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VARIA 

GERARD VAN SWIETEN (1 700-1 772) 
EEN BEROEMDE EN TROUWE LEERLING VAN 
BOERHAAVE 

J.A.M. FREDERIKS* 

Op 7 mei van dit jaar is het 300 jaar geleden dat Gerard van Swieten (1700-1772) in Leiden werd gebo
ren. Hij was in de achttiende eeuw een van de belangrijkste artsen in Europa, niet alleen door zijn 
werk als leidinggevend en vernieuwend medicus in Wenen doch tevens door zijn vele geschriften. 
Van Swieten werd in de afgelopen 300 jaar opvallend vaak herdacht. Nog in 1972 werd in Wenen 
een heel congres aan hem besteed.' Men kan zich derhalve de vraag stellen waarin deze medicus 
origineel is geweest. Daartoe moeten wij in de eerste plaats zijn leven en werk zowel in zijn Leidse 
als in zijn Weense periode aan een korte beschouwing onderwerpen. Deze studie besteedt ook spe
ciale aandacht aan Van Swietens plaats in de Verlichting en aan zijn belangrijkste geschrift: 
Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis,- in het hierna 
volgende verder afgekort tot Commentaria. 

Periode in Leiden^ 
Van Swieten stamde uit een welgesteld, adellijk, katholiek geslacht;'' zijn vader was notaris in Leiden. 
Zijn ouders stierven vroegtijdig en Van Swieten werd op zijn twaalfde jaar wees. Met het geld van 
zijn vader kon hij in Leuven filosofie gaan studeren; hij haalde er een lage graad. Doch na ruim een 
jaar besloot hij een meer natuurwetenschappelijke richting in te slaan en ging terug naar Leiden om 
medicijnen te studeren. Hij werd leerling van de toen al wereldberoemde Herman Boerhaave (i668-
1738). Het geld van zijn vader was hiertoe echter niet toereikend. Daarom sloot hij een contract 
voor vier jaar af bij een apotheker in Amsterdam om bij hem inwonend als apothekersknecht te 
werken; deze periode gold tevens als opleiding tot apotheker. In 1720, Van Swieten was toen dus 20 
jaar oud, werd hij opgenomen in het Leidse apothekersgilde en opende hij aldaar een winkel. Reeds 
in 1717 had hij zich laten inschrijven als student in de filosofie en de geneeskunde, doch eerst in 
1920 ving zijn medische studie aan. Hij promoveerde in 1925 bij de bekende anatoom en vriend van 
Boerhaave, Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) op een proefschrift over bouw en nut van de 
slagader bij de mens: Disputatio medica inauguralis de Arteriae fabrica et efficacia in corpore humano? 

Hij begon onmiddellijk hierna een artsenpraktijk in Leiden, en was hiernaast privaatdocent en 
gaf les aan huis over Materia Medica.'' Soms verving hij Boerhaave als docent. Van Swieten 

* Coornhertlaan 15, 5615 EJ Eindhoven. 
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beschouwde farmacie als een noodzakelijke aanvulling op het gangbare medische onderwijs.' Na 
negen jaar, in 1734, enkele jaren voor de dood van Boerhaave, moest hij plotseling met zijn lessen 
stoppen. Dit verbod kwam van enkele lieden uit de universitaire wereld die wellicht jaloers waren 
op zijn succes, doch ook speelde een zekere antikatholieke sfeer mee in de protestantse universitaire 
wereld in het Leiden van die dagen. 

In die Leidse jaren vond Van Swieten ook nog tijd voor enig dierexperimenteel werk. Hij bracht 
honden thoraxletsels toe en bestudeerde het effect op de ademhaling.' Zijn conclusie was dat het 
voor een effect op de ademhaling wezenlijk is dat de wondopening groter is dan de stemspleet.'^ 
Verder deed Van Swieten onderzoek naar de zogenaamde epidemieën, dat wil zeggen, hij zocht in 
zijn praktijk naar verbanden tussen allerlei aspecten van weersgesteldheid en klimaat en het optre
den van ziekten bij het volk.'" Hij volgde hierin de grote voorbeelden van Hippocrates en Thomas 
Sydenham (1624-1689)." Van Swieten legde zijn bevindingen vast in zijn door M. Stoll postuum 
uitgegeven Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni Batavorum observati.'- In zijn 
Commentaria bekent Van Swieten dat het resultaat van zijn observaties negatief was geweest, hij 
kon met name de meteorologische etiologie van volksziekten zoals deze door Sydenham was gepo
neerd, niet bevestigen. Doch hij beschreef dat - uit piëteit voor Sydenham, de 'Engelse Hippo
crates' - zó mild dat anderen later (ook in Wenen!) een dergelijk onderzoek toch nog eens hebben 
herhaald.'^ 

Doch zijn belangrijkste nevenwerkzaamheid was wel de optekening van de colleges, private les
sen en demonstraties van Boerhaave over niet minder dan bijna 20 jaar. Hij schreef alles nauwkeu
rig op via een bijzonder stenoschrift, een zelfgemaakte modificatie van de tachygrafie van 
Ramsay."* Thuisgekomen werkte hij deze aantekeningen iedere dag uit. Pas veel later, na de dood 
van Boerhaave, in 1737, besloot hij deze aantekeningen, voorzien van commentaar, uit te geven." 
Zo ontstond het hier al eerder genoemde en spoedig wereldberoemde monumentale vijfdelige boek 
Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis morhis.^^ Het eerste 
deel verscheen in 1742, het laatste in 1772, Van Swietens sterfjaar. In de achttiende eeuw verschenen 
vele vertalingen en herdrukken. 

