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De « Oesterreichische Nationalbibliothek» te Wenen, van welke 
instelling — zij het onder andere naam — de medicus Gerard van Swieten, 
tegelijk met zijn aanstelling als lijfarts van Maria Theresia. in 1745 tot 
bibliothecaris werd benoemd, telt onder haar zo zeer te benijden bezittin-
gen een tweetal Codices die rond 600 brieven bevatten, in hoofdzaak 
gericht aan de Portugees Antonio Nunes Ribeiro Sanches, een vakgenoot 
van hem wiens sterfdag wij thans herdenken. Blijkens een oude catalogus 
der Weense bibliotheek werd dcze merkwaardige collectie, waarvan tot 
dusverre nog praktisch niets is gcpubliceerd. in juni van het jaar 1847 bij 
een Parijse boekhandelaar aangckocht. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
aankoop toenmaals tot stand is gekomen als gevolg van het feit dat, onder 
de honderden epistels afkomstig van een keur van geleerden der verlichte 
achttiende eeuw Tich een flink aantal brieven bevonden die Van Swieten 
aan zijn vriend Ranches had geschreven. 

In concreto gaat het om 33 stuks : de eerste vijf zijn in het Latijn, de 
overige brieven in het Frans gesteld. Zij bestrijken het tijdvak dat ligt 
tussen januari 1739 en half februari 1754. Vijftien brieven werden te 
Leiden geschreven, de rest in Oostenrijk 1). Het handschrift biedt geen 
moeilijkheden. Van Swieten schreef duidelijk leesbaar, hield niet van veel 
omhaal en waar daarenboven zijn kennis van de Franse taal niet uitermate 
groot was 2) , is de zin van zijn pennevruchten, althans voor een Nederlan-
der, gemakkelijk te bevroeden. Ook oin deze reden wil het mij voorkomen 
dat het aanbeveling verdient zijn teksten in Nederlandse vertaling weer 

1) De correspondentie van Van Swieten is ingebonden in de Codex n" 12.713 der 
« Oesterreichische Nationalbibliothek » (hierna te noemen ONB). Zij loopt vanaf 
fol. 95 tot en met fol. 159. De Codex n" 12.714 bevat geen brieven van Van 
Swieten. 
Van bedoeldc correspondentie heeft Frank T. Brechka in « Gerard van Swieten 
and his World 1700-1772», 's-Gravenhage, 1970, gebruik gemaakt. Helaas op 
weinig wetenschappelijke manier en niet altijd correct ! 

2) De spelling waarvan hij zich bediende, is niet slechts archaistisch maar soms ook 
bizar. Zo, bij voorbeeld, « asteur » voor « a cette heure ». 
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te geven. Is het Latijn al voor ons een werkelijk dode taal geworden, het 
Frans geniet in onze contreien helaas niet dc aandacht die het, mijns 
inziens, verdient, en daar het Frans van Van Swieten cigenlijk vertaald 
Nederlands was, kan de weergave van zijn woorden in onze taal er alleen 
maar bij winnen. 

Alvorens op de inhoud van de brieven nader in te gaan is het nodig 
in het kort iets te vertellen over de Ptartugees Antonio Nunes Ribeiro 
Sanches en hoe het kwam dat cr tussen hem en V^an Swieten een brief-
wisseling is ontstaan 3) . 

Zoals bekend is was Gerard van Swieten Rooms-Katholiek en meet 
zijn geloof oorzaak zijn geweest dat hij te Leiden niet als hoogleraar is 
aangesteld 4) . Willen wij een dergelijke situatie kunnen begrijpen, dan 
is het noodzakelijk in dc geschiedcnis terug te gaan naar de tijden der 
Reformatie. De Tachtigjarige Oorlog is, zij het ten dele, een strijd 
geweest omwille van de religie en de sticliting der Universiteit, na het 
beleg van Leiden, was ongetwijfeld een symbool binnen het kader van 
die godsdiensttwist, eerder dan een zakclijke beloning voor het betoonde 
uithoudingsvermogen bij hot verzet teg en de Spaanse koning. Daar Spaans 
en Rooms vereenzelvigd werden, paste het niet dat Rooms-Katholieken 
aan de Leidse LIniversiteit de dienst zoudcn uitmaken, alhoewel, het 
moet gezegd, in Van Swieten's tijd was de Tachtigjarige Oorlog bijkans 
een eeuw voorbij, waarnit dus voortvlocit dat in de achttiende eeuw voor 
tolerantie nog geen plaats was in de harten der vroede vaderen te Leiden. 

Bij Sanches lagen de kaarten uiteraard anders, maar uit het volgcnde 
zal men zien, toch ook weer niet zo heel veel anders. 

In 1492 ontdekte Columbus Amerika in opdracht van de Katholieke 
Koningen, d.w.z. Isabella van Kastilie en Ferdinand van Aragon, wier 
kleinzoon Karel V de vader was van onze Philips II, dc lezer welbekend. 
Als wij Amerika hier laten voor wat het is en ons bepalen tot Spanje, dan 
was 1492 voor dat land in meer dan een opzicht een jaar van grote beteke-
nis. Immers, niet alleen viel in dat jaar het laatste bolwerk der Moren, 
Granada, in handen van de Katholieke Koningen, maar ook .— en vooral — 
vond toen de uittocht plaats van de in Spanje woonachtige Joden, voor 
wie hun religie meer betekende dan de liefde tot hun geboortegrond. De 
keuze waarvoor men hen plaatste was zonder meer wreed : blijven mits zij 

3) Een vrij complete bibliografie der werken van Sanche."; komt voor in David 
Willemse « Antonio Nunes Ribeiro Sanches — cicvc dc Boerhaave — et son 
importance pour la Russie », Leiden, 1966, biz. 180-181. 

