
BOERHAAVIANA UIT 1968 

1968 was een Boerhaavejaar. Het werd met voorname bescheiden-
heid in herinnering gebracht te Leiden, op de plaats zelf waar zich het 
leven van de geleerde medicus op het einde van de zeventiende en het 
begin van de achttiende eeuw heeft afgespeeld. Geboren in 1668, stierf 
hij in 1738. Het was dus het geboortejaar dat de aanleiding was om 
opnieuw het licht te laten schijnen op de geleerde arts. Het zou interes-
sant zijn, hadden de promotoren van de herdenking geordeeld, te ver-
nemen uit de mond van moderne medici-historici hoe zij dachten over 
hem van wie ooit getuigd werd dat hij de leermeester van heel Europa was. 

De Leidse universiteit en het Genootschap voor de Geschiedenis van 
de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen hadden de handen 
ineen geslagen om de herdenking te organizeren. Ze hebben het op een 
schitterende manier voor elkaar gebracht. Er werd gezorgd voor lokale 
kleur, voor wetenschappelijke mededelingen van onberispehjk allooi, voor 
recepties en gelegenheid tot kennismaking, en voor al het ander dat bij 
de omstandigheid paste. Er was deelneming uit Amerika, uit Engeland, 
uit Duitsland, uit Oostenrijk, uit Belgie, uit Skandinavie, uit Frankrijk, 
uit Italic, er was o.a. de hoogleraar in de medische geschiedenis van Bonn 
en Padua, er was de konservator van de Kew Gardens uit Londen, want 
Boerhaave was ook plantkundige. 

W e kunnen het misschien zo uitdrukken: niet de grote massa 
deelnemers uit Nederlands buitenland, maar het neusje van de zalm van 
van al wie voor Boerhaave belangstelling had. De meeste aanwezigen 
kwamen uit Nederland, uit Leiden zelf, al moet het gezegd dat de univer
siteit zich niet in te grote praal had gestoken om haar glorieus medelid 
van v66r driehonderd jaar te herdenken. Het was misschien best zo; in 
Leiden spreekt zoveel van Boehaave dat het een pompeuze overdadigheid 
zou zijn het nog eens aan te dikken. Hoofdzaak was dat diegenen die 
het werk van Boerhaave naar waarde weten te schatten, aanwezig waren. 

De herdenking liep van donderdagavond 14 november tot en met 
2aterdagnamiddag 16 november 1968. Pro mcmorie : Boerhaave zag het 
levenslicht op 31 december 1668. Hij was, precies zoals Vesalius, op oude-
jaarsavond geboren. 

Het begon met een tentoonstelling in het Museum voor de Geschie
denis van de Natuurwetenschappen aan de Leidse Steenstraat. De direk-
trice, Maria Rooseboom, had met de doortastende bekwaamheid die 
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haar kenmerkt, alles uitgestald wat Boerhaave in zijn tijd karakterizeert, 
uit het eigen bezit van het Muzeum en uit bruiklecn bijeengebracht. Tal-
loos vele dokumcnten en realia, boeken, illustratie, gekleurde en wit-zwartc, 
ernstige en luimige, instrumenten, mikroskopen, termometers, schildcrijen 
en etsen van tijdgenoten en plaatsen, alles gedomineerd en geillumineerd 
door het pronkstuk « Boerhaave en zijn Gezin » (1723) van Aert de 
Gelder uit het Amsterdamse Rijksmuseum. 

Van die alleszins unieke tentoonstelling die uren kijkgenot kan ver-
schaffen voor w îe de tijd ervoor heeft, werd door Maria Rooseboom een 
unieke rijk gei'llustreerde kataloog samengesteld, die na jaren de degclijkc 
schoonheid van de zeldzame verzameling wederom voor de geest ral 
kunnen brengen. Een eresaluut voor de samenstelster! 

Op vrijdagmorgen 15 november werd vereniging geblazen in het 
Akademiegebouw vanwaar, na de onmisbare Hollandse kop koffie, per 
autobus werd uitgezet naar Voorhout, het plaatsje bij Leiden waar Her
man Boerhaave als zoon van dominee Jacobus Boerhaave geboren werd. 
Men werd in het kerkgebouwtje dat juist plaats bood voor het gezelschap, 
ontvangen door de huidige dominee, die de bezoekers van op de kanscl 
toesprak in drie talen, waarna de organist een paar stukjes Bach ten ge-
hore bracht. 