Hoewel Van Swieten een uitstekende en erg trouwe leerling van Boerhaave was, en zij vele jaren 
dagelijks contact met elkaar hadden, is er toch nooit iets van een vriendschapsband tussen hen 
ontstaan. Het leeftijdsverschil van 30 jaar speelde daarbij natuurlijk een rol. Doch zeker gold ook 
het grote ontzag dat Van Swieten had voor zijn praeceptor magnus,'" die hij wel 'het Orakel' noemde.'" 

In de ogen van Boerhaave was Van Swieten zijn beste leerling. Hij was dan ook lange tijd zijn 
beoogd opvolger. Die benoeming tot hoogleraar kon echter niet doorgaan omdat Van Swieten 
rooms-katholiek was. Van Swieten heeft dit altijd goed beseft en rekende daarom ook niet op zo'n 
benoeming. Hij was dan ook niet gefrustreerd toen hij niet benoemd werd. Zonder bezwaar, laat 
staan wrok, was hij van plan zijn verdere leven door te brengen als arts van de katholieke bevolking 
van Leiden. 

7. Hij werd daarom later beschouwd als een vernieuwer van de farmacie. 
8. Hij deed zijn proeven samen met de Schot William Houstoun (1695-1733). Zie: E.A. Underwood, 

Boerhaave's men at Leyden and after (Edinburgh 1977) 178. 
9. Later werden door Van Swieten zijn proeven beschreven in Tomus primus van zijn Commentaria. 

10. C. Probst, 'Gerard van Swieten als praktizierender Arzt und als Artzliche Forscher' in: Lesky (n. 1), 80-92. 
11. J.J. van der Kleij, 'G. van Swieten's Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni-Batavorum 

observati', Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde 1 (1921) 286-292. 
12. 2 dln. (Wenen 1783). 
13. Zie Probst (n. 10). 
14. E.C. van Leersum, 'Boerhaave's dictaten, inzonderheid zijner klinische lessen. Met een beschrijving van 

Gerard van Swieten's stenografsche nalatenschap' Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 63 (1919) 50-76. 
15. Veith zegt over dit besluit dat: 'Van Swieten did for his master what Galen did for Hippocrates'. In: I. Veith, 

Hysteria. The history of a disease (Chicago 1965) 167-168. 
16. Zie noot 2. 
17. Lindeboom (n. 3) a,b. 
18. In de Prolegomena van zijn Commentaria, Tomus primus. 
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Daarom kwam de uitnodiging van keizerin Maria Theresia om als haar lijfarts naar Wenen te 
komen niet als een verlossing, neen, aanvankelijk heeft hij zelfs geweigerd in te gaan op deze toch 
zeer eervolle invitatie. Hij stemde eerst toe nadat de keizerin hem op een gegeven moment per
soonlijk per brief dringend had gevraagd naar Wenen te komen. 

Periode in Wenen'"^ 
Op 7 juni 1745 vertrok Gerard van Swieten met vrouw en vijf kinderen naar Wenen. Hij was toen 
dus 45 jaar oud. Hij zou er blijven tot zijn dood in 1772, dus 27 jaren. 

In Wenen brak voor Van Swieten een ware glorietijd aan. Dit was niet alleen te danken aan zijn 
kunde, ijver en inzicht, doch ook aan de uitstekende relatie die hij met de keizerin steeds heeft gehad. 
Maria Theresia bezat de slimheid zich met grote mannen te omgeven en hun raad op te volgen.^" 
Zij benoemde hem niet alleen tot lijfarts, doch ook tot protomedicus en prefect van de hofbiblio-
theek.-' Beide benoemingen waren zeer gewenst want de medische faculteit zat in een dieptepunt 
van haar geschiedenis en de bibliotheek was ongeordend en totaal verwaarloosd. Later werd Van 
Swieten preses en directeur van de medische faculteit en ook leider van het gezamenlijke gezond
heidswezen van de Habsburgse monarchie. Vooral door zijn nauwe band met Maria Theresia 
speelde Van Swieten een medisch-politieke rol.^^ 

Van Swieten nam zijn taak zeer gedegen en toegewijd op. Hij vernieuwde het medisch onderwijs 
in al zijn onderdelen. Hij ondervond daarbij vaak weerstand van gevestigde personen en belangen. 
Van Swieten echter zette door, daarbij door dik en dun gesteund door de keizerin. Hem stond een 
hervorming voor ogen naar het voorbeeld van de Leidse kliniek van Boerhaave.--' En hij werd en 
bleef 'der unumschrankte Herr über alle medizinische Angelegenheiten'.^"' Achtergrond daarbij was 
enerzijds zijn drijfveer om concreet zieke mensen te helpen en anderzijds via zijn beleid te zorgen 
dat de staat de gezondheid van zijn onderdanen zeker stelt.^^ 

Toen dit plan zijn voltooiing naderde, gaf de keizerin hem opdracht de gehele universiteit met 
alle faculteiten te hervormen, hetgeen hij in 1759 volbracht.-' Er kwam een groot universiteitsge
bouw. Hij was werkelijk 'ein Wissenschaftsorganisator grossen Stils'.^^ Hij heeft bij al zijn werk
zaamheden een grote werkkracht en zelfdiscipline aan de dag gelegd. Gelet op de omvang van zijn 
projecten moet het hem aan een zeker zelfvertrouwen daarbij niet hebben ontbroken. Dit zelfver
trouwen is zeker versterkt door de continue en onvoorwaardelijke steun van Maria Theresia. Deze 
samenwerking van Van Swieten met de keizerin, deze 'glückliche Fügung'^" maakte dat de 'medi
sche revolutie' (Lesky) die Van Swieten in gang bracht daarom een revolutie van boven was.^' 