4) Zie, onder meer, « Biographisches Lexikon des Kaiserthums Ocsterrcich », Wenen, 
1880, deel 41, biz. 38-39. 
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dc doop aanvaardden of vcrtrekken. Binnen verloop van een gencratie 
kwamen de Joden in Portugal voor hctzelfde dilemma te staan en ook 
daar scheepte een aanzienlijke groep zich in met onzekere bestemming, 
terwijl een waarschijnlijk niet minder aanzienlijk bevolkingsdeel onder 
dwang tot het Rooms-Katholieke geloof overging 5). 

Deze bekeerde Joden, zowel in Spanje als in Portugal, werden weldra 
als « Nieuw-Christenen » religieus en cconomisch gediscrimineerd. En 
omdat de « Oud-Christenen », in het algemeen, meenden dat hun bekering 
niet oprecht was geweest en dat ook hun nageslacht in hot geheim het oude 
geloof trouw bleef, is het begrijpelijk dat de vervolging van deze « schijn-
heiligen » door de Inquisitie door de brede massa van het Spaanse en 
Portugese volk werd tocgejuicht. Daargelaten de vraag of de Inquisitie 
met recht de « Nieuw-Christenen » voor hun zonden op het stuk van 
geloofsverzaking vervolgde, een ding staat vast, namelijk dat het voor hen 
die het ongeluk te bcurt was gevallen in de boezem van een « Nieuw-
Christelijke » familie te zijn geboren, een gcweldige ontgoocheling moet 
zijn geweest op een dag te bemerlcen dat de verdachte afkomst een 
geambieerde carriere onmogelijk maakte, want, zoals reeds vermeld, in 
Spanje en Portugal bestond niet slechts discriminatie op het stuk van 
geloof doch evcnzeer binnen de maatschappelijke verhoudingen zelf. 
« Nieuw-Christenen » konden hun « zuivere » afkomst niet aantonen en 
het bewijs van « zuiverheid » was onmisbaar voor het vervuilcn van een 
funktie. Tot welke geestelijke en materiele ellendc, tot welke zielenood 
deze stand van zaken in de 16e, 17c en 18e eeuw op het Iberisch Schier-
eiland aanleiding heeft gegcven is voor ons welhaast onvoorstclbaar. 
Slechts weinigen hebben hun crvaringen op papier gesteld en van die 
getuigenissen is zeer veel verloren gegaan. 

Antonio Nunes Ribeiro Sanches, men zal het al hebben voorvoeld, 
behoorde tot die Portugezen wier religicuze antecedenten niet zonder 
smetten waren, en omdat hij intelligent, gevoelig en vooral Portugees was, 
zijn voor hem de verncdering, de achterstelling en het gewetensconflict 
bijzonder groot geweest. Zijn geschriften op dit gebied zijn voor ons 
uiterst waardevol 6) . 

Sanches die een jaar eerder geboren was dan Van Swieten, studeer-
de medicijnen te Salamanca. Na enige jaren praktijk in Portugal, neemt 

5) Belangstellende niet-hispanistcn resp. niet-lusitanisten vcrwijs ik voor verdcrc 
gegevens over deze materie naar Henry Kamen « The Spanish Inquisition », 
Londen, 1965. 

6) Naar mij bekend is zal hierover in de naaste toekomst eon studie verschijnen van 
de hand van I. S. Revah, hoogleraar aan het « College de France ». 
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hij het besluit uit de voor hem verstikkende atmosfeer van zijn vaderland 
naar andere, vrijere gebieden te trekken om daar het geloof van zijn 
voorvaderen te belijden. T e Londen aangekomen wordt hij besnedcn, maar 
omdat het milieu van de Portugese Joden aldaar hem niet kan bevredigen, 
vertrekt hij naar Italic. Z i jn jongste broer Marcelo, met wie hij samen uit 
Por tugal was gevlucht, is dan te Bordeaux ten huize van een Joodse 
familie. In Italic, onder invloed van een humaan Rooms-Katholiek pricster, 
besluit Sanches weer tot de Moederkerk terug te keren. Terugkeer naar 
Por tugal is niet mogelijk, gezien de Inquisitie; anderzijds kan hij zijn 
religieuze gevoelens niet uiten daar hij geen geld heeft en zijn broer van 
de Joodse familie te Bordeaux afhankelijk is 7 ) . 

T e n slotte besluit deze Joodse familie dat een zoon naar Leiden zal 
gaan om daar bij Herman Boerhaavc medicijnen te studeren en dat 
Sanches hem zal vergezellen. Voor t s besluit men dat Marcelo te Parijs 
chirurgie zal gaan studeren. 