Voorts werd de pastorie zelf, het onveranderde geboortehuis van 
Boerhaave bczocht, men ken er alles vrij bezichtigen, de kamer waar de 
grote man ter wereld kwam, en de kamer waar vader Boerhaave een 
tijdje onderkomen had verschaft aan B. Spinoza, de panteJst en extreme 
Cartesiaan. In de gevel van het huis is een steen gemetseld die de datum 
van 31 december 1668 memoreert. Het kraakt er binnen en buiten van 
Hollandse zindelijkheid, en in de tuin staan heerlijke bomen. Het uitzicht 
op de polders waarvan archieven spreken, is in de loop der jaren veran-
derd, want thans kijkt men op een dorpskom met plantsoentjes en keurig 
gegordijnde burgershuisjes, en het gereformeerde kerkje staat, koor aan 
koor tegen de grote katholieke kerk aangebouwd. 

Ter herdenking aan het bezoek van die 15 november 1968 werd door 
een dame uit het gezelschap een jong tulpenboompje geplant, waarvoor 
de hortulanus uit de Leidse plantentuin het kuiltje gcgraven en de poot-
aarde had meegebracht. 

Ondcr een barre noordenwind toog men naar het gemeentehuis van 
Voorhout voor de receptie door de magistraat. De burgemeester sprak na-
mens zijn wethouders en raadsleden hartelijke woorden en gaf de tekst 
van zijn toespraak aan de deelnemers mede. Het werd op prijs gcsteld 
dat de aanwezigen ter herinnering aan deze dag een kanjer van een Ama-
ryllisbol, verpakt in een kartonnen doos met alle nuttige vingerwijzingen 
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voor verdere kweek, naar huis meekregen. Voorhout ligt immers in de 
bollenstreck tussen Leiden en Haarlem. Het heette dat de Amaryllis zou 
openbloeien precies op Boerhaaves verjaardag, 31 december. Het viel in-
derdaad zo uit voor wie de voorschriften gevolgd heeft. 

Op de terugreis naar Leiden werd een omweg gemaakt over Oud-
Poclgeest; de autobus deed een ritje door het heerlijke park van Boer
haaves buitenverblijf, waar nog bomen staan die hij er liet planten. Thans 
is het gebouw een gereformeerd seminarie met studiecentrum: het werd 
niet bezocht, het is nog altijd zoals ten tijde van Boerhaave, behalve een 
paar torentjes die er werden bijgebouwd. 

Te Leiden werd een bezoek gebracht aan het graf van Boerhaave 
in de Pieterskcrk. Door professor Erna Lesky werd namens de medische 
fakulteit van Wenen een krans neergelegd; niemand kon zo welsprekend-
juist als zij met weinig woorden de betekenis van Boerhaave wecrgeven, 
zij rezumeerde het met twee woorden «magister magistrorum». 

Na de lunch aan de deelnemers door de universiteit aangeboden, had 
de openbare herdenkingsbijeenkomst in de Stadsgehoorzaal plaats. Spre-
kers waren, prof. dr. F.L.R. Sassen die het had over «Het geestclijk kli-
maat te Leiden ten tijde van Boehaave». Dat geestelijk klimaat, waarin 
Boerhaave geleefd en gewerkt heeft, wordt bepaald door empirie en be-
spiegeling. Empirie in de geest van Newton, maar ook in die van het 
natuuronderzoek van Descartes, De naam van deze filozoof was niet uit 
de lucht. De tweede spreker was prof. Dr. J. Dankmeyer, Leidens hoog
leraar in de anatomic die een groot aandeel had in de herdenking, met 
tema « Is Boerhaaves faam gerechtvaardigd ? » Het antwoord luidde : ja. 
Boerhaave stelde als eis. om ook bij de zieke mens en dicns behandeling 
uit te gaan van waarneming der verschijnselen en deze wetenschappelijk 
te interpreteren. De bovenmenselijke taak die deze eis oplegde, heeft 
Boerhaave schitterend vervuld. 

Van de twee lezingen kregen de deelnemers een paar dagen na hun 
thuiskomst de integrale tekst te lezen. De universiteit heeft daarmcc haar 
Boerhaave, het verdicnde rccht en eer doen wedcrvaren. Het gemccnte-
bestuur van de sleutelstad en het universiteitsbestuur hidden een ont-
vangst in de Burgcrzaal van het stadhuis: HoUands-akadcmisch, voor-
naam. 

Op zaterdag 16 november 1968 werd in het splintemieuwe fysiolo-
gisch laboratorium van het Boerhaavekwartier een symposium over «Boer-
haave en zijn tijd* gehouden. Tijdens de middagreces bood het Akade-
fflisch Ziekenhuis een lunch aan. 

Het symposium werd voorgezcten door Prof. G.A. Lindeboom. de 
Boerhaavekenner bij uitnemendheid. Hij zelf debuteerde met Boerhaave's 
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inpact on medicine. De andere sprekers waren : 
L.Premuda (Padua) : Beobachtungen and kritischc Betrachtungcn fiber 

die methodologische Grundlage von Herman Boerhaave; 
L.S. King (Chicago): Precursors of Boerhaave's Institutioncs Medicae; 
L. Belloni (Milaan): Boerhaave et la doctrine de la glande; 
A.M. Luyendijk-Elshout (Leiden): The anatomical illustration in the 

London edition (1741) of Boerhaave's Institutioncs Medicae; 
B.P.M. Schultc (Tilburg): Boerhaave's concepts of psychic functions and 

psychopathology ; 
F. Greenway (London): Boerhaave's influence on some chemists of the 

eighteenth century ; 
W . T . Stearn (London) : Boerhaave and botany; 
E. Lesky (Wenen) : Der Hippokratismus De Hacns ; 
E. Hintzsche (Bern) : Boerhaaviana aus der Burgerbibliothek in Bern; 
J. Dankmeijer & Th. Roell (Leiden) : Nicolaas Bidloo and the institution 

of medical education in Moscow. 
Zonder aan de waarde van een enkele dier mededelingen, die alien op 

een hoog niveau stonden, icts te willen afpingelen, was het de lezing van 
W . T . Stearn, die met de spannende aandacht en het sukses ging lopen, 
zeker niet het minst vanwege de echt Engelse knakdroge humor die er 
instak. Wanneer de tekst van de mededelingen zal kunnen gelezen wor-
den zal mij niemand tegenspreken. 

Te 5.30 uur in de namiddag liep het symposium naar zijn eind. Het 
was, een boordevolle dag Boerhaave geweest. 

Mag niet onvermeld blijven de artistieke omlijsting waar de open-
bare herdenkingsbijeenkomst in de Stadsgehoorzaal mede gepaard ging. 
Ze behelsde overingens echo's uit Boerhaaves tijd. De Italiaanse kompo-
nist E.R. Duni, die hoogstwaarschijnlijk in 1738 te Leiden onder behan
deling van Boerhaave is geweest, heeft tijdens zijn verblijf aldaar een 
zestal korte sonaten in druk laten verschijnen. Leden van het Leids stu-
dentenkoor en orkest hebben de plechtigheid opgeluisterd met een nitvoe-
ring van enkele triosonaten uit dat oeuvre. Aan alien die op de herden-
kingsplechtigheid aanwezig waren, werd een eksemplaar aangeboden 
van het uit het Italiaans vertaalde toneelstuik «I1 medico Olandcse* van 
Carlo Goldoni. Het stuk speclt te Leiden ten tijde van Boerhaave; de arts 
komt er ondcr een gefingeerde naam in voor. Onder het schutblad achterin 
het boekje hebben we een grammofoonplaatje gevonden met twee sonaten 
van C. Goldoni. Buitengewoon aardig ! 

Ter gelegenheid van de Boerhaaveherdenking zal een gedenkboek 
verschijnen, uitgegeven in de Analecta Boerhaaviana bij E.J. BrilL Leiden. 
In dat gedenkboek zullen de voordrachten van 15 november in Engelse 
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vertaling met de mededelingen van het symposium van 16 november in 
de origincle taal gebundeld worden. 

Tevens zal bij de University Press of Leiden and Oxford een kom-
plete uitgaaf in de Engelse taal verschijnen van de acht door Boerhaave 
in het Latijn uitgesproken akademische redevoeringcn. 

De oogst van de Boerhaaveherdenking van 14, 15 en 16 november 
1968 zal dus zeer rijk zijn. Al bij al was het een waardig evencment in de 
annalen van de hedendaagse wetenschapsgeschiedenis. 

* * * 
Een gebeurtcnis van een bestendiger betekenis in het raam van de 

Boerhaaveherdenking van 1968, en die er als 't ware de sluitende bekro-
ning van uitmaakt, is het verschijnen van Herman Boerhaave. the Man 
and his Work, door G.A. Lindeboom, Methuen & Co Ltd, London 1968, 
542 biz., £7-7sh.. 

Slechts een auteur was in staat dat boek te schrijven, Lindeboom. 
Als Boerhaavekenner heeft hij gulden sporen verdiend door de publikatie 
van 's mans bibliografie, briefwisseling en ikonografie onder de verzamel-
naam van Analecta Boerhaaviana. Het was een reuzenwerk waaraan veel 
tijd, veel eruditie en veel opzoekingen werden besteed. Daaruit is thans 
een boek van een goede 450 bladzijden gesublimeerd dat een magnifiek 
geestelijk fresko biedt van de grote arts uit Noord-Nederland, van zijn 
leven, zijn persoonlijkheid, zijn werk, zijn invloed. W e geloven dat er 
niets of zeer weinig aan ontbreekt. en voor zover mensenwerk volmaakt 
kan zijn, is daarmee de volmaaktheid bij benadering bercikt. Thans heeft 
elke arts, elkeen zelfs die voor de rijkdom van Nederlands verleden be
langstelling en liefde koestert. en merkwaardig gewrocht bij de hand 
waarvan de lezing hem zal boeien en overtuigen van de maestria die Boer
haave tijdens zijn leven heeft laten blijken. Het boek is gespeend van 
schoonpraterij, dat maakt er de dcgelijkheid van uit en verhoogt zijn lees-
baarheid. 

Het gehele is gespreid over twee delen, waarvan het eerste 245 blad
zijden beslaat. Het behandelt het leven van Boerhaave, zijn afstamming uit 
Frans Vlaandcren, zijn ouders, zijn geboorte in de gereformeerde pasto
rie te Voorhout. zijn jeugdjaren met de geschiedenis van de beenvcrzwe-
ring die hem zijn levenlang veel narigheid zou bezorgen. Het gaat voort 
met zijn akademische vorming, voor het predikantsambt die hij afbrak 
om geneesheer te worden. Het toont de door weinig golfjcs bewogen 
toen reeds meer dan een eeuw oude universiteit, haar medische fakulteit 
met vier hooglcraren. W e vernemen hoe Boehaave promoveerde te Har-
derwijk het harinqstadje bij de Zuiderzee, hoe hij te Leiden in het leraren-
korps opgenomen werd, hoe hij onderwijl veel en zwaar studcerde; hoe 
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BWi^iWf^pi ..L-JJIli 

hij eerst de plantkunde later de chemie en ten slotte de klinische genees
kunde in zijn voile opdracht kreeg. W e horen hoe hij het medisch onder-
wijs nieuw leven inblies, hoe hij zijn werken schreef, met wie hij in het 
huwelijk trad, hoe hij naam maakte, hoe hij door strikte dagindeling 
bergen werk verzette, hoe hij de plantentuin verzorgde en er 's zomers 
voor dag en dauw kollege gaf, wat voor scheikundige proeven hij instelde; 
hoe hij in 1727 zwaar ziek werd en na maanden tot grote vreugde van de 
Leidenaren genas. W e horen over zijn eerste en tweede rektoraat, over 
zijn niet al te sterke gezondheid, over de wederwaardigheden met kolle-
ga's, studenten en dienstpersoneel. W e nemen kennis van de som die hij 
betaalde voor de aankoop van het buitenverblijf te Oud-Poelgeest, de 
vreugde van zijn oude dag; we lezen over de kwellingen van zijn laatste 
ziekte, over zijn dood, over de begrafenis, over zijn testament en de er-
fenis, over de oorsprong van zijn vermogen, over zijn biblioteek en verza-
melingen, over zijn legaten. Niets ontsnapte aan de speurzin van de auteur, 
de omgeving zowel als de tijd waarin Boerhaave als de centrale figuur 
op de voorgrond treedt. 

Het tweede deel van het boek beslaat met bibhografie en addenda een 
kleine 200 bladzijden; het gaat in op de persoonlijkheid van Boerhaave, 
onderzoekt zijn werk en ontleedt zijn betekenis. W e maken kennis van 
zijn fysisch portret, we vernemen alles over zijn wijsgerige scholing in 
het licht van Spinoza en Descartes, over de iatrofysika en de iatrochemie, 
over de teoretische ondergrond van zijn medisch systeem, over zijn ideeen 
aangaande lichaam en leven, bloedsomloop en klierwerking. W^e vernemen 
hoe hij het aan boord legde klinisch kollege te geven aan het ziekbed in St. 
Ceciliagasthuis, hoe hij dacht over de terapie. W e volgen hem op zijn 
spreekuur en het patientenbezoek ten huize, we krijgen een kijkjc in zijn 
briefwisseling. W e delen in zijn zorg voor de hortus, in zijn verlangen 
naar een bruikbaar plantensysteem. W a t betekent Boerhaave als scheikun
dige ? Heeft hij in die materie een spoor getrokken of aangewezen ? W^at 
is de waarde van zijn Elementa Chemiae ? Allemaal vragen waarop een 
gefundeerd antwoord gegeven wordt. 

Een laatste hoofdstuk houdt zich bezig met de internationale invloed 
die van Boerhaave uitging, in hoever het epiteet van «Communis Europae 
Praeceptor» dat hem door A. von Haller gegeven werd, waarheid bevat 
en billijk is. De invloed van zijn Leidse school reikte vooral tot Oostenrijk, 
Duitsland, Rusland, Schotland en Noord-Amerika. Hoe kwam het ? 

Een eerste appendix brengt een Engelse vertaling van Commentario-
lus, een biografische schets door Burton opgesteld aan de hand van Boer
haaves eigenhandige notities. De tweede appendix geeft Boerhaaves 
stamboom weer; de derde brengt de reproduktie van de kataloog van de 
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natuurwetenschappelijke verzamelingen, die na zijn dood onder de hamer 
kwamen. 

Een literatuurlijst, een zaken- en personenindex besluiten het werk. 
Ook de rijke verluchting moet aangestipt worden, zij is een sieraad te 
meer. 

Indien men mijn oordeel vraagt over de twee delen van het boek, 
dan gaat mijn voorkeur naar het tweede deel omdat het zo intens al de 
zijden van Boehaaves geestelijke persoonlijkheid analyzeert. Noodzakelij-
kerwijze moet men het eerste deel gelezen hebben om het tweede te kun
nen waarderen. Hoe Boerhaave b.v. oordeelt over het systeem van R. 
Descartes, de filozoof die twintig jaar in Holland geleefd en gewerkt had 
en de hele denkwereld van het land met zijn inzichten over de induktieve 
metode omzeggens besmet had; hoe hij zich, daarentegen, uitspreekt ten 
gunste van waarneming en experiment ter verwerving van exakte kennis, 
zoals dor I. Newton gepropageerd werd. Dat alles tast naar de kern van 
de betekenis van de Leidse hoogleraar. 

Wij zijn de mening toegedaan dat Lindeboom hiermce het brandpunt 
van Boerhaave als voortrekker en beoefenaar van de wetenschap der 
medicijneu blootlegt. Hij brengt het definitieve antwoord op de vraag, 
ook door J. Dankmijer gcsteld en bevestigend beantwoord : Is Boerhaaves 
faam gerechtvaardigd ? De manier waarop Lindeboom dat betoog heeft 
ingekleed en ontwikkeld, is naar mijn mening het hoogtepunt van het werk 
(biz. 266-271). Deze apreciatie moge niets vermindcren aan de waardc-
ring voor het hoofdstuk over Boerhaave als clinicus, dat zo rijk is aan 
genuanceerde toetsingen waartoe ik alleen een modern clinicus in staat 
acht, zo veelvuldig, zo gevarieerd en zo dieptrekkend zijn ze (biz. 283-
305). Ik eindig met het als mijn overtuiging uit te spreken dat ik het boek 
van Lindeboom als het hoogtepunt van het Boerhaavejaar 1968 beschouw. 

L. Elaut. 
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