Naast dit intensieve en brede bestuurswerk gaf hij ook colleges, en wel in ft'siologie, pathologie, 
materia medica,-"^ lessen aan vroedvrouwen, en ook nog Grieks, mathematiek, en experimentele 

19. Veel informatie over deze periode vindt men bij: L. Schönbauer, Das medizinische Wien. Geschichte, 
Werden, Würdigung (Berlijn/Wenen 1944) 105-143; G.A. Lindeboom, 'Gerard van Swieten als hervormer der 
Weense medische faculteit', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 94 (1950) 1277-1285; Brechka (n. 3); E. 
Lesky, 'Gerard van Swieten. Auftrag und Erfüllung', in: Lesky (n. 1) 11-62. 

20. H. Glaser, Gerhard Freiherr van Swieten (Leipzig 1964) 35; Brechka (n. 3) 3-4. 
21. Muller (n. 4) 104-112; G. Ricuperati, 'Pio Nicolö Garelli predecessore del van Swieten nella hofbibliothek' 

in: Lesky (n. 1), 137-153. 
22. Ook zeven andere leerlingen van Boerhaave, onder wie Antonio Sanchez (1699-1783). De oorzaak hiervan 

kan niet worden gezocht in de opleiding bij Boerhaave, doch in de situatie waarin zij later in hun loopbaan 
terechtkwamen: E.H. Ackerknecht, 'Boerhaave-Schüler als Medizinalpolitiker', in: Lesky (n. 1), 121-127. 

23. LA.L Barge, De stichting van het academisch klinisch onderwijs te Leiden voor 300 Jaren (Leiden 1937). 
24. Glaser (n. 20), 9. 
25. Probst (n. 10), 92. 
26. Muller (n. 4),50-i03. 
27. Lesky (n. 19), 24. 
28. Ibid., 33. 
29. Ibid., 21. 
30. Zie L Fritz, 'Zu G. van Swietens Kommenaren von Boerhaaves Institutionen' in: Festschrift zur Feier seines 

60. Geburtstages am 8. Dezember 1928. Max Neitburger gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern 
(Wenen 1928) 115-119. 
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filosofie. En hij gaf als een der weinigen uit zijn tijd colleges geschiedenis van de geneeskunde.^' Hij 
schiep een botanische tuin, een chemisch laboratorium, een sectiekamer'^ en hij maakte, hetgeen 
heel belangrijk zou blijken te zijn, het burgerhospitaal ('Bürgerspital') tot een plaats voor klinisch 
onderwijs.^' Van Swieten was een van de pioniers van het fysisch onderzoek.'' ' Lesky, de bekende 
biograaf van Van Swieten, zegt zelfs: 'Eine Sternstunde in der Österreichischen Medizin war ange-
brochen'.'' Jazeker! Ook bij deze belangrijke beslissing om te beginnen met onderwijs aan het ziek
bed, het klinisch onderwijs, was Boerhaave zijn voorbeeld. De uitvoering van deze taak gaf hij 
echter al snel over aan de door hem uit Nederland gehaalde andere leerling van Boerhaave, Anton 
de Haen (1704-1776).''' 

Van Swieten was overigens toch erg gelukkig met zijn keuze van deskundige medewerkers. Naast 
deze Anton de Haen (kliniek) waren dat H.N. Crantz (gynaecologie en verloskunde), F.J. Jaus 
(wondarts, chirurgie), N.J. Palucci (oogheelkunde), J.L. Gasser (anatomie; eponiem ganglion), 
Anton Störck (farmacie), Joseph Jacquin (botanische tu in ) . ' ' Zijn eigen leerling, Leopold 
Auenbrugger (1722-1809) werd wereldberoemd door zijn uitvinding van de percussie. Niet minder 
dan 17 van de door Van Swieten opgeleide artsen werden later hoogleraar aan de universiteiten van 
Wenen, Praag, Innsbruck, Freiburg en Tyrnau. 

Doch Van Swieten deed nog meer. ' ' Hij zorgde voor onderwijs aan vroedvrouwen. Hij introdu
ceerde een soort eerste hulp bij ongelukken en acute geneeskunde. Hij zorgde ervoor dat in de 
Weense kliniek de thermometer voor het eerst systematisch als diagnostisch instrument werd toe
gepast." Hij introduceerde in Wenen de tandheelkunde.''"' Hij speelde (zij het wat laat) een grote 
rol bij de pokkenbestrijding, vooral toen het keizerlijk hof besmet raakte en Maria Theresia bijna 
bezweek.''' Hij ondernam tal van sanitaire maatregelen. Van groot sociaal en humanitair belang was 
zijn beslissing om de gewoonte af te schaffen dat het volk op zondagmiddagen luetische vrouwen 
en andere gehandicapten kon bezichtigen. Hij bestreed kwakzalverij en bijgeloof. Reeds karaktero
logisch had hij een hekel aan twijfelen en de geest van de Verlichting sterkte hem in deze strijd. Als 
hoofdcensor van de beroemde censuurcommissie liet hij alle 'bijgelovige' geschriften verwijderen.''^ 
Dat Van Swieten ook daadwerkelijk sociaal bewogen was bleek uit het feit dat hij op zijn kosten 
arme medische studenten liet studeren.'" En hij gaf jaarlijks 1/10 van zijn spaargeld aan de armen.'''' 

Sommige zaken zijn hem niet gelukt.'''^ Zo trachtte hij tevergeefs een school voor diergeneeskun
de te stichten. Ook een vondelingenhuis kreeg hij tijdens zijn leven niet van de grond. Een zieken
fonds voor arbeiders kreeg hij niet voor elkaar. Ook een algemene renteregeling voor weduwen en 
wezen mocht niet lukken (wel kon hij zo'n regeling maken voor artsen). 

31. M. Neuburger, Das alte medizinische Wien in zeitgenössischen Schilderungen (Wenen 1921) 13. 
32. Schönbauer (n. 19), 47. 
33. Neuburger (n. 31), 56; Schönbauer (n. 19), 95; H.E. Sigerist, Grosse Arzte. Eine Geschichte der Heilkunde in 

Lebensbilder (München 1970') 183-194; Probst (n. 10). 
34. M. Nicolson, 'The art of diagnosis: medicine and the five senses' in: W.F. Bynum en R. Porter, Companion 

encyclopedia of the history of medicine' (Londen 1993) 801-825. 
35. Lesky (n. 19), 24. 
36. Zie J. Boersma, Antonius de Haen, proeftchrift VU Amsterdam (Assen 1963); Sigerist (n. 33), 183-194. 
37. Zie de zeer lezenswaardige catalogus In meo Hortulo (Leiden/Wenen 1998). 
38. Glaser (n. 20), 26-30. 
39. R. VoUmann, 'Die Anfange der klinischen Thermometrie' 1944, Ciba Symposium 8 (1944) 3315-3322. 
40. Schönbauer (n. 19), 392. 
41. LK. van der Korst: 'Pokkeninenting vóór de ontdekking van de vaccinatie'. Geschiedenis der Geneeskunde 5 

(1999) 221-226. 
42. G. Klingenstein, 'Van Swieten und die Zensur' in: Lesky (n. 1), 93-106. Meer gedetailleerde bijzonderheden 

vindt men bij Muller (n. 4), 113-163 en vooral bij A. Fournier, Gerhard van Swieten als Censor. Nach archi-
valischen Quellen (Wenen 1877). 

43. F. Hoffmann, 'Gerhard van Swieten (1700-1772), der Begründer der alteren (ersten) Wiener Medizinschule 
im i8. lahrhundert', Medicinische Monatsschrift 14 (i960) 535-537. 

44. Sigerist (n. 33), 189. 
45. Glaser (n. 20) 32-33. 
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Ten onrechte wordt zijn naam nog steeds genoemd in verband met het oraal gebruik van kwikzil-
verpreparaten bij de behandeling van syfilis, de zogenaamde liquor Swietii. Van Swieten propageer
de weliswaar deze behandeling doch deze was in feite geïntroduceerd door Antonio Sanches 
(1699-1783), die het idee op zijn beurt weer had van een oude chirurg.''^ 

Van Swieten was in heel Europa bekend, niet het minst om zijn Commentaria. Hij was volgens 
niemand minder dan Lindeboom 'eine der hervorragendsten Gestalten aus der medizinischen Welt 
des 18.lahrhundert'.'''' Hij correspondeerde met diverse medische grootheden uit zijn tijd En hij 
ontving diverse internationale onderscheidingen.''' Maria Theresia beloonde de grote verdiensten 
van Van Swieten in de eerste plaats met haar vertrouwen en haar vriendschap. Ook verhief zij hem 
in de adelstand en richtte na zijn dood in de universiteit een standbeeld op. Er zijn penningen van 
Van Swieten gemaakt.'" Het jaarlijkse Oostenrijkse artsencongres in Wenen heet de Van Swieten 
Tagung. En op het internet kan men de Van Swieten Gesellschaft raadplegen.^" Men kan dus gerust 
stellen dat Van Swieten tot op de dag van vandaag zijn voetsporen in Wenen heeft achtergelaten.'' 

Van Swieten stierf op 18 juni 1772 in het Schönbrunn paleis bij Wenen aan de gevolgen van een 
diabetische voet, en tot zeer groot verdriet van Maria Theresia die ontroostbaar was en bleef.'^ 

Gerard van Swieten en de Verlichting 

Hoe passen de organisatorische ideeën en de geschriften van Van Swieten in het gedachtegoed van de 
Verlichting? Was Van Swieten een man van zijn tijd? Ik meen dat dit heel duidelijk het geval was. Aan 
de hand van enkele aspecten van de Verlichting kan deze stelling als volgt nader worden toegelicht. 

Macht van de rede 
De Verlichting was nadrukkelijk het tijdperk der ratio, van het in alle vrijheid zelfstandig, helder, 
consequent denken, van een vooroordeelvrije houding en het gebruik van logische regels. Natuurlijk 
was dit op zichzelf niets nieuws, doch in deze periode poneerde men deze denkwijzen als min of 
meer dwingende eisen voor brede lagen van de bevolking en waren zij tevens een reactie op vooraf
gaande perioden van de geschiedenis." 

Van Swieten was wat dat betreft een kind van zijn tijd. Een eenvoudig voorbeeld is dat de voor
dracht die hij in 1759 gaf, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe universiteit, als titel 
'Eenvoudige geneeskunde' had.''' Die eenvoud zou volgens Van Swieten ook moeten blijken in het 
voorschrijven van eenvoudige recepten en andere maatregelen. 

Doch er was een nog bredere, structurele uiting van deze denkwijze en wel het mechanische denken 
in de geneeskunde uit die tijd. Hij was door Boerhaave opgeleid met de inzichten van de iatrofysica. 
En in zijn geschriften en handelen getuigt Van Swieten van dit gedachtegoed. 

46. Lindeboom (n. 3) (a,b). 
47. Lindeboom (n. 3) (a). 
48. Brechka (n. 3), 143-144. 
49. J. van der Heide, 'Op zoek naar het ware gezicht van Van Swieten op penningen en prenten', Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde 140 (1996) 2569-2574. 
50. http://www.univie.ac.at/vanswieten. 
51. D.S.L. Slee en P.H.T.). Slee, 'In de voetsporen van Gerard van Swieten', Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde 140 (1996) 2574-2577. 
52. Brechka (n. 3), 143. 
53. U. lm Hof, Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Geseltschaften im Zeitatter der Aufklörung (München 

1982); N. Hampson, The Enlightenment. An evaluation of its assumptions, attitudes and values (Londen 
1990). A.Cunningham en R. French, The medical enlightenment of the eighteenth century (Cambridge 1990]. 
U. Im Hof, Das Europa der .Aufklarung (München 1993); W. Schneiders, Das Zeitalter der Aufklarung 
(München 1997). 

54. Oratio de medicina simplici vera (Wenen 1979). Zie ook Glaser (n. 20), 33; Probst (n. 10), 89. 
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Dominico Cotugno (1736-1822) droeg zijn boek 'De ischiade nervosa' (1764) op aan Van Swieten uit 
verering voor zijn op pathologische anatomie steunende rationele geneeskunde." Ook anderen 
beschouwden Van Swieten als een man die geïnspireerd werd door de ideeën van zijn tijd, en speci
aal die van de Verlichting. Lesky (1973) spreekt van 'ein so Aufgeklarter Naturforscher wie Van 
Swieten'.^' En hij was door zijn gewoonte om bij zijn patiënten veel fysisch onderzoek te doen een 
'typical eighteenth-century physician'.'" En ook: 'Es ist also das aufklarerische Nützlichkeits- und 
Wohifahrtsdenken, das den sonst so kühlen Hollander mit einer Leidenschaft erfüUte und ihn 
drangte, rücksichslos seine Krafte bis an die Grenze seiner physischen Leistungsfahigkeit dem 
Staate Maria Theresias zur Verfügung zu stellen'.'* En een biograaf van Maria Theresia, beweerde 
zelfs het volgende: 'Bei der Bildungsreform - nicht dem geringsten Anliegen der Aufklarung -
wurde Gerard van Swieten ihr erster Lehrer, Berater und Führer'." 

Kennis breed dienstbaar maken 
In deze bekende doelstelling van de Verlichting kon Van Swieten zich uitstekend vinden. Niet 
alleen, zoals we hierboven zagen, met de stichting van de eerste medische school, doch ook met de 
omvorming van de gehele universiteit in Wenen, een 'moderne Bildungsanstalt der Aufklarungs-
zeit'.''° Passend bij de ideeën van de Verlichting wilde hij het onderwijs minder aan de boeken en de 
voordrachten toevertrouwen; hij verplaatste het onderwijs van het onzienbare naar het zienbare 
door middel van het lijk in het anatomietheater, de planten in de botanische tuin, de chemische 
substanties in het laboratorium, en heel speciaal de zieke mens in het ziekbed, het klinisch onder
wijs. Hij zette zich van meet af aan in voor het op grote schaal universitair opleiden van artsen.''' 
Meer algemeen gezien wilde Van Swieten zich nuttig maken en de openbare welvaart bevorderen.*^ 
Goed passend bij de doelstellingen van de Verlichting bedreef Van Swieten ' Enlightenment science .^^ 

Synthetische overzichten 
In de tijd van de Verlichting ontstaan als uiting van de consolidering van het empirisch-weten-
schappelijk denken en de wens om het totaal aan verworven kennis zo breed mogelijk uit te dragen 
nu nog steeds bekende grote encyclopedische overzichten. Noemen we de Encyclopédie des arts et 
métiers van d'Alembert en Diderot, de Histoire naturelle van Buffon, de De sedibus et causis mor-
borum per anatomen indagatis van Morgagni, de Elementa physiologiae van Von Haller en de 
Encyclopaedia Brittanica.^'* Zoals we zagen heeft Van Swieten daaraan toegevoegd zijn vijfdelige, 
breed opgezette medische standaardwerk, zijn Commentaria. 

Filantropie 
De markante filantropische geest van de Verlichting betrof speciaal de kwetsbare groepen in de 
samenleving zoals armen, arbeiders, wezen, ongehuwde moeders, bedelaars, weduwen. Ook Van 
Swieten heeft hier duidelijk aan bijgedragen. Reeds in zijn Leidse periode gaf hij hieraan uiting 
door deelname aan de organisatie voor armenzorg onder de katholieken. In Wenen diende hij in 
1755 bij de keizerin een sociaal saneringsprogramma in. Hij stichtte bejaardenhuizen en organiseer
de verzekeringen. Als de persoonlijke uiting van zijn sociale bewogenheid kan men zijn hierboven 
reeds genoemde financiële vrijgevigheid zien. 

55. L. Belloni, 'G.B. Morgagni und die Bedeutung seines 'De sedibus et causis morborum per anatomen indag
atis" in: Lesky (n. 1), 128-136, m.n. 136. 
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Strijd tegen bijgeloof, kwakzalverij en domheid 
Tijdens de periode van de Verlichting voerde men een strijd tegen onwetendheid van het volk, 
vooral op religieus en medisch gebied. In Wenen bond Van Swieten de strijd aan tegen de macht 
van de Jezuïeten, welke macht zich toen niet beperkte tot kerkelijke zaken, doch zich ook uitstrekte 
tot onderwijs en politiek. En Van Swieten vocht waar hij kon tegen alles wat hij zag als bijgeloof en 
kwakzalverij. In dit verband kan worden opgemerkt dat Van Swieten in Wenen de chirurgie als een 
verdacht handwerk op een academisch niveau heeft gebracht.*' Hij en anderen verenigden genees
kunde weer met chirurgie, hetgeen sedert de antieken niet meer het geval was geweest, doch nu tot 
een doelstelling van de Verlichtingsgeneeskunde werd gemaakt. 

De Commentaria 

Over de wetenschappelijke geschriften van Van Swieten, inclusief de Commentaria, is opvallend 
weinig geschreven; daarentegen is er een veelheid van publicaties over zijn organisatorisch werk. Er 
bestaat nog steeds geen samenhangende studie over zijn Commentaria. De constatering van deze 
discrepantie is bij een nadere bestudering van de feiten niet zo verwonderlijk. 

De Commentaria behoren tot de bekendste geschriften van Van Swieten. Deze boeken golden in 
de achttiende eeuw in de gehele beschaafde wereld als hét medische standaardwerk. Zij waren de 
'Thesaurus medicinae Boerhaavianae', en 'die Bibel der praktischen Medizin der 2. Halfte des 18. 
Jahrhunderts'.'''' Na de achttiende eeuw werden zijn boeken echter niet meer gebruikt, zij werden 
hierna althans nooit meer herdrukt of vertaald. De Commentaria zijn nu vergane glorie. Men kan 
ze echter nog wel beschouwen als een magistrale state of the art in de achttiende eeuw. Zodoende 
vormen zij historisch gezien nog steeds een welkome bron van informatie over de stand van de 
geneeskunde van de achttiende eeuw.*' 

De Commentaria bevatten in zekere zin weinig oorspronkelijke informatie. Zij waren in opzet 
immers de uitwerking van de colleges van Boerhaave. Van Swieten voegde hier eigen observaties 
van patiënten aan toe. Doch bovendien citeerde hij rijkelijk uit de reeds bestaande medische ken
nis, inclusief die van de oudheid. Zijn uitgebreide geschriften getuigen in dit opzicht van een wel
haast encyclopedische kennis van de geneeskunde van zijn dagen en die uit de voorafgande tijden. 
Wat bij lezing bovendien opvalt is dat Van Swieten weliswaar frequent citeert doch zo zelden deze 
citaten kritisch behandelt. Hij citeert met name overvloedig uit de oude geschriften van Hippo
crates, Galenus, Boerhaave en Sydenham.** Probst zegt hierover: 'Sowohl als Praktiker als auch als 
Forscher war Van Swieten kein kühner Neuerer oder Erfinder. Er hat sich vielmehr auf den Boden 
der bewahrten Überlieferung gestellt'.*' En Brechka zegt in dit verband over de Commentaria: 
'They were not meant to publish new discoveries; rather, they were intended to publicize, to 
extend, a previously acquired body of knowledge'.'" Dit verklaart mijns inziens mede waarom de 
roem van Van Swieten in heel Europa na zijn dood zo snel afnam om spoedig geheel te verdwijnen. 

Men kan gerust zeggen dat Van Swieten bij het schrijven van zijn Commentaria er niet op uit was 
een oorspronkelijk werk te scheppen, doch veeleer om een eigentijds medisch encyclopedisch boek 
te maken.-"' Van Swieten heeft in feite ook zelf vrijwel geen vernieuwend wetenschappelijk onder
zoek gedaan.'^ Het zou hem ook aan interesse en aanleg daartoe hebben ontbroken: 'Denn er war 
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kein genialer Arzt. Er hatte auch nicht den Forscherstrieb eines Haller in sich'." Haller zelf zegt in 
dit verband over Van Swieten: 'Ce n'est pas un genie, il a pourtant fait de bonnes choses, surtout 
par rapport a l'usage que la Medecine peut tirer des hopitaux'.''••''' Ook zijn biograaf Brechka is een 
dergelijke mening toegedaan: 'His genius lay not in instigation but in determination - in daily 
work and constant application'.'* 

Hij was belangrijk,' ' c.q. hij werd door zijn omgeving belangrijk gemaakt."' Men zou hieraan 
moeten toevoegen dat er in de (medische) situatie die Van Swieten destijds in Wenen aantrof veel 
eer te behalen viel. Hij kreeg hierdoor de kans om zijn grootse organisatorische reformatie uit te 
voeren. Ook Van der Pas is zo'n mening toegedaan: 'Van Swieten's activities were mainly organiza
tional and political; but his role in establishing the great Vienna school of medicine and his disse
mination of Boerhaave's ideas by means of his Commentaria entitle him to a place in the history of 
science'." 

Doch Van Swieten had eigenlijk ook geen tijd voor wetenschappelijk onderzoek. Hij kreeg ande
re taken. Hij moest de faculteit en de universiteit hervormen. En daartoe bleek hij uitstekend uitge
rust te zijn. Hij kwam (in Wenen) terecht op een plek waar zijn sluimerend organisatietalent ten 
volle ontplooid kon worden.'" 'Van Swietens Fahigkeiten lagen vor allem im Organisatorischen'.'' 
En dat organisatorisch werk nam hem volledig in beslag. 

Zoals in alle medische boeken van die tijd vindt men in de Commentaria ook neurologische onder
werpen behandeld.'- Zo treft men hoofdstukken aan over apoplexie, epilepsie, verlammingen, doch 
ook kortere passages over bijvoorbeeld embolia cerebri, hydrocephalus, coma, tremor, afasie, vertigo, 
delier en hysterie. Hoewel er nog steeds geen samenhangende studie over de Commentaria bestaat, 
zijn er de laatste jaren wat de neurologie betreft enkele historische publicaties verschenen over 
deelonderwerpen waarbij passages uit de Commentaria worden gebruikt, zoals over hoofdpijn,' ' 
afasie''' en tremor.' ' ' '* 

Duidelijk is intussen dat de inhoud van de Commentaria niet altijd enthousiasme teweeg brengt bij 
tegenwoordige schrijvers. Zo zegt Ilza Veith in haar boek over de geschiedenis van de hysterie dat Van 
Swieten in zijn Commentaria deze aandoening op een voor die tijd te vage en weinig originele manier 
behandelt. En zij illustreert dit scherp met de uitspraak dat Van Swietens kijk op hysterie 'would hard
ly merit inclusion in this history were it not for the prominence of the author and the attention given 
to his writings by his contemporaries and successors'.*' Dit geldt naar mijn indruk bij het raadplegen 
van de Commentaria voor meer dan één passage. 
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Vernieuwer of epigoon? 

We zagen zojuist dat Van Swieten als wetenschappelijk schrijver geen vernieuwer kan worden 
genoemd. Hij was eerder een zeer toegewijde chroniqueur van de medische kennis van zijn tijd en 
die van de voorafgaande eeuwen. Zijn belangrijkste doel was het om met zijn Commentaria de 
inhoud van de colleges van zijn leermeester Boerhaave weer te geven. Hij vulde dit uitvoerig aan 
met de bestaande medische kennis van die tijd. Maar hij was er daarbij niet op uit zijn leermeester 
te verbeteren." Men zou op grond van deze vaststelling kunnen zeggen dat Van Swieten in zijn 
geschriften geen vernieuwer, doch vooral een (zeer verdienstelijke) epigoon was. Ook zijn tijdge
noot Haller is van mening dat Van Swieten slechts een compilator was: 'Je ... trouve v[an] S[wie-
ten] compilateur, a trez peu de chose prés'.*' 

Voor wat betreft zijn organisatorisch werk kan men dezelfde vraag stellen: vernieuwer of epi
goon? Ik meen beide! Uitgaande van de desolate toestand van de medische instellingen en het 
onderwijs in Wenen is Van Swieten met hetgeen hij bereikt heeft ontegenzeggelijk een belangrijk en 
groot vernieuwer geweest. Doch bij de door hem doorgevoerde vernieuwing op het gebied van 
medische organisatie en onderwijs ging hij wel volledig uit van het grote voorbeeld van Boerhaave 
en zijn Leidse kliniek. In zoverre was hij dus ook in zijn organisatorisch werk een (uitstekende) 
epigoon te noemen. Doch anderzijds kan men deze prestaties tegelijkertijd vernieuwend blijven 
noemen omdat hij moest uitgaan van een enorme achterstand. Juist door op zo'n briljante wijze als 
epigoon te functioneren slaagde hij erin de geneeskunde in Wenen te vernieuwen. 

Conclusie 

Zowel de Leidse als de Weense periode in het leven van Van Swieten is nog steeds het bestuderen 
waard. Men kan deze twee perioden daarbij niet los van elkaar zien, zij waren om met Lindeboom 
te spreken 'ein hollandisches Andante zu der stilvollen Symphonie'.'" 

Van Swieten stond geheel onder de invloed van de ideeën van zijn tijd, de Verlichting. Daarnaast 
werd hij sterk beïnvloed door de klassieke artsen, doch vooral door zijn leermeester Boerhaave en 
zijn Leidse kliniek. Als men uitgaat van de deplorabele toestand die Van Swieten in het medische 
Wenen in 1745 aantrof en daarmee vergelijkt hetgeen hij in de daarop volgende 27 jaren organisato
risch tot stand bracht, kan men hem zonder twijfel een vernieuwer noemen. Zijn uitzonderlijke 
prestaties maken hem tot een soort 'medische manager' avant la lettre. Als de briljante epigoon 
deed hij zijn werk in getrouwe navolging van zijn leermeester Boerhaave en de Leidse kliniek. 

Ook in zijn wetenschappelijke publicaties was Van Swieten in meer dan één opzicht een (knap
pe) epigoon. Wij hebben onze aandacht vooral op zijn Commentaria gericht. Hierin publiceerde 
Van Swieten de door hem opgetekende colleges van zijn leermeester Boerhaave. Hij schreef nauw
keurig op hetgeen Boerhaave letterlijk heeft gezegd. Hij vulde dit soms aan met observaties van 
eigen patiënten (uit zijn Leidse tijd). En hij doorspekte zijn tekst met citaten van vroegere schrij
vers. Nieuwe zaken komen vrijwel niet aan de orde, in plaats daarvan zijn er ook weinig kritische 
opmerkingen.' ' Voor de geneeskunde van de achttiende eeuw zijn de Commentaria van groot prak
tisch belang geweest. Voor ons vormt de inhoud van deze boeken een fraaie state of the art van de 
geneeskunde uit die tijd. 

Een actuele samenhangende historische studie van de Commentaria bestaat echter nog steeds niet, 
doch lijkt mij een aanlokkelijke uitdaging voor medisch-historisch geïnteresseerde onderzoekers. 
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plaatst op veel plaatsen in de tekst allerlei kritische bedenkingen bij uiteenlopende gangbare opvattingen. 
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SUMMARY 

Gerard van Swieten (1700-1772). A celebrated and faithful disciple of Boerhaave 
This article provides an overview of life and work of the Dutchman Gerard van Swieten respectively at 
Leyden and Vienna. He is still well known as the founder of the first Vienna medical school and 
reformer of the Viennese medical faculty. During the eighteenth century his five volumes containing 
Commentaries upon the aphorisms of Herman Boerhaave were considered to be the best medical 
reference work. 

In his organisational work Van Swieten can be characterised as a medical manager avant la lettre 
and at the same time as a (brilliant) epigone of his master Boerhaave and the Leyden clinic. In his 
writings too he closely followed the ideas and papers of Boerhaave and others, and also here he was 
an epigone, be it a great one. His Commentaria are at the present time still valuable to inform us 
about the state of the art in eighteenth century medicine. These books really deserve a timely overall 
study. 

WOMEN IN THE HISTORY OF SCIENCE, 
10-12 SEPTEMBER 1999, CAMBRIDGE UK 

Onder de titel 'Women in the History of Science, 
biography, autobiography, tasks, results, problems, 
with critical discussion of the (auto)biographical 
method' heeft de 'Women's Commission of the 
Division of the History of Science of the Inter
national Union of the History and Philosophy of 
Science' in september 1999 een zeer boeiende inter
nationale bijeenkomst georganiseerd. De voorzitter 
van de 'Women's Commission' is onze Nederlandse 
collega dr. Ida Stamhuis, welbekend door haar vele 
activiteiten voor GeWiNa. Samen met loan Mason 
(UK) en Annette Vogt (BRD) had zij een program
ma met een kleine veertig verschillende voordrach
ten samengesteld, waaronder bijdragen van grote 
namen als Margaret Rossiter en Londa Schiebinger. 
De deelneemsters uit Nederland, Marjan Bruinvels, 
Marianne Offereins en ondergetekende, presen
teerden materiaal dat voor een deel in het Gewina-
themanummer 'Zy is toch wel zeer begaafd' is 
gepubliceerd. 

De (auto)biografie - altijd al een populair genre 
- mag zich in een toenemende wetenschappelijke 
waardering verheugen. Nu vrouwengeschiedenis -
of 'geschiedenis van vrouwen' zou ik in dit geval 
willen zeggen - zich als discipline heeft gevestigd, 
ligt het voor de hand dat er hard wordt gewerkt 
aan het volgens de huidige historische methoden 
bewerken van vrouwenlevens. Het zijn niet meer de 
romantische verhalen over de vrouwelijke natuuron
derzoekster die - meestal in de schaduw van een 
man - haar steentje bijdroeg aan de vooruitgang. De 
moderne biografie gaat over een vrouwelijke arts, 
wiskundige of natuurwetenschapper die - wel nog 
steeds in de schaduw van diezelfde man - vecht voor 
gelijke kansen en tegen discriminatie. 

Er zijn vrouwen die zelf menen dat zij wel gelijk
berechtigd zijn geweest: een interessant voorbeeld 
is dat van Nobelprijswinnares Dorothy Hodgkin. 
Haar biografe Georgina Ferry, die op deze bijeen
komst haar recent verschenen boek, Dorothy 
Hodgkin: Victor or victim?, presenteerde, stelde 
echter dat ook Hodgkins carrière bepaald was door 
'a male dominated society'. Een persoon die sterk 
tot de verbeelding spreekt en aan wie door verschil
lende spreeksters aandacht werd besteed, is de 
Engelse kristallografe Rosalind Franklin. Haar 
onderzoek heeft bijgedragen aan het ontrafelen van 
de structuur van DNA, maar zij heeft daarvoor 
niet de credits gekregen. In The double helix creëert 
Nobelprijswinnaar Watson een negatief beeld van 
haar dat haar latere biografe Anne Sayre ter discus
sie heeft gesteld en verworpen. Lynne Osman Elkin 
gaf in Cambridge een schokkend exposé over de 
intimidatie van de kant van Watson om Franklins 
betekenis vooral klein te houden. 

De klassieke situatie van de mannelijke leider 
van een vrouwelijk onderzoeksteam, zoals William 
Bateson met zijn 'Cambridge School of Genetics' 
en de endocrinoloog Herbert MacLean Evans in 
het 'Berkeley Laboratory', levert - gezien door de 
ogen van de vrouwelijke medewerker - een heel 
ander beeld dan dat wat in de geschiedenis te boek 
staat. In beide situaties was sprake van een nieuw 
onderzoeksterrein, hetgeen in het algemeen vrou
wen meer kansen biedt dan binnen de reeds geves
tigde orde, maar het lukte de vrouwen niet om de 
erkenning voor hun bijdragen aan het onderzoek 
te verkrijgen. 

Veel aandacht was er voor het inventariseren en 
verzamelen van biografische data van vrouwelijke 
natuurwetenschappers, wiskundigen en artsen. In 
bestaande collecties komen nauwelijks vrouwen 
voor, een ondervertegenwoordiging die meer zegt 
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over de (mannelijke) samenstellers dan over de Van de conferentie is een verzorgde abstract-bun-
historische werkelijkheid. Alleen al hierom was de del verschenen die deels kon worden gefinancierd 
conferentie in Cambridge uiterst productief: er uit de opbrengst van het eerder genoemde Gewina-
ontstond een levendige uitwisseling van gegevens, themanummer en de daarbij georganiseerde stu-
Door het verblijf in Newnham College hadden de diedag 'Tussen Kleio en ApoUo'. 
deelnemers - het waren niet alleen vrouwen -
ruim de mogelijkheid om contacten te leggen of Annemarie de Knecht-van Hekelen 
weer aan te halen. De e-mail blijkt dan een medi
um waardoor men ook makkelijk blijft communi
ceren. 
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