O p 12 april 1730 wordt Sanches — en ook zijn twintigjarige pupil 
Philippe de la Cour — als student in de medicijnen aan de LIniversiteit 
van Leiden ingeschreven. Zoals uit de stukken blijkt namen zij beiden hun 
intrek bij Johannes Henningruig op de Langcbrugge. W a t Sanches betreft, 
lang heeft hij in Leiden geen college gelopen. D e derde juH 1731 tekent 
hij te Amsterdam een voorlopig contract waarin hij zich verplicht, na 
aankomst te Moskou, voor vijf jaar als medicus in Russische s taats-
dienst te treden. Zijn vertrek naar Rusland moest per eerste gelcgenheid 
geschieden, zijn gage zou 600 roebel 's jaars bedragen. 

In Rusland is Sanches tot eind 1747 gebleven. Ofschoon hij in dat 
land als medicus tot groot aanzien is gekomen en zijn relatie met vele 
hooggeplaatsten a ldaar heeft voortgeduurd tot aan zijn dood in 1783, 
lijdt het geen twijfel dat zijn ontberingen in Ruslnnd zeer groot zijn 
geweest, zodat, toen hij zich in 1747 voorgoed te Parijs vestigde, niet 
slechts zijn lichamelijke gezondheid aanzienlijk had ingcboet. Zi jn geest-
kracht overwon evenwel de melancholic waaraan hij in de eerste jaren van 
zijn Parijse periodc ten prooi was en, als in 1751 tc Londen een anoniem 
werkje van zijn hand verschijnt waarin hij zijn geclachten over dc oor-
sprong van de syfilis had neergelegd, dan is dit het begin van een serie 
publicaties en rapporten bestemd voor Portugese en Russische regerings-
funktionarisscn, waaruit — voor zo ver die geschriften nog bestaan — 

7) Zie David Willemse « Antonio Nunes Ribeiro Sanches — eleve de Boerhaave — 
et son importance pour la Russie », Leiden, 1966, biz. 4-8. 
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duidelijk blijkt hoczccr de verbetering van onderwijs en volksgezondheid 
dcze Portugees tcr harte ging. 

Binnen het bestek van dit artikel interesseren ons hoofdzakelijk de 
jaren 1739 tot 1754, d.w.z. de periode die zijn hoogste roem als medicus 
in Rusland omvatte, zijn nagenoeg gedwongen vertrek uit dat rijk en 
de eerste jaren van zijn verblijf te Parijs. 

Bij zijn aankomst te Moskou had men. zoals dat toen gebruikelijk 
was, Sanches dc vraag gesteld welk geloof het zijne was, waarop hij, 
ongetwijfeld naar waarheid. had geantwoord Rooms-Katholiek te zijn. 
Over zijn Joodse avontuur in Londen had hij niet gerept en, zoals zulks 
wel vaker gaat, zijn stilzwijgen omtrent dit belangrijke punt •— hoe 
begrijpelijk het mogc geweest zijn — zou hem later fataal werden. Een 
Icrs medicus, medcstudent van Sanches te Leiden, die tegelijk met hem in 
Russische dienst was gekomen, maakte hem tijdens een consult te schande 
door hem voor de voeten te werpen dat hij een Jood was die te Amsterdam 
de synagogc had bezocht. In het Rusland van die dagen werden de Joden 
niet getolereerd en, ofschoon men aan het hof voordeed alsof de beschul-
diging niet au serieux werd genonien, begreep Sanches dat zijn po.sitie 
precair was geworden, weshalve hij ontslag vroeg. Na het uiterst ecrvol 
te hebben ontvangen werd hij nog voor zijn vertrek, benoemd tot erelid 
van de Russische Akademie van Wetenschappen, maar nauwclijks tc Parijs 
gcarrivccrd, zag hij zich gedwongen zijn diploma aan de Russische 
gezant terug te geven. Zulks omdat, naar later bleek, de toenmalige 
vorstin, Elisabeth Petrovna, slechts persor.en in haar Akademie wenste die 
goede Christenen waren en men haar verzekerd had dat Sanches zulks 
niet was. 

In 1762, aan het begin van de regeringspcriode van Catharina II, zou 
voor Sanches deze kwestie in gunstigc zin worden geregeld 8), maar 
deze zaak valt buiten dit kader. 

W a t wel ter sprake dient te komen is de naslecp van het ovcrlijden 
van de grote Herman Boerhaave, de Leidse hoogleraar voor wie zowel 
Van Swieten als Sanches in hun geschriften bijzonder veel respect aan 
de dag hebben gelcgd. 

Het is wellicht bekend dat Boerhaave zijn manuscripten vcrmaakt 
heeft aan zijn twee neven, de gebroeders Herman en Abraham Kaau, 
beiden medicus en afgestudeerd te Leiden. Herman Kaau, dc oudste, 
had te 's Gravenhage een praktijk toen hij, in 1739, door schulden gedwon-

8) Uit dankbaarheid voor de haar in het verleden door Sanches verleende medische 
hulp, kende Catharina de Grote hem in dat jaar niet slechts een jaargeld van duizend 
roebel toe, doch herstelde zij hem tevens in zijn lidmaatschap. 
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gen, dc wijk moest nemen naar dc vrijplaats Vianen. Abraham die als 
student in een nacht doof was geworden, dreef na zijn studiejaren ccn 
apothekerswinkel te 's Gravenhage. Op voorspraak van Sanches zijn dcze 
broers, eerst Herman in 1741, vervolgens Abraham in 1746, naar Rus
land gegaan, de manuscripten van hun beroemde oom met zich medene-
mend, en aldaar in later jaren gestorven 9) . Wij zullcn uit de brieven 
van Van Swieten vernemen welke rol de commentator van Boerhaave's 
Aphorismen bij dit allcs gespeeld heeft. 

Kort voor het ovcrlijden van Herman Boerhaave, in 1738, promo-
vcerde Marcelo Sanches. Sanches' broer, te Leiden, en ook dcze broer, de 
chirurg zullen wij maar zeggen. zal in de hierna tc besprcken correspon
dentie herhaaldelijk op het tapijt komen. 

Resumcrend kan worden gesteld dat Sanches en Van Swieten elkaar 
tijdens het verblijf van de eerste te Leiden, in de jaren 1730 - 1731, 
hebben leren kennen, dat de door Sanches bewaarde brieven van Van 
Swieten voornamelijk betrekking hebben op Boerhaave's dood en diens 
neven Herman en Abraham Kaau, op Van Swieten's benoeming als arts 
van Maria Theresia, op de chirurg Marcelo Sanches en, last but not least, 
op Sanches' belangstelling voor de syfilis, hetgeen onder meer mogc blij-
ken uit dc aantekening welke de 33 brieven van Van Swieten voorafgaat 
en welke luidt : 
« Brieven van de hccr Van Swieten wanrin hij crkcnt dat ik hem mededeling heb 
gedaan van de tinctuur van sublimaat en waarvan hij gebruik had gemaakt » 10). 

Het zij mij vergund er nog op te attenderen dat ik tot mijn spijt niet 
beschik over de corrcsponderende epistels van Sanches r Gerard van 
Swieten's persoonlijke bezittingen waaronder die brieven zich zoudcn moe-
ten bevindcn zijn, voor zo ver mij bekend, niet bewaard gebleven, althans 
bij navraag te Wenen heb ik destijds nimmer enigerlsi positieve indicatie 
daaromtrent kunnen bckomen. Voor het overige wil het mij voorkomen dat 
de hier tc besprcken brieven de enige bekende, werkelijk bclangrijke 
epistolaire bron vormen, hetgeen ons slechts des te dankbaardcr kan 
stemmen jcgens Sanches en diens erfgenaam de Franse medicus Charles-
Louis-Fran^ois Andry, door wier goede zorg wij thans kunnen putten 
uit materiaal dat ons over het karakter van de correspondent Van Swieten 
iets meer zcgt dan men uit de biografische werken kan vernemen. 

9) Zie David Willemse « Antonio Nunes Ribeiro Sanches — eleve de Boerhaave — 
et son importance pour la Russie », Leiden, 1966, biz. 64-107. 

10) « Lettres de Mr Van Swieten, dans lesquelles il avoue que jo Lui ai communique 
la Tincture sublimati corros. & dont il avoit fait usage » (ONB, Codex n" 12.713, 
fol. 95). 
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In zijn brief van 29 januari 1739 11), de eerste van de serie welke de 
Codex n° 12.713 bevat, bedankt Van Swieten zijn Portugese collega voor 
de hem uit Rusland gezonden geschenken, waaronder kostbaar bont. Hij 
is verlegen met de weldaden die zijn vrouw en hij van Sanches mogen 
ontvangen. Na over de dood van Boerhaave tc hebben geschreven, 
vervolgt hij zijn in het Latijn gestelde brief aldus : 

I 
« Z o vaak ik, aan het zickbed gezeten, mij crover vcrheug dat ik de kranke bij de 
bchandeling van enig nut ben, cvenzo vaak zeg ik bij mijzelve dat ik dit allcs aan mijn 
grote leermeester verschuldigd ben. Door een zeldzaam geluk is het vrijwel mij alleen 
ten deel gevallen gedurende twintig voile jaren aan de lippen te mogen hangen van zo'n 
belangrijk man. Wanncer ik weifelde in mijn praktijk, dan steundc hij met heilzame 
raad en vaderlijke welwillendhcid mij keer op keer, en tclkenmale dat ik naar hem 
ben toegcsneld, ben ik steeds wijzcr weergckeerd. Nimmer heb ik mij van hem laten 
wegrukken, ook al ben ik op schitterende en mijn verdiensten verre overtreffende 
voorwaardcn naar hoven en akadcmies in Duitslnnd uitgenodigd. Ik heb het voor mij 
steeds als hoogste roem beschouwd mij in zijn schaduw te verbergen » 12). 

Naar wij kunnen constateren en ondanks de wat gezwollen toon, 
in het Latijn vermocht Van Swieten zijn zegje wel te zeggen ! Hij gaat 
verder : 

« Thans overweeg ik een stoutmoedige daad, en, naar ik beken, een taak waartegen 
mijn krachten niet zijn opgewassen, doch .";oms is bij grote dingen de wil alleen 
voldoende. Ik heb namelijk besloten het commcntaar te schrijven op zijn Aphorismen, en 
na Pn.<̂ cn zal ik beginnen. Al hetgeen hij mij tijdens zijn practica of wel tijdens de 
privatissima heeft onderwezcn, zal ik daartoe vcrzamslen, waarbij ik hoop dat het pieus 
ontzag dat ik voor de hcrinncring van mijn overleden Meester koester, mijn stoutmoe-
digheid tot verschoning zal strekken » 13). 

11) ONB, Codex n" 12.713, fols. 96-97. 
12) « Quoties aegrorum lectulis asidcns me aliquid in cura, proficere gaudeo, toties 

tacitus mihi dico, hoc totum debcri magno praeceptori. rara felicitate mihi fere 
soli obtigit per viginti solidos annos a tanti viri ore pendere, titubantcm in praxi 
salutari consilio, et paterna benevolentia toties firmavit, quoties ad ilium access!, 
toties redii doctior. ab illo nunquam passus fui ut avellerer, splendidis licet et 
merita longe superantibus in germnniae aulas et academias vocatus conditionibus. 
sub illius umbra delitescere summam mihi semper gloriam duxi » (ONB, Codex 
n" 12.713, fol. 96v). 

13) « Audax nunc meditor facinur,, ct viribus impar, fateor, onus, sed et in magnis 
aliquando voIuis.se sat est. Statui enim commentaria scribere in aphorismos, et post 
Pascha incipiam : omnia, quae in academicis exercitiis, vel in privatis colloquiis 
me docuit, hue conferam, audaciae veniam impetrabit spero pia, qua defuncti Magis-
tri memoriam colo, reverentia » (ONB, Codex n* 12.713, fol. 96v). 
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Van Swieten heeft, zoals bekend, zijn voornemen naarstig tot uitvoe-
ring gebracht. In 1742 verscheen te Leiden het eerste deel van zijn 
« Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis ct 
curandis morbis », gevolgd door nog vier delen, waarvan het laatste uit-
kwam in het jaar van zijn dood. Het is niet aan mij dit wcrk op zijn 
mcrites te beschouwen; wel kan ik vermelden dat, naar uit de correspon
dentie blijkt. Van Swieten regelmatig de gedrukte vellen van de eerste 
twee delen aan Sanches stuurde maar dat er voor wat het derde deel 
betrof een kink in de kabel kwam. Maar laat ik niet op dc gebeurtenissen 
vooruitlopen. Voldoende zij het hier vast tc stellen dat Sanches, volgcns 
de vcilingcatalogus van zijn bibliotheek, alle delen van Van Swieten's 
levenswcrk in zijn bezit had 14). 

Op 21 juni 1741 15) antwoordt Van Swieten op ccn brief van San
ches waarvan hij de datum niet memorccrt. Hij schrijft nu — zoals ook 
in het vervolg — in het Frans. waarschijnlijk op verzoek van Sanches die 
het Latijn geen gocd hart toedroeg : 

« Zo ik U op Uw schrijven niet eerder geantwoord heb dan komt dit omdat de kwestie 
waarmede U mij belast heeft. tijd vergde. 
Ik heb de voorwaardcn voorgelegd aan zes medici die leerlingcn waren van de grote 
Boerhaave en die reeds verscheidene jaren de medicijnen met succes hadden uitgeoefend, 
en na heel wat wikken en wegen hebben zij mij alien bedankt. Van sommigen ging de 
familie er niet mee akkoord hen zo ver weg te zien, anderen waren reeds ZQ goed 
gevestigd dat zij niet konden bcsluitcn een andere post te zoeken, weer een ander 
zou er wel toe zijn overgegaan, ware het niet dat de hoop op een toekomstig huwelijk 
hem van idee deed veranderen. 

Aangezien ik mijn antwoord niet verder durfde opschorten en ook omdat ik in het geheel 
geen gelcgenheid vind weldra andere geschikte pcr.sonen te noemen waaruit men een 
keus zou kunnen doen, bleef mij slechts over U te spreken over de heer Kaau. 
Er zijn twee broers, allebei neven van de grote Boerhaave, kindcrcn van zijn zuster, 
voor wie de grote man heel wat genegcnheid heeft gehad en die bij hem prive-onder-
richt hebben genoten. De jongste Abraham Kaau, auteur van het boek « De Perspira-
tione Hippocratica ». heeft het ongeluk gehad in een nacht doof te worden, nog tijdens 
het leven van zijn oom zelf, en ondank.s alle pogingcn welke zijn aangewend is hij het 
nog steeds en derhalve ongeschikt voor die betrekking. 

14) Zie « Catalogue des Livres de feu M. Ant. Nuries Ribeiro Sanches, etc. >. Parijs, 
MDCCLXXXIII, biz. 26, nr. 304 (deze catalogus is als appendix opgenomen in 
David Willemse « Antonio Nunes Ribeiro Sanches — eleve de Boerhaave — et 
son importance pour la Russie », Leiden, 1966). 

15) ONB, Codex n" 12.713. fols. 104-105. 
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De oudste, Herman Kaau, die met verlof van zijn oom de naam Boerhaave aan de 
zijne heeft toegevoegd, is bij het leven van zijn oom tot lector in de chemie benoemd, 
maar daar zijn mocder weduwe was en zij, buiten haar beide zoons, nog ccn uitgebreid 
gezin had, meende men dat het voor de familie nuttiger was dat hij de dokterspraktijk 
te Den Haag uitoefencnde, wat hij met succes heeft gedaan. Na voor de tweede keer 
te zijn getrouwd, zijn zijn huiselijke besognes enigszins in het ongerede geraakt (want ik 
verberg niets), hetgeen hem van woonplaats heeft dcen veranderen. 
Over zijn gedrag heb ik inlichtingen gotrokken in die laatste plaats en men heeft mij 
in zeer gunstige zin geantwoord, en juist vandaag nu ik de eer heb U deze brief te 
schrijven, ontvang ik een missive van de eerste magistraat van zijn woonplaats waarin 
men mij bericht dat hij momenteel praktiseert met veel succes en algemene bijval. Maar 
daar het slechts een klein stadje is, heeft hij er niet veel armslag voor wat betreft zijn 
huiselijke affaires en dientengevolge zal hij ongetwijfeld die ecrvolle post aanvaarden. 
U zult licht begrijpen dat anders een neef van de grote Boerhaave, wiens naam hier 
te lande en ovcral ter wereld in 20 grote ere staat, dat een goed ontwikkcld man in de 
fleur van zijn leven, wiens optreden van een zekerc innemende ernst getuigt en die 
krachtens wilsbeschikking van zijn oom de bezitter is van diens manuscripten over de 
praktijk enz., niet gemakkelijk er toe zou komen zo'n kolossale rcis te ondernemen » 16). 

16) « Si je n'aij pas repondu plustot a vostre lestre, c'est parcc que I'affaire, dont 
vous m'aviez charge, demandoit du temps. 
J'aij propose les conditions a six Medecins, qui estoient des disciples du grand 
Boerhaave, et avoient desja exerce la Medecine avec succes pendant plusieurs 
annees, et apres bien des deliberations ils m'ont remcrcic touts. Tantot leurs parents 
ne pouvoient consentir a les voir eloignces, d'autres estoient desja si bien placees, 
qu'ils ne pouvoient se rcsoudre a chercher une autre etablissement, un autre se seroit 
determine, si I'esperance d u n manage futur ne I'avoit fait changer d'opinion. 
N'osant plus retarder ma reponsc. et ne trouvant point d'occasion pour nommer 
bientot d'autres sujets dignes, pnrmi Icsquels on auroit pu choisir, il ne me restoit, 
que de voxis parler de Mons. Kau. 

II ij a deux freres, touts deux neveux du grand Boerhaave, fils de sa sceur, pour 
lesquels ce grand homme a marque bien de tendresse, et qui ont eu chez luij des 
instructions particulieres. Le cadet Abraham Kau. auteur du livre de Perspiratione 
Hippocratica, a eu le malheur de dcvenir sourd dans une seule nuit, du vivant de 
son oncle raesme, et non obstant toutes les remedes appliquees est encore dans le 
mesme estat, et par consequent incapable a cette Emploi. 
L'aisne Herman Kau. qui a pris avec permission de son oncle le nom de Boerhaave 
pour I'ajouter au sien, a este nomme lecteur en chemie, du vivant de son oncle/ 
mais comme sa Mere estoit veuve, et avoit outre ses deux fils encor nombreuse 
familie, on croijoit, qu'il estoit plus utile pour la familie, qu'il exercat la pratique 
de Medecine a la Haije. cc qu'il a fait avec succes. S'estant marie pour la deuxicme 
fois, ses affaires domestiques ont este un peu delabrees (car jc dissimule rien), ce 
qui I'a fait changer de demeure. Je me suis informe sur sa conduite danr ;e dernier 
lieu, et on m'a repondu tres avantageusement, et ce mesme jour, que j'aij I'honneur 
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Van Swieten besluit zijn brief met de verzckering dat hij geheel ten 
dienste staat van Sanches voor het geval deze mocht wenscn dat hij nog 
verder zoekt. 

Uit dit alles zal duidelijk geworden zijn dat Sanches, die op dat ogen-
blik als eerste medicus aan het Russische hof bijzonder veel invloed had, 
Van Swieten verzocht had hem kandidatcn te noemen voor de funktie 
van medicus in Rusland. Overigens, de aanbeveling van Van Swieten ten 
behoeve van Herman Kaau was op zijn zachtst gezegd geflatteerd. Uit 
andere bronnen blijkt dat deze Herman zijn eigen moeder had geruineerd, 
het zo bont gemaakt had dat zijn beroemde oom in de laatste dagen van 
zijn leven geen contact meer met hem wenste, voor zijn schuldcisers de 
vlucht had genomcn. te Vianen op kosten van een tantc leefdc en aldaar 
geen enkele praktijk had. Pogingcn van dc zijde van de familie om hem via 
de Russische gezant te 's Gravenhage naar Rusland te krijgen waren 
mislukt omdat de gezant er niet over dacht voor dit heerschap iets te 
ondernemen, weshalve dc familie Boerhaave, ten einde raad. Van Swieten 
verzocht had zijn vriendschap met Sanches te benutten om Herman Kaau 
ccn betrekking te bezorgen. Er is geen enkcl bewijs dat Herman Boer
haave zijn neef het recht zou hebben gegcven dc naam Boerhaave aan zijn 
familienaam toe te voegen, en ik wijs ten slotte op dc reclame die gemaakt 
werd met het bezit van de manuscripten van wijlen zijn oom, aan welk 
bezit per saldo nog een luchtje bleek te zitten 17). 

de vous escrire cclle cij. je recois une lettre du premier Magistrat de la ville, ou 
il demeure, dans laquclle on marque, qu'il exerce actuellement la Medicine avec 
beaucoup de succes et un applaudissement universel. Mais comme c'est une petite 
viille, il n'ij peut pas estrc fort au large par rapport a ses affaires domestiques, et 
par consequent il acceptera sans doute cette honorable Emploi. 
Vous pouvez croire facilement, que sans cela un nevcu du grand Boerhaave, dont 
le nom est en si grande veneration dans nostre patrie et par toute la tcrre, homme 
bien fait, dans le fleur de son age, dont I'abord a une certaine grnvitc praevenante, 
ct qui est possesseur par le testament de son oncle de ses observations Manuscrip-
9es sur la pratique & c, ne pourra pas facilement se rcsoudre a entreprendre un 
si grand voijage » (ONB, Codex n» 12.713, fols. 104-104v). 

17) In verband met het faillissement van Herman Kaau was op de helft van de manus
cripten, die gemeenschappelijk onvervreemdbaar eigendom van de beide broers 
Kaau waren, door de schuldcisers beslaggelegd. Wilde Herman Kaau de helft 
naar Rusland medencmen. dan moer.t eerst het bc.slag worden opgchcven of wel. zo 
zulks niet gcbcurde, moest Abraham Kaau de in zijn bezit zijnde helft aan zijn 
breeder afstaan (zie David Willemse « Antonio Nunes Ribeiro Sanches — eleve de 
Boerhaave — et son importance pour la Russie », Leiden. 1966, biz. 64-107). 
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Met steun van Sanches is de plaatsing van Herman Kaau heel snel 
in orde gekomen, immers in zijn volgcnde brief, van 10 oktober 1741 18), 
bericht Van Swieten dat Herman Kaau zo juist afscheid van hem heeft 
genomen. Over de manuscripten van Boerhaave waarin Sanches bijzonder 
geintcrcsseerd was, schrijft Van Swieten op die dag : 

« De handschriften van de overleden Boerhaave zijn verdeeld onder de beide broers 
zodat Herman Kaau ze niet allcmaal kan meebrengen, terwijl zijn broer niet licht 
ertoe zal kunnen komen zich van zijn aandeel te ontdoen. Alles wat de anatomie, physio
logic en chemie betreft, behoort hem toe. Maar ik mcen dat er nog een andere weg 
te vinden is om die te krijgen. Hij is doof en dus weinig geschikt voor dc praktijk, 
niettemin drukt hij zich heel we! uit en men heeft hem hier in het openbaar auditorium 
van de akademie met zwier en nauwkeurigheid een toespraak « De gaudiis alchemista-
rum » horen houden » 19). 

Na Abraham Kaau's bijzondere verdiensten op het gebied van dc 
anatomie, physiologic en chemie te hebben onderstrcept, vervolgt Van 
Swieten : 

« Als hij bij voorbeeld daar bij U van nut zal kunnen zijn op dat terrein, dan zal ik hem 
bewegen de aanbiedingen die men hem zal maken aan te nemen. Rusland bezit het 
groot kabinet van Ruysch, hij zal zeer geschikt zijn om dat te verzorgen en uit te brei-
den. De verhandeling die hij heeft geschreven toont duidelijk aan wat men van hem kan 
verwachten. 
U ziet hieruit dat ik mijn vaderland blootstel aan het verlies van de kostbare resten van 
de grote Boerhaave, maar die zullen niet verloren zijn wanneer zij daar bij U zijn » 20). 

18) ONB. Cbdex n° 12.713, fols. 107-I08v. 
19) « Les manuscripts du defunt Boerhaave sont partages entre les deux freres, par 

consequent Herman Kaau ne peut les apporter touts, et son frere ne pourra 
facilement se rcsoudre / a se priver de sa part. Tout ce qui concerne I'anatomie, 
phijsiologie, chijmie luij appartient. Mais je crois, qu'on pourra trouver un autre 
raoijen pour les avoir. II est sourd, et par consequent peu capable d'exercer la 
pratique, mais avec tout cola il s'exprime tres bien, et on I'a entendu icij dans 
I'auditoire publicq de I'acadcmie declamer avec grace et justesse un harangue de 
gaudiis alcbemistanun » (ONB, Codex n° 12.713, fols. 107v-108). 

20) « Si par Exemple il pourra rendre service dans ces qualites la chcz vous, je le 
persuadera d'accepter les offres, qu'on luij fera. La Russie possede le grand 
cabinet de Ruijsch il sera tres capable de le conserver et de I'augmenter. son 
traite, qu'il a ecrit montre assez ce qu'on pourroit attendre de luij. 

Vous voijez par la que j'expose ma patrie a perdre les pretieuses restes du grand 
Boerhaave, mais ils seront pas perdu, quand ils seront chez vous » (ONB, Codex 
n" 12.713. fol. 108). 
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De ietwat flemerige tirade welk deze passage besluit, past volkomcn 
bij de toon van de bcdankjes waarmede Van Swieten zijn brieven .— 
hij is dan nog geen hofarts te Wenen — lardeert als hij spreekt over de 
weldaden en geschenken van Sanches ontvangen. 

Intussen wist hij toen al reeds zijn stekcls op te zetten bij het beant-
woorden van een vraag inzake een kwestie waar hij maar liever buiten 
bleef. Sanches wilde blijkbaar iets nicer over het leven van Herman 
Boerhaave weten dan uit de nccrologie van Schultens 21) te halcn 
viel, maar dan was hij bij Van Swieten toch aan het verkeerde adres. In 
dezelfde brief waarin Van Swieten Abraham Kaau's verdiensten bezingt, 
schrijft hij Sanches over het voorwoord voor het eerste deel van zijn 
« Commentaria » : 

« ...maar over de bijzonderhcden van zijn leven zal ik niets zeggen dan wat men reeds 
kent uit de lijkrcdc van dc h.:er Schultens en uit de lofredc van dc heer de Fontenelle in 
de Memoires van de Akademie van Wetenschappen 22). Ik ben twintig jaar leerling 
geweest van die grote man en getrouw aan zijn instructies, maar ik ben nimmer tot 
vertrouwelijke gcsprekken met hem gekomen want ik was heel tevreden iets te leren, 
mijn twijfels te zien wcggcnomcn, kortom te profiteren van zijn ontzaglijke kennis. Hoe 
wilt U dus dat ik veel dingen zeg die ik niet weten kan zonder zijn intimus en huisvriend 
te zijn geweest. Zijn familie hier te Leiden zal niet gencigd zijn mij meer te zeggen dan 
hetgeen men do heer Schultens heeft medcgedocld die de lijkrcdc moest houden 
ter plechtige herdenking van die grote man » 23). 

Ondertussen, zoals ik reeds heb gezegd, is Herman Kaau te Rusland 
aangekomen en is hem later Abraham gevolgd. In de brieven van Van 
Swieten zullen wij nog iets naders over hen vernemen. 

21) Zie A. Schultens « Oratio Academica in memoriam Hermanni Boerhaavii », Leiden, 
1738. 

22) Bernard Le Bovier de Fontenelle was sedert 1699 tot aan zijn dood in 1757 
secretaris der « Academic des Sciences 3>. 

23) « Mais sur les particularites de sa vie je nc pourra rien dire, qu'on ne connoit 
desja par le discours funcbrc de Mons.'" Schultens. et par I'Eloge de Mons.^ 
fontenelle dans les Memoires de I'acadcmie des sciences, j'aij este vint ans disciple 
dans des discours familicrs avec luij, car j'estois bien content d'apprendre quelque 
dc ce grand homme, et assidu a ses instructions, mais jo ne suis jamais / entre 
dans des discours familiers avec luij, car j'estois bien content d'apprendre quelque 
chose, de voir eclaircir mcs doutes, enfin dc profiter de ."ion scavoir immense. Com
ment voulcz vous done que jc dis beaucoup des choses, qu'on ne peut scavoir sans 
avoir este son ami intime et familier. Sa familie icij a Lcijde ne sera pas d'humeur 
a me dire plus des cho.ses qu'on a communique a Mons.'' Schultens. qui devoit faire 
I'harangue funebre pour solcnniscr la memoire de ce grand homme » (ONB, Codex 
n" 12.713, fols. 107-107v). 
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Op 8 april 1743 24) doet Van Swieten Sanches het volgende weten : 

« Een vriend die mij van ganser harte is tocgodaan heeft mij een valstrik gespannen, 
want na de dood van de eerste raodicus van Hare Majesteit de Koningin van Hongarije 
(dat was de heer Bassand, een groot vriend van onze dierbare Meester), had hij buiten 
mijn medcweten naar dat hof geschreven. 

Deze stap leverde mij een schrijven op waarin men mij aan dat hof inviteerde, waarbij 
de voorwaardcn aan mij werden ovorgelaten. Die vriend heeft mij warm aanbevolen dat 
voorstel te aanvaarden, maar na twee dagen beraad heb ik een brief geschreven om 
Hare Majesteit van mijn kant zeer nederig te bedanken daar ik mij niet gcschapen 
achtte tot het leiden van een dergelijke levenstrant en ik ervan overtuigd was dat mijn 
studien eronder zoudcn hebben gcleden. Ik begeer oneindig maal meer een gering 
Republikein te zijn dan een ponipeuze titel te voercn welke ertoe dient om een 
werkelijke slavernij te dekken. Vergeeft U mij dat ik met zo weinig respect spreek 
over een zo eervol ambt, maar een man de met de moedermelk de liefde voor de vrij-
heid heeft ingezogen,, siddert bij de gedachte bedreigd te worden haar te verliezen. 
Dientengevolge, ik ben en blijf dezelfde als voorheen, dat wil zeggen, in goede gezond
heid, vrij en blij » 25). 

Het jaar daarop, de 14e juU 1744 26), schrijft hij Sanches dat zijn 
ega eind februari bevallen is van een flinke jongen, en hij zcgt 
dan verder : 

« De drie oudste kinderen weten al reeds lang opperbest dat er op de wereld een 
mijnheer Sanches bestaat en de kleine zal ook daarin weldra worden onderwezcn wan
neer hij mij, de komcnde winter, gckleed zal zien in mijn mooic pclsjas en zijn moeder 
getooid met haar sabelbