard Siegfried Albinus', Nederlandscli Tijdsehrift voor Geneeskunde u 
(1867) Il 12. 
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AJbhms en de fysiologie 

Ruimschoots voor de omzetting van zijn leeropdracht heeft B.S. Albinus al onderwijs in de 
fysiologie gegeven. Zoals nog zal worden toegelicht, is het voor de eerste helft van de 
achttiende eeuw niet alleen opmerkelijk dat een anatoom colleges in de fysiologie gat, maar 
bovenal dat hij deze als een zelfstandige wetenschap poneerde. Reeds in 1724 had Albinus 
aangekondigd functionele aspecten in zijn anatomie-coUeges te zullen behandelen'' en niet 
lang daarna moet hij begonnen zijn met het geven van private colleges die geheel gewijd 
waren aan de fysiologie. In september 1745 werden deze colleges voor het eerst in de Series 
Lectionum vermeld, hoewel hij pas in 1746 zijn nieuwe leeropdracht, die speciaal de 
fysiologie betrof, officieel aanvaardde en tot zijn dood in 1770 zou ver\'ullen. 
Nog niet zo lang geleden heeft Punt zich uitvoerig bezig gehouden met Albinus' opvattingen 
omtrent de fysiologie,'' daarmee dit onderwerp aan een lange vergetelheid ontrukkend.' 
Hij heeft zich daarbij voornamelijk moeten baseren op college-dictaten vs'aarvan een 
opmerkelijk groot aantal is overgeleverd. Punt vermeldt in zijn dissertatie maar liefst 
twaalf van dergelijke manuscripten. Voorzover zij gedateerd zijn, bestrijken zij een 
periode van dertig jaar, namelijk van 1727 tot 1756.* 
Voor Albinus' conceptie van de fysiologie als zelfstandige wetenschap zijn wij vrijwel 
geheel aangewezen op indirecte bronnen. Er zijn wel geruchten geweest dat hij doende 
zou zijn een boek over fysiologie te schrijven. Zo schrijft Albrecht von Haller op 3 maart 
1752 aan Morgagni*: 'Albinum audio in physiologia occupari' (ik verneem dat Albinus 
bezig is met een fysiologie); en - nog duidelijker - bij schrijven van 30 september 1753 
verneemt Haller uit Leiden'": 'Albinus senior proximis sequentibus annis opus suum 
physiologicum se nondum edere posse credit, cum alii labores nimis eum impediant' (de 
oudere Albinus vermoedt dat hij zijn boek over de fv'siologie niet binnen enkele jaren kan 
uitgeven aangezien andere werkzaamheden hem nog te veel in beslag nemen). Helaas is ook 
de inaugurele rede waarmee Albinus in 1746 zijn nieuwe leeropdracht aanvaardde en die de 
veelbelovende titel De natura humana droeg, ongedrukt gebleven." Zijn Academicarum 
aniiotationunf- bevatten slechts incidentele aantekeningen betreffende de f\'siologie te 
midden van anatomische, botanische en zoölogische mededelingen. 
Als indirecte bron omtrent de wijze waarop Albinus gestalte probeerde te geven aan de 
fysiologie is er naast de vermelde collegedictaten nog het fs'siologisch compendium van 
zijn jongere broer Fredericus B., getiteld De natura hominis libellus (Leiden, 1775). Hiervan 
is naar de mening van Haller de grote verdienste dat het de inzichten van Bernhardus 
Siegfried weergeeft.'-' Al eerder maakte Haller enthousiast melding van de anonieme 
verschijning van Physiologia, of natuurkundige ontleding van het menschelycke lichaam ... 
(Amsterdam, 1758,1769), waarvan de lange titel aangeeft dat het vooral gebaseerd is op de 

5. Barge (n. 1), Geneeskundig onderwijs, 17. 
6. H. Punt, Bernard Siegfried Albinus (i6i)/-iy7o) on 'Jtiiinan nature'. .Aiunoinicat aud pliysiological ideas in the 
eigliteentli eeiitury Leiden (.Amsterdam, 1983). 
7. Eerder had de fysiologie van .Albinus onderwerp uitgemaakt van Suringar (n. 4), 'De school van .Albinu.s', 1-24. 
8. Punt (n. 6), Albinus on 'human nature', 206-207. 
9. K, Hintzsche, .Albreclit von Haller Giambattista Morgagui Briefn'cchsel iy4^-tj6S (Bern, 1964) 38. 
10. Brief van I. H. de Brunn, geciteerd naar Suringar (n. 4), 'De school van Albinus', 20, n. 71. 
n . /()/(/., 12. 

12. Verschenen in acht delen (Lugd. Bat., 1754-1768). 
13. Suringar (n. 4), 'De .school van Albinus', 20, n. 6i: 'Physiologiae compendium, cuius eo majus pretium est, 
quod visa et cogitalae 111. fratris continent'. 
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werken van B.S. Albinus. Haller schrijft hierover aan Auguste Tissot: 'Il y a la ])etite 
physiologia Albiniana imprimée en HoUandois ouvTage trez abregé, mais bon et vrai. Il est 
imprimé dès 1758 et meriteroit bien d'etre traduit'.'•• 
De rijke maar verspreide voorraad aan collegedictaten blijft verreweg nog de 1 leest 
rechtstreekse en voornaamste bron voor de fysiologie zoals deze door Albinus vverd 
uitgedragen. Door de spreiding over een tijdvak van dertig jaren bieden zij tevens de 
mogelijkheid tot het analyseren van eventuele ontwikkelingen in het denken van de 
docent. 

Een nieuwe bron 

Sinds het f\'siologie-onderwijs van B.S. Albinus opnieuw in de belangstelling is geko nen, 
is nogal de nadruk gevallen op eventuele vitalistische c.q. animistische elementen." Punt 
en - in zijn spoor - Van der Waa hebben met name getracht de fysiologische opvatti igen 
van Albinus te toetsen aan de conceptuele verandering die deze wetenschap in de .icht-
tiende eeuw onderging, resulterend in de opvatting dat de wetten van de mech; nica 
onvoldoende zouden zijn om het functioneren van het menselijk lichaam te begrijpen. Of 
echter aan het sporadisch gebruik van termen als 'vis vitalis' of 'enormoun' (levenskr.icht) 
door Albinus veel specifieke betekenis in vitalistische zin mag worden toegekend, verd 
reeds lang geleden door Suringar betwijfeld."' In het volgende hoop ik te kunnen aant )nen 
dat tenminste aanvankelijk een puur mechanicistisch verklaringsmodel een overheers;nde 
rol heeft gespeeld in Albinus' conceptie van de menselijke natuur. Aanleiding tot deze 
herwaardering vormde de bestudering van een collegedictaat getiteld 'Bernhardi Siegel ried. 
Albini Med. Doet. Anat. et Chirurg, in illustri, quae Lugd. Bat. Academia Prof. pub. 
Physiologia Medica.', dat onlangs aan het licht kwam.'^ 

Het manuscript bestaat uit 333 beschreven bladzijden in octavo, gebonden in een 
eenvoudige contemporaine halfleren band. Naar alle waarschijnlijkheid geeft het een bijna 
woordelijk verslag van een beknopte maar volledige collegecyclus. Het manuscript ver
toont in opzet en uitvoering veel overeenkomsten met de door Punt beschreven bronnen.''* 
Ook in het onderhavige manuscript wordt de docent in de eerste persoon enkeb oud 
gepresenteerd en het bevat vele iteraties. Dit laatste is in overeenstemming met de suggestie 
dat Albinus op dicteersnelheid zou hebben gedoceerd.'' Na een algemene inleiding van 
ruim 40 bladzijden volgen hoofdstukken waarin achtereenvolgens de vitale, de anima e en 
de natuurlijke functies worden besproken. Het manuscript wordt afgesloten met een 1 orte 
algemene conclusie, die wordt ingeleid met de zinsnede: 'En igitur deduximus lanc 
historian! ad finem....' (aldus hebben wij dit betoog ten einde gebracht). 

14. Brief gedateerd 28 aug. 1761. Zie E. Hintzsche, Albrecht von Huilers Briefe an Auguste Tissot (Bern, 1977) n). 
15. Zie Punt (n. 6), Albinus on 'human nature', 98-128; R.P.VV. Visser, (boekbespreking), Tijdsclirift vior de 
Geschiedenis der Geiu-eskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 11 (1988) 195-196 en G. van der Waa, 
De irritahilitate. Een onderzoek naar de betekenis van het irritabiliteitsbegrip in de geschiedenis van de achtt.^'nde-
eeuwse Nederlandse fysiologie (Rotterdam, 1991) 155-157-
16. Suringar (n. 4), 'De school van .Albinus', 13. 
17. Veiling Bubb Kuijper, Haarlem 22-23 nov. 1989, lot no. 1774. In overeenstemming met de door Punt 
geïntroduceerde aanduiding van de door hem gesignaleerde dictaten van Albinus' fysiologie-colleges (Albir us on 
'human nature' (n. 6), 206-207) stel ik voor het onderhavige manuscript aan te duiden als Anonymus I. Voor 
nadere informatie inzake het manuscript gelieve men contact op te nemen met auteur dezes. 
18. Zie Punt (n. 6), Albinus on 'human nature', 135-137. 
19. Ibid., 137. 
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Titelpagina van Anonymus I, bevattende een weergave van een collegecyclus gcge\en door B.S. Albinus omstreeks 
1730. 

Het anonieme manuscript draagt geen datering. Maar aangezien het dictaat een duidelijke 
verwijzing vermeldt naar het boek van de docent over de anatomie van het skelet,-" heeft 
de conceptie na 1726 plaatsgevonden. Anderzijds moet de weergegeven college-cyclus 
begonnen zijn voor de omzetting van Albinus' leeropdracht die in 1746 zijn beslag kreeg. 
Immers de titel omschrijft hem als hoogleraar in de anatomie en de chirurgie. Ook de 
aanhef wijst erop dat de f\'siologie (nog) niet tot de leeropdracht van Albinus behoort: 
'Obsequiosus votis vestris, aggredior tradere physiologiam medicam ...' (in volledige 
overeenstemming met uw wensen stem ik er mee in de medische fysiologie te behandelen). 
Gezien onder andere het feit dat onder talloze aanhalingen uit de literatuur die het dictaat 
rijk is, geen verwijzing gevonden wordt naar Albinus' boek over de spieren,-' lijkt een 
datering rond 1730 het meest waarschijnlijk. 

Fysiologie als zelfstandige v^etenschap 

Een opvallend kenmerk van de fysiologie zoals weergegeven in dit manuscript is dat het 
wordt gepresenteerd als een afzonderlijke wetenschap. Daarmee wordt meteen een grote 
afstand geschapen tot de presentatie zoals men bij voorbeeld aantreft in het leerboek dat 
destijds wel zeer veel opgang maakte, namelijk de Institiitiones medicae van Boerhaave." 

20. B.S. Albinus, De ossibus corporis /iK»iii/ii (Leiden, 1726). 
21. Historia musculorum hominis (Leiden, 1734). 
22. Van dit boek verschenen in de periode van 1708 tot 1755 alleen al in .Nederland 12 Latijn.se uitgaven: zie G.A. 
Lindeboom, Bihiiographia Boerhaaviana (Leiden, 1959) 28-30. 
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Gedeelte uit .Anonymus I waarin .•\lbinus de bloedvoorziening van de hersenen behandelt. Het bevat niet alleen 
de enige tekening die in het manuscript voorkomt, maar ook een verwijzing naar .Albinus' Libellus de -'ssibus 
corporis httiiiaiii (\jib). 

Immers in dit boek worden fysiologie, pathologie, hygiëne enz. behandeld als onderdelen 
van de theoretische geneeskunde of grondslagen der geneeskunde. Met deze wijzt van 
presentatie van de fysiologie stond Boerhaave geenszins alleen. Zijn tijdgenoot Fr. Hofftiann 
had het in de Fundanieiita incdicinae (1695,1703)'-' niet anders gedaan. Overigens kan h erbii 
wel worden aangetekend dat Boerhaave bijna tweederde van zijn leerboek aan f)'siolog sche 
onderwerpen besteedde terwijl Hoffmann daaraan slechts een kwart had gewijd.'-* 
Voor de magistrale compilatie van Albrecht von Haller, Elementa physiologiae cotporis 
Inimanae (1757-1766) zijn er maar zeer weinig boeken verschenen die louter aan de ni'Mise-
lijke f^'siologie zijn gewijd.-' Deze bibliografische setting weerspiegelt de ondergesc likte 
plaats van de fysiologie in het universitair geneeskundig curriculum in het begin v£n de 
achttiende eeuw. Ook Boerhaave heeft in zijn colleges geen systematisch overzicht vi n de 
h'siologie gegeven.-' 
Het is niet alleen opmerkelijk dat de fysiologie als afzonderlijke wetenschap werd geprrsen-
teerd, maar bovendien dat dit door een hoogleraar in de anatomie gebeurde. Immei s, de 
anatomie verloochende in de eerste helft van de achttiende eeuw nog geenszirs de 
traditionele koppeling aan de heelkunde,-'' terwijl de fysiologie tot het terrein van de 

23 Fr. Hoffmann, Fnndamenta inedicinac, vert. en inl. L.S. King (Londen, 1971). 
24. Ibid., xi. 
25. F. Duchesneau, La physiologic des Ittmicres. Enipirisnie. modèles et theories (Den Haag, 1982) xiii-xiv. 
26. G.C.B. Suringar, 'Het theoretisch-geneeskimdig ondei'wijs van Boerhaave ...', Nederlandsch Tijdschriy voor 
Geneeskunde, 10 (1866) II, 201-202. 
27. K.B. Roberts and I.D.W. Tomlinson, The fabric of the body: European traditions of aiuitomical ilhtst ation 
(Oxford, 1992), 621-622; Barge (n. 1). Geneeskuiuiig onderwijs, 17. 
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medicus oftewel fysicus behoorde: de geneeskunde. In de inleiding tot zijn collegecyclus 
geeft Albinus als rechtvaardiging voor de overschrijding van zijn leeropdracht dat het 
inzicht in de fysiologie slechts kan berusten op een nauwkeurige kennis van de anatomie: 
'... in cognitione structurae partium vero sit imum fundamentum physiologiae' (uiteindelijk 
berust de f)'siologie op de kennis van de bouw der delen).'" Toch beschouwde Albinus de 
fysiologie zeker niet als onderdeel van de anatomie. Fysiologie gaat over de 'natura', terwijl 
de anatomie de 'fabrica' oftewel de 'structura' betreft, zo stelt hij in het onderhavige dictaat. 
Bij herhaling onderstreept Albinus de zelfstandigheid door fysiologie aan te duiden als '... 
haec scientia ...'. Veeleer dan tot de anatomie moet de fysiologie gerekend worden tot de 
natuurkunde: 'Haec scientia ad ipsam physicam pertinet, ...' (deze wetenschap behoort tot 
de natuurkunde als zodanig).-'' Immers de fysica betreft in de vroeg-moderne tijd nog de 
gehele - dode èn levende - natuur'" en de ft'siologie - sinds Hippocrates - de natuur van de 
mens. 

Albinus meent dan ook zeker geen noviteit te presenteren met zijn pleidooi voor verzelf
standiging van de fi'siologie; eerder moet het gezien worden als een herstel van de 
rechtmatige plaats in het kader van de wetenschappen. Immers in de loop der tijd is het 
begrip van de fysiologie verworden tot een verhandeling over de gesteldheden van de 
mens binnen het kader van de geneeskunde." Hoe belangrijk de kennis van de fysiologie 
ook moge zijn voor de geneesheer, ziekten maken geen deel uit van de menselijke natuur. 
Ziekten bedreigen de natuur: 'Haec natura sic definita labefactatur morbis ... .' (deze 
natuur vs'ordt door ziekten ondermijnd)-'- en genezing van ziekte wordt aangeduid als 
terugkeer van de natuur. Hiermee schijnt Albinus het humanistische adagium 'ubi denim 
desinit physicus, ibi incipit medicus' (waar de fysicus ophoudt, begint de medicus)-'-' weer 
geldig te willen maken. 

Mechanicisme en vitalisme 

Zo verfrissend als omstreeks 1730 het pleidooi voor een verzelfstandiging van de f}'siologie 
mag hebben gegolden, zo behoudend blijkt Albinus bij de invulling van de nieuwe 
discipline. Immers hij betoont zich - zoals wij nog zullen zien - nog een volledig adept 
van de 'iatromechanische' richting die in de zeventiende eeuw zo'n furore had gemaakt en 
waarvan de leer van Boerhaave wel als apotheose wordt beschouwd.-''' Gedurende de 
achttiende eeuw - en Albinus is daar getuige van geweest - heeft de mechanicistische 
verklaring van het functioneren van het menselijk lichaam plaats moeten inruimen voor 
'animistische' en 'vitalistische' ideeën. 

28. .Anonymus I (zie n. 17), 13-14. 
29. Ibid., 1-2. 
30. Zie bijv. de omschrijving in S. Blankaart, Lexicon medicum renovatiun (Leiden, ed. nov. 1756): 'Physica 
examinat omnia, quae in toto universo sunt, corpora, corumque naturam, proprietates, actiones, &c. indagat. 
Medicina propter ea est pars Physicae,...'. 
31. Anonymus I (n. 17), 1: 'Usu tamen invaluit ut significet sermonem de natura hominis habituni. Unde medici 
hanc scientiam inter partes medicinae retulere'. 
32. Ibid., 1. 
33. Zie C.B. Schmitt, 'Aristotle among the physicians' in A. Wear e.a.. The medical renaissance of the sixteenth 
cmniri'(Cambridge, 1985) m.n. 11-12. 
34. .A.M. Luyendijk-Elshout, 'Mechanisme contra vitalisme. De school van Herman Boerhaave en de beginselen 
van bet leven'. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 5 
(1982)16-26. 
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Met name Italiaanse onderzoekers als Borelli, Bellini en Santorio hadden in de loo) van 
de zeventiende eeuw aangetoond dat met gebruikmaking van mechanische wetten en 
f^'sische onderzoeksmethoden men verhelderende inzichten kon verwerven in bepaalde 
fysiologische functies bij mens en dier.^' De grote vorderingen die er in die eeuw werden 
gemaakt ten aanzien van het functioneren van de dode natuur deden de hoop groeien dat 
deze kennis zou kunnen worden geëxtrapoleerd naar de levende natuur. Descartes v as in 
dat opzicht wel zeer extreem geweest door in zijn posthuum gepubliceerde L'Hornn e het 
functioneren van het menselijk lichaam volledig in een mechanicistisch verklaringsmodel 
te passen.-"' De deductieve methode die hij daarbij toepaste, dat wil zeggen dat hij uitging van 
een idéé préconcue, stuitte op veel weerstand.-'' Toch bleven mechanicistische verklar ngen 
voor allerlei f>'siologische processen opgeld doen. Hiervoor stond onder andere de ont
dekking van de circulatie borg, die immers uitlokte tot toepassing van hydraulische 
wetten op vloeistofstromen in het menselijk lichaam. 

In deze ontwikkeling was het onderscheid tussen levende en dode natuur ver na ir de 
achtergrond van het fysiologisch denken geraakt. Het is vooral G.E. Stahl (1660-173^) die 
gecrediteerd wordt voor de notie dat er een specifieke kracht in een levend organisme als 
de mens werkzaam moest zijn, waarmee men in de fysiologie rekening moest houde 1. En 
zo ontstond het 'animisme'.-'*' Een stap verder ging het 'vitalisme' dat ervan uitging d; t die 
levenskracht in ieder onderdeel van het levend organisme aanwezig was.''' Toen Alb echt 
von Haller vanaf 1752 de wetenschappelijke wereld kon overtuigen van de prikkelbaa beid 
van geïsoleerde weefsels,-*" was dit koren op de molen van het vitalisme. 

Een stringente conceptie 

De fysiologie die Albinus als anatoom aan zijn studenten doceerde, was nadrukkelijk 
gebaseerd op strenge wetenschappelijke principes. Reeds in zijn inaugurele rede van 721'*' 
had hij zich wat betreft de anatomie onvoorwaardelijk uitgesproken voor de inductieve 
methode: geen speculaties of'wijsgerige redeneringen' maar slechts 'zorgvuldige waar
neming' en 'veelzijdig onderzoek' kunnen tot ware kennis leiden.-*- En dit principe belijdt 
hij in zijn colleges rond 1730 ook met betrekking tot de fysiologie.'" En het kan geen 
verbazing wekken dat Isaac Newton als het lichtend voorbeeld wordt gepresenteerd, i'oals 

35. .VI.D. Grmek, La première revolution biologiijue. Reflexions sur la physiologic et la niédecinc du XVIh siècle 
(Parijs, 1990) 131-135. 
36. Het boek verscheen in 1662, twaalf jaar na het overlijden van Descartes in een Latijnse vertaling en twte jaar 
later in het oorspronkelijke Frans; zie Treatise of man; René Descartes, vert, en comm, T.S. Hall (Cambridge 
Mass., 1972). 
37. Zie bijv. l.K. van der Korst, 'Geneeskunde in de eerste internationale geleerdentijdschriften van Xederl indse 
origine (1680-1709)', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 125 (1981) 358-359. 
38. De aanduiding 'organicisme' zou wellicht de voorkeur verdienen boven 'animisrne' om de ideeën die St ihl in 
zijn Theoria medica vera (Halle, 1708) vertolkt, te om.schrijven; zie: I. Geyer-Kordesch, 'Georg Ernst ^tahl's 
radical Pietist medicine and its influence on the German Enlightenment' in: A. Cunningham en R. Erencl , The 
medical Enhghtenment of the eighteenth century (Cambridge, 1990) 67-87. 
39. Zie Duchesneau (n. 25), La physiologic des luniicres, 361-430 
40. Van der Waa (n. 15), De irritahilitate, 107 -116. 
41. Oratio qua in verani vitain, ijuae adfabricne huinaui corporis cognitionem ducat, inquiritur. 
42. Suringar (n. 4), 'De school van Albinus', 3, 
43. Anonymus I (n. 17), 3; 'De hac natura nihil po.ssumus cognoscere nisi ex ejus contemplatione accurata, id est 
a posteriori noscitur'. 
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van de geciteerde werken. 
Tenzij er redenen zijn om 
aan te nemen dat het om 
latere editie gaat, is het 
jaar van de eerste uitgave 
c.q. editio princeps aan
gegeven. 

deze Engelse 'filosoof uit waarnemingen de natuur der dingen in het heelal heeft kunnen 
aflezen, zo kan men naar de mening van Albinus ook slechts a posteriori de natuur van de 
mens leren kennen.-*-* 
En de waarnemingen waardoor het inzicht in de fv'siologie kan ontstaan, biedt met name 
de anatomie. Zoals voor Newton de bewegingen van de hemellichamen het studieobject 
vormden, zo zijn voor de f\'siologie de bewegingen van de lichamelijke structuren het 
primaire onderwerp van waarneming. Voor Albinus is fysiologie in feite bewegingsleer: 
'Prima observatio de natura hominis est quod illa semper actuo.sa sit et ad multa perficienda 
apta' (In de eerste plaats valt te constateren dat de menselijke natuur voortdurend in 
beweging is en in staat is tot vele activiteiten).-*^ Uit de bouw ('fabrica' of'structura') van 
de lichaamsdelen kan men goeddeels de functie ('actuositas') afleiden waartoe het 
betrokken lichaamsonderdeel geschikt ('aptitudo') is. En zoals wij uit de constructie van een 
uurwerk de oorzaak van zijn beweging kunnen afleiden, zo kunnen wij door kennis van de 
structuur en de functie ('natura') van lichaamsonderdelen met verstandelijk inzicht de 
oorzaak van de beweging verklaren.-*^ 

De stellingname dat de functie valt af te leiden uit de vorm komt ook tot uiting in de 
verwijzingen naar de literatuur die in het onderhavige collegedictaat zijn te -vinden. Onder 
de meer dan tachtig auteurs waaraan Albinus tijdens de collegecyclus refereert, nemen de 
anatomen wel een zeer vooraanstaande plaats in. De anatomische werken van Eustachius-*'" 

44. Ibid.: 'Philo.sophi et praecipue acutissimus Is. Newton ex observatis collegerant naturam rerum hujus 
universi, sed nihil a priori. Eodem modo res se habet in cognoscendo homine'. 
45. Ibid., 3. 
46. Ibid., 14: 'Unde concludendo videmus, quod fundamentum sit cognitio et ftibricae et naturae partiun-i et dein 
eas ratiocinatio ex bis cognitis possumus explicari causas actionum'. 
47. Eustachius' Tabulae anatomicae vormen a.h.w. het standaardwerk waarnaar regelmatig zeer gedetailleerd 
wordt verwezen. Dat het hierbij niet hoeft te gaan om de door .Albinus zelf verzorgde uitgave uit 1744, maar om 
de door Lancisi verzorgde editie van 1714, kan worden afgeleid uit het feit dat .albinus in zijn Historia 
musculorum (1734) op dezelfde wijze als in het onderhavige dictaat naar Eustachius verwijst. 
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en Malpighi'*^ spannen in dit opzicht verre de kroon, op enige afstand gevolgd door Frederik 
Ruysch.-*'̂  Naast de anatomische publikaties uit de zeventiende eeuw en zelfs di( van 
tijdgenoten, bij voorbeeld Morgagni (1682-1771)''" en J.B. Winslow (1669-1760),'' voeren 
'biomechanici' als Santorio en Bellini de boventoon in Albinus' betoog. Daarentegen \/ordt 
slechts tweemaal naar de Institutiones medicae van Boerhaave verwezen. En over gens 
ontbreken venvijzingen naar de destijds gangbare literatuur over de fysiologie, zoals deze 
te vinden is in de werken gewijd aan de theoretische geneeskunde. 

Hoewel de menselijke natuur door de dood wordt uitgedoofd ('exstinguitur' [sic]), blijft 
volgens Albinus toch het onderzoek van menselijke kadavers de voornaamste bror van 
inzicht in de f\'siologie. Vervolgens zingt hij de lof over de wijze waarop ons inzicht n de 
samenstelling van het menselijk lichaam is verrijkt door de techniek van het opsp liten 
van de vaten en met behulp van het microscoop. En met deze technieken wordt voor 
Albinus als het ware de grens tussen anatomie en fysiologie overschreden. Naar aanle ding 
van de hersenen stelt hij tegenover elkaar de macroscopische bouw ('structura') en de 
samenstelling ('substantia', elders ook aangeduid als 'fabrica'); de beschouwing van de 
laatste moet volgens hem al meer tot fysiologie gerekend worden.^- Opgespoten anato
mische preparaten worden aangeduid als 'praeparationes physiologicae'. 

Experimenten en argumenten 

Ook kan ons inzicht in de fysiologie verrijkt worden door de bestudering van ziekt lijke 
afwijkingen bij de mens en daarbij denkt Albinus met name aan wonden, ulceraties 
enzovoort, die in de letterlijke zin van het woord inzicht verschaffen in het lev?nde 
lichaam." Maar eerder noemt hij nog levende en dode dieren als onderzoeksobjectei 1 ten 
behoeve van de menselijke fysiologie. Pas op een latere plaats worden experimente i op 
levende dieren - overigens in één adem genoemd met die op menselijke kadavt rs -
summier gememoreerd en dit is des te verwonderlijker, aangezien de circulatie zo'n alles 
overheersende plaats in de f)'siologie van Albinus inneemt en hij zich in dat verband 
nadrukkelijk op experimenten van Harvey baseert. 
De inductieve methode vereist naast nauwkeurig waarnemen ook een verstandelijke 
interpretatie. Herhaaldelijk vei"schijnt dan ook in de tekst een zin die begint met 'I.atio 
docet ...'. Vaak treft men ook de woorden 'ratiocinatio' en 'ratiocinium' aan en son s de 
zinsnede 'ex his per inductionem possumus probare ...' (hieruit kunnen wij afleicen). 
Niet zelden neemt Albinus zijn toevlucht tot analoge redeneringen waarin de fijnere 
structuur en dus de functie van het ene orgaan naar het andere wordt geëxtrapoleerd.'-* 
Als 'belijdend Newtoniaan' wil Albinus voor de fysiologie zekere wetmatigheden aannemen 
en dat zijn in de eerste plaats de wetten van de mechanica en de hydraulica waaraan alle 

48. Van Malpighi waren de Opera omnia in 1687 te Leiden verschenen en Opera posthuma in 1698 te Anisterilam. 
49. Met name wordt verwezen naar diens Thesauri anatoniieo decem (Amsterdam. 1701-1716). 
50. Het betreft diens Adversaria anatoinica waarvan o.a. een volledige uitgave was verschenen te Leiden in 1723. 
51. Hoogstwaar.schijnlijk betreft de enige verwijzing (Anonyn-ius I (n. 17), 330) naar l.B. Winslow nie zijn 
Exposition anatomique de la structure du corps huinain (Parijs, 1632), i-naar een artikel in de Mémoiics de 
l'Académie Royal des Sciences van 1725, nl. 'Éclaircis.sements sur la circulation du sang dans Ie foetus'. 
52. Anonymus I (n. 17), 95: 'Possumus cerebrum considerare dupliciter, vel primo quo ad structuram orgar icam 
... , vel secundo quo ad substantiam, functionem etc. quod imprimis ad physiologiam pertinet'. 
53. Ibid., 21-22. 
54. Bijv. van de nierschors naar de hersenschors: ibid., 106. 
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activiteiten van het menselijk lichaam voldoen." Bovendien formuleert hij een algemene 
circulatiewet, volgens welke arteriën uiteindelijk overgaan in venen.''' 
In tegenstelling tot de fysica kent Albinus aan de chemie geen enkele betekenis toe voor 
het verkrijgen van inzicht in de fysiologie. Immers, zo stelt hij, als scheikundigen bepaalde 
bestanddelen in het bloed menen te kunnen aantonen, is dit door middel van verhitting 
tot stand gekomen; men mag niet derhalve aannemen dat deze bestanddelen ook op 
natuurlijke wijze in het bloed vóórkomen.'' In zijn afwijzing van de scheikunde gaat hij zo 
ver dat hij aan de darmsappen geen enkele verterende of fermenterende betekenis toekent 
maar deze slechts als glij- of verdunningsmiddelen beschouwt. 

De alles overheerseiule circidatic 

Consequent past Albinus de corpusculaire theorie toe bij de verklaring van f\'siologische 
verschijnselen. Circulatie - niet alleen van bloed - staat bij hem voorop als het er om gaat 
het functioneren van het menselijk organisme te verklaren. Uit het bloed worden andere -
fijnere - vloeistoffen afgescheiden omdat de desbetreffende vaten door hun beperkende 
diameter geen grotere deeltjes toelaten; Albinus noemt dit 'secretie'. Achtereenvolgens 
onderscheidt hij van grofdelige tot fijndelige vloeistoffen: het bloed, het serum (waarvan 
de deeltjes ieder het volume van 1/6 rood bloedboUetje hebben), de lymfe en tenslotte als 
allerfijnste de 'spiritus nerveus'."* leder van deze vochten stroomt door specifieke vaten. Zo 
worden onder.scheiden de 'vasa sanguiniferae' (de arteriën en venen), de 'vasa seriferae', de 
'vasa lactiferae' en de zenuwen.''' Aan de vloeistofdeeltjes kent hij geen enkele andere 
kwaliteit dan grootte toe. 

Op de keper beschouwd ziet Albinus het menselijk organisme weinig anders dan als een 
conglomeratie van vaten. Na een ellenlang betoog,"" waarin met narne de uitkomsten en de 
beperkingen van de injecrietechniek aan bod komen, meent Albinus te moeten concluderen 
dat de vaste delen niet uitsluitend uit vaten bestaan maar soms ook een geringe hoeveelheid 
vezels bevatten: 'Verum si accurater consideras, semper fibrae supersunt quae impleri 
nequunt' (bij nauwkeurige beschouwing blijven er altijd vezels over die niet te vullen zijn). 
Maar vervolgens neemt hij dat weer goeddeels terug door de mogelijkheid te opperen dat 
het hier wel eens om vaten zou kunnen gaan die te klein zijn om door opspuiting zichtbaar 
te maken. Zelfs ten aanzien van de hersenen meent hij door de techniek van het opspuiten 
van vaten te kunnen stellen dat de hersenschors praktisch uitsluitend uit bloedvaten 
bestaat die uit de pia mater ontspringen.'" En hetzelfde meent hij voor de lever te mogen 

55. Ibid., 26-27:',,. debenius ponere cognitos leges motus corporum a physicis demonstratas scilicet hydraulicam 
vel mechanicani in genere. Nam omnes actiones corporis nostri secundum illas leges Fiunt, hinc semper et 
ubique recurrent', 
56. Ibid., 81: 'Primo multae arteriae in venae conlinuantur ex generali lege circulationis...', Een uitzondering op 
de regel vormen volgens .All->iiius de 'arteriae exhalantes'. 
57. Ibid., 23 en 66: 'Quod chemici de sanguine, spiritum, oleum, terra educant, demonstrat illa ex sanguine vi 
ingnis posse produci, nequaquam vero haec natm-aliter in eo existere', 
58. Ook de vloeibare excretieprodukten worden in dit schema opgenomen, waarbij speeksel wordt geplaatst 
tussen serum en lymle en na lymfe de huiduitwaseming: ibid., 64-65. 
59. De niet bloed-dragende' vaten worden ook wel als 'vasa collaterales' aangeduid. 
60. Anonymus I (n. 17), 25-32. 
61. Ibid., 96: 'Ulterius ex subtili anatome videtur totus cortex constare ex arteriis et venis". 
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stellen, wanneer de intrahepatische galwegen daarbij meegerekend worden.*- De sf leren 
bestaan uit miniskule holtes die ten tijde van de contractie als het ware opgeblazen 
worden door het binnenstromen van de uiterst fijne vloeistof- de 'spiritus nerveus' - uit 
de zenuwen; tijdens de relaxatie vloeit deze af via de aderen. Zo is ook het zenuw? telsel 
ingeschakeld in de circulatie der lichaamsvloeistoffen die, voorzover ze niet uitgescheiden 
zijn, uiteindelijk alle weer in het hart terugkeren. 
Herhaaldelijk komt Albinus in dit dictaat terug op de verbinding tussen de arteriën en de 
venen. Dat er - afgezien van collaterale vaatsystemen als het zenuw-spierstelsel, de se "euze 
vaten en de lymfvaten - ook directe verbindingen tussen de arteriën en de venen moeten 
bestaan in de vorm van zogenaamde 'vasa minima' lijdt volgens hem geen twijfel. Als ineest 
overtuigende argument voert hij aan dat dergelijke verbindingen door het microscoop 
waarneembaar zijn in de staart van jonge alen.*-' Bovendien voert hij injectie-experimi nten 
en rationele overwegen aan voor de stelling dat de uiterste vertakkingen van de art .'riën 
moeten overgaan in de venen. Trouwens aan deze 'vasa minima' of 'arteriae ultimae' kent 
Albinus een kardinale betekenis toe, want daarvan hangen het leven en het functior eren 
van de verschillende organen af*-* 

Lichaam en geest 

Haller had grote waardering voor de minutieuze prepareerkunst van Albinus maar over 
zijn kwaliteiten als docent was hij minder te spreken. Met name verweet Haller hem 
breedsprakigheid.*' Dit oordeel komt in gedachten wanneer men in dit dictaat probeert 
na te gaan wat Albinus' visie is op het organisch leven. Het onderwerp wordt een a.intal 
malen als het ware terloops ter sprake gebracht maar een consistent beeld is da iruit 
moeilijk te vormen. Soms komt Albinus dicht bij de uitspraak dat circulatie gelijk itaat 
met het leven zoals wanneer hij stelt: 'Gum hic humorum circuitus a vita individuus s t, in 
hoc dicimus consistere vitam' (aangezien de omloop der vloeistoffen onafscheidelijk van 
het leven is, stellen wij dat het leven daaruit bestaat).*'' 
Vaker poneert hij dat de arteriële bloedvoorziening essentieel is voor het leven er dat 
zodra deze stopt alle activiteit ophoudt. Immers de arteriële bloedtoevoer is nodig voc r de 
voeding, de groei en het leven van de delen, zo wordt herhaaldelijk in het dictaat gesteld. 
Dat Albinus hierbij aan een soort van 'levensstof denkt, schijnt bevestigd te wo den 
wanneer er sprake is van een 'humor vitalis'.*' Hoewel dit niet als zodanig wordt verwcord, 
lijkt het toch waarschijnlijk dat hij de kleine hersenen als bron voor 'humor vialis' 

62. Ibid., 93: ' . . . quod demonstravi maximam partem ex vasis constare. Ergo probabile est, hoc reliquum qc oque 
esse vasa, sed tam parva ut materiam ceraceam non admittant, vel quia a vicinis compriniuntur ne adm ttere 
possint', 
63. Ibid., o.a. 4: 'Sed microscopio ad habito conspiciens verbi gratia anguillam, videtis ad marginem CL udae 
ultimo sese inflectere et fieri venam continuatione paulatim ampliorcni, quo versus cor tendit". 
64. Ibid., 45: '.., vita omnium partium est singularis ,.. et in circuitu humorum consistit per vasa n-iinima, quae 
ponit et motuni humorum et aptitudinem ad movendum in partibus fin-nis,...', 
65. G. A. Lindeboom, Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland 11/2.5-
1727) (Delft, 1958) 93-94-
66. Anonymus I (n. 17), 44. 
67. Ibid., 107: 'Accedunt vasa decurrentia per substantiam niedullac arteriosa, quae adferunt htnnorem vitale m et 
nutrimentum ...'. 
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beschomvt; het dictaat schrijft Albinus de uitspraak toe: 'Videmus enim a cerebellum vitam 
pendere' (wij zien immers dat het leven van de kleine hersenen afliankelijk is).*''' 
Enige inherente vitaliteit aan de organen zelf toekennen doet Albinus niet. Wanneer hij 
beschrijft dat een vrij geprepareerd hart, ontdaan van zenuwen, arteriën en venen, nog 
mechanisch tot contractie is te brengen, dan verklaart hij dat door aan te nemen dat er 
nog wat door de arteriën aangevoerde levenskracht ('vis a vita') is overgebleven.*** Aldus 
staat Albinus geen inbreuk toe op zijn strikte mechanicistische voorstelling van het 
corporele leven. Immers ons lichaam duidt hij aan als 'nostra machina', waarvan de 
structuur de functie bepaalt.'" 

Speculeren over het 'principium incitans' behoort niet tot de fysiologie maar tot de 
metafysica en blijft daarom buiten Albinus' beschouwing. Wel stelt hij dat de mens 
bestaat uit twee geheel verschillende 'naturen' of'substanties': lichaam en geest.^' En in dit 
verband sprekend wordt het leven gedefinieerd als de verbondenheid ('concretio') van 
lichaam en geest, waarbij de geest wordt aangeduid als het 'principium incitans' (de 
oorsprong van de aandrijving). Echter, zo wordt gesteld, het lichaam kent ook activiteiten 
waarop de geest helemaal geen invloed heeft,'-' de automatische bewegingen waarvoor wel 
de toevloed van 'spiritus nerveus' en van arterieel bloed noodzakelijk zijn. Over de natuur 
van de geest weten wij niets anders dan dat denken er een onscheidbare eigenschap van is. 

Boerhaave en Albinus 

In vele opzichten is Albinus wat betreft de inhoud van zijn f^'siologie-onderwijs in het 
voetspoor van zijn leermeester en later zijn collega Herman Boerhaave getreden. Beiden 
hebben zij uiting gegeven aan een bewondering voor Newton, maar voor hun beoefening 
van de fysiologie betekent dat in feite nauwelijks meer dan het aanvaarden van een 
inductieve methodologie en een erkenning dat mechanische wetmatigheden ook opgaan 
voor onderdelen van het menselijk lichaam."' Echter het stringente mechanicistische 
verklaringsmodel waarin ,'\lbinus zijn fysiologie tracht te passen verhoudt zich moeilijk 
met de openlijk beleden inductieve methode. In dit opzicht gaat Albinus veel verder dan 
Boerhaave. 

Voor beiden geldt dat de structuur der organen de sleutel tot de functie levert en voor 
beiden heeft de techniek van het opspuiten van vaten, zoals deze met name ontwikkeld is 
door Frederik Ruijsch, nieuwe vista's geopend voor het ontrafelen van de structuur en de 
'natuur' van de organen. Ondanks het feit dat Albinus moet toegeven dat met dergelijke 
inspuitingen artefacten tot stand kunnen komen, gaat hij in zijn gevolgtrekkingen veel 
verder dan Boerhaave. Albinus stelt enkele malen dat de vorm afhankelijk is van de 

68. Ibid., 114. 
69. Ibid., 52- 53. 
70. Ibid., 14. 
71. Ibid., 5: 'De his praeterea observamus, quod perindc homo ex duobus naturis sit concretus, seu binis 
principiis constat, sive binis substantiis, ut barbari quidam philo.sophi dixere. Et e,st ex mente et corpore'. 
72. Ibid., 8: 'Dico revera dari tales motus automaticos, quia corpore exercentur et qtiae nullo modo sunt in 
potestate mentis,.., ', 
73. Zie voor de betrekkelijkheid van het 'Xewtonianisme' van Boerhaave m.n. T.S, Hall, History of general 
physiology (Chicago, 1969) I, 371 en K. Wellman, La Mcltrie: medicine, philosophy, and Enlightenment (Durham, 
1992) 73-
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functie, bij voorbeeld wanneer hij verkondigt: 'Natura hos sinus fecit quia non poterat 
aliter;...' (de natuur heeft deze holten zo gevormd omdat het niet anders zou kunnen .'-* 
Opvallend is de volstrekte afwijzing van scheikundige processen in Albinus' verklar ngs-
model. In dit opzicht wijkt hij heel duidelijk af van het voorzichtige eclecticisme van 
Boerhaave, die althans ten aanzien van de spij.svertering fermentatie, gisting en rottirg als 
geïnvolveerde processen aanvaardde.^' Maar overigens is, zoals uit het hier besproken 
manuscript blijkt, Albinus omstreeks 1730 nog een volledige adept van Boerh; aves 
fysiologie, met name wanneer het gaat om de alles overheersende betekenis va i de 
kanalisatie van vloeistoffen."* Evenals in 1721'' geloofde hij tien jaar later nog steeds in het 
'vas minimum' als kleinste functionele eenheid van alle organen en overige structuren; als 
deze niet waren aan te tonen, kon dat geweten worden aan onvolkomenheden van de 
injectietechniek. 

Weerklank 

Het is opvallend dat Albinus' fy'̂ siologie zo weinig weerklank heeft gevonden zowel onder 
zijn tijdgenoten als later. Met uitzondering van een sporadische vermelding in de uitgeb 'eide 
schriftelijke nalatenschap van .Mbrecht von Haller ontbreekt vrijwel ieder spoor van 
contemporaine reactie. Zelfs La Mettrie (1709-1751), die zich na zijn studieverblijf te Leiden 
heeft opgeworpen als publicistisch propagandist van de Leidse school, besteedt zijn .'olle 
aandacht aan Boerhaave,"'' met volledige verwaarlozing van B.S. Albinus. Het is zelfs de vraag 
of La Mettrie tijdens zijn korte verblijf in Leiden (1733-1734) de moeite heeft genomen o n de 
colleges van Albinus te volgen;''* tenslotte kwam hij als gepromoveerd medicus naar Le iden 
om aanvulling te zoeken voor de theoretische en praktische deficiënties van zijn Fianse 
opleiding. Trouwens, er is wel heel weinig affiniteit tussen de fysiologi,sche opvattingen ^oals 
La Mettrie deze heeft verwoord in zijn geruchtmakende L'Homme machine (Leiden, 174') en 
die van Albinus. La Mettrie was wel een materialist, maar zeker geen pur sang mechanicist en 
bovendien was zijn fi'siologie vooral empirisch en klinisch georiënteerd.*" Ten overvloede 
overschreed de Fransman in zijn fysiologische beschouwingen de grenzen van de nieta-
f)'sica,*' hetgeen een rechtgeaard discipel van Albinus niet zou betamen. 
Van Haller weten wij dank zij zijn dagboek zeker dat hij colleges van Albinus heeft ge\olgd 
maar hij beschrijft Albinus uitsluitend als anatoom.''̂ - En dit oordeel sluit aan bij dal van 
Boerhaave; immers bij zijn naderend afscheid deelde deze de curatoren van de Leidse 
universiteit mee, dat zijns inziens de anatomie en de chirurgie in goede handen waren bij 

74. Anonymus I (n. 17), no. 
75. G.C. Nijhoff, Schets van het teven en de physiologic van Herman Boerhaave (Academisch proefschrift L iden, 
1881)64. 
76. Zie voor samenvatting van Boerhaaves opvattingen aangaande de circulatie o.a, G.A. Lindeboom, Hi rmaii 
Boerhaave, the man and his work (Londen, 1968) 276-278. 
77. Zie Punt (n. 6), Albinus 011 'human nature', 82. 
78. Wellman (n, 73), La Mettrie, 107-134. 
79. Volgens Haller heeft La Mettrie indirect kennis genomen van 'les experiences' van Albinus. Zie Duchesneau 
(n. 25), La physiologic des lumièrcs, 516, n. 30. 
80. Wellman (n. 73), La Mettrie, 107-120. 
81. Ibid., 126-133. 
82. Zie Lindeboom (n. 65), Haller in Holland. 
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Albinus, maar Boerhaave zag in Albinus 'geen Professor in de Medicynen'.^-' Hoewel 
Haller in zijn dagboek Albinus niet als docent in de fi'siologie beschrijft, zijn er redenen 
om aan te nemen dat hij wel diens fysiologiecolleges heeft bezocht. Immers hij beschrijft 
met bewondering de schitterende preparaten van de fijnere anatomie en deze werden 
door Albinus, zoals reeds vermeld, tot het terrein van de fysiologie gerekend. Vele jaren na 
Hallers verblijf (1725-1727) in Leiden, nl. in 1756, prijst de Zwitserse student Jacobus 
Christophorus Ramspeck de fysiologiecolleges expliciet vanwege de gedemonstreerde 
anatomische preparaten: 'In curriculo suo physiologico Albinus pergit nobisque egregia sua 
monstrat praeparata, quas cum summa semper contemplor admiratione; ne unicam 
adhuc dum ejus neglexi lectionem' (Albinus zet zijn collegecyclus over de fysiologie voort 
en hij toont ons zijn schitterende preparaten, die ik steeds met de grootste bewondering 
beschouw; daarom heb ik tot nog toe geen enkele les van hem overgeslagen).**-* 
Wie de moeite neemt om een of meer dictaten van Albinus' f)'siologiecolleges door te 
nemen, zal zich niet al te zeer verbazen over het feit dat zijn toehoorders het voornamelijk 
ervaren hebben als exercities in de anatomie. Afgezien van de demonstratie van talloze 
preparaten die in het dictaat zijn vermeld, wordt zeer veel aandacht besteed aan de functie 
van individuele spieren en wordt uitvoerig het beloop van bepaalde bloedvaten beschreven. 
Zo wordt minutieus de betrokkenheid van de diverse spieren bij de slikactie beschreven, 
evenals het gedetailleerde verloop van de arteriae carotides en de arteriae vertebrales. 

Conclusie 

Men kan weinig anders concluderen dan dat Albinus geen gehoor heeft gevonden voor 
zijn pleidooi om de fysiologie te verzelfstandigen en deze te baseren op een nauwkeurige 
analyse van de anatomische structuur en een stricte interpretatie volgens mechanische en 
hydraulische principes. En dit heeft vermoedelijk niet alleen gelegen in het feit dat de 
demonstratie van ogenstrelende preparaten de aandacht van de studenten afleidde van het 
betoog van de met weinig oratorische gaven uitgeruste docent. Het lijkt er op dat men de 
fysiologische uitweidingen als minder terzake doende heeft afgedaan. Ook de curatoren van 
de Leidse universiteit hebben Albinus' fysiologiecolleges vermoedelijk vooral gewaardeerd 
als lessen in de fijnere anatomie, want kort na de omzetting van zijn leeropdracht in 
fysiologie (en geneeskunde) werd ook nog een andere hoogleraar van de medische faculteit 
expliciet belast met onderwijs in de fysiologie, Fredericus Winter."' 

Albinus heeft als het ware getracht zijn anatomische homo perfectu^^ te voorzien van een al 
even ideale, transparante fysiologie, slechts onderworpen aan fysisch-mathematische 
wetmatigheden. Hoewel hij een inductieve methodiek beleed, produceerde hij in feite een 
welhaast cartesiaans deductief model van de menselijke natuur. Albinus ging immers 

83. Barge (n. 1), Geneeskundig onderwijs, 27-29. Toch was Boerhaave van mening dat Albinus in staat was zijn 
klinische demonstraties over te nemen (ibid., 28). 
84. Geciteerd naar Suringar (n. 4), 'De school van Albinus', 21, n. 78. 
85. Nl. in 1747. Zie over Winters opvattingen inzake de fysiologie: Van der Waa (n. 15), De irritabilitate, m.n. 79-
106. Na Winter, zou W. van Doeveren voorlopig de laatste Leidse hoogleraar zijn die fysiologie als expliciete 
leeropdracht had, nl. vanaf 1778 (het jaar van overlijden van F. B. .Albinus) tot zijn dood in 1783; zie CA. 
Siegenbeek van Heukelom-Lamme. Album scholasticum acadeniiae Lugduno-Batavae MDLXX'V-MCMXL 
(Leiden, 1941), 
86. Zie voor het 'neoplatonistische' karakter van de anatomie van B.S. Albinus en P. Camper: B.M. Stafford, 
Body criticism: imaging the unseen in Enlighteimieut art and medicine (Cambridge, Mass, 1991) 104-116. 
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a priori ervan uit dat de wetten der mechanica, de corpusculaire theorie en het gegi-ven 
van een circulatie van de lichaamsvloeistoffen een voldoende verklaringsmodel vornden 
voor de lichamelijke functies. En dat was een stellingname waarmee men in de tweede lelft 
van de zeventiende eeuw in feite al had afgerekend."' Niet de 'anatomia actuosa et apta' van 
B.S. Albinus, maar de enkele jaren later gelanceerde 'anatomia animata'"" van Albrecht von 
Haller heeft alom erkenning verworven als startpunt voor de f)'siologie als zelfstan iige 
wetenschap. 
Albinus heeft op den duur zijn strikt mechanicistisch 'paradigma' verlaten. Dit is waar
schijnlijk schoorvoetend gegaan. In 1756 lijkt deze ontwikkeling zo ver gevorderd te zijn dat 
hij openlijk kritische opmerkingen durft te publiceren in zijn Academicarum annotatio lum 
omtrent het mechanicistische einderwijs van Boerhaave.""* Inmiddels had hij uiteraard ke inis 
kunnen nemen van Hallers irritabiliteitsleer. 
Bernardus Siegfriedus Albinus heeft zich faam verworven als anatoom. Met name c oor 
zijn onderzoek van de fijnere structuren kan hij tot op zekere hoogte beschouwd worden als 
een voorloper ten aanzien van de histologie.''" Bovendien kan men hem een vooruitziende 
blik of althans een helder inzicht toeschrijven met betrekking tot zijn pleidooi voor ver::elf-
standiging van de fysiologie door deze te funderen op de anatomie. Immers alvorens de 
fysiologie in de loop van de negentiende eeuw de status van een autonome discipline binnen 
de medische faculteiten verwierf, zou het nog een incubatieperiode onder de vleugels va i de 
anatomie doormaken.*" Zelfs toen men in Leiden als laatste van de Nederlandse faculteiten 
in 1865 er toe overging de fysiologie te verzelfstandigen, bleef deze aanvankelijk nog gelop-
peld aan de histologie.'*-

SUMMARY 

'AiMtomia actuosa et apta' 

The mechanist 'proto'-physiology of B.S. Albinus 

Already during his tenure as professor of anatomy and surgery (1721-1746) and before he 
became a professor of physiology and medicine at the University of Leiden, Berr ard 
Siegfried Albinus held private lecture courses on physiology. In these lectures he pleaded 
for a separation of physiology from theoretical medicine, which was still its custon ary 
place in the medical curriculum of the first half of the eighteenth century. Accordin; to 

87. Zie bijv. M.D. Grmek (n. 35), La premiere revolution biologiqiic, 115-139. 
88. Duchesneau (n. 25), La physiologic des luinières, 126-140. 
89. Tien jaar eerder zou hij deze inzichten reeds hebhen verwoord in zijn oratie 'de natura' bij de aanvaai ding 
van het professoraat in de geneeskunde en de fysiologie; zie Punt (n. 6), Albinus on 'human nature', 70-71. 
90. Elshout (n. 3), Leidse kabinet, 73 en Punt (n. 6), Albinus on 'human nature', 95-97. 
91. Zie voor Pruisen: R.L. Kremer, 'Building institutes for physiology in Prussia, 1836-1846: contexts, interests 
and rhetoric', in: .A. Cunningham en P. Williams (red,). The laboratory revolution in medicine (Cambridge, 1992) 
72-109; voor Frankrijk: I.E. Lesch, Science aud medicine in France. The emergence of experimental physiology, 7^0-
I1S55 (Cambridge, Mass., 1984) 13; voor de Verenigde Staten van Amerika: W.B. Eye, The development ofAine ican 
physiology: scientific medicine in the nineteenth century (Baltimore, 1987), m.n. 22 en 26-27. 
92. H. Beukers, 'Groei en ontwikkeling. De Leidse faculteit der geneeskunde in het derde kwart der negcnti :nde 
eeuw', in: W. Otterspeer (red.). Een universiteit herleeft. Weten.<chapsbeocfenii!g tuin de Leidse universiteit .n de 
tweede helft van de negentiende eeuw (Leiden, 1984) 94, 
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Anatomia actuosa et apta 

Albinus physiolog)' was a science in its own right and should be solely based on the careful 
observation of forms and structures of the human body. From the 'fabrica', the function 
('aptitudo') could be derived by careful reasoning. As shown by a set of lecture notes, which 
recently came to light, Albinus adhered, initially, to a strictly mechanistic explanatory 
model, which was almost completely based on the physiological concepts of Herman 
Boerhaave. However, in contrast to the latter, he even rejected the involvement of chemical 
processes in digestion. Although his lectures were highly acclaimed as demonstrations of 
minute anatomy, Albinus met with little or no direct response in regard to his concept of 
physiolog)'. 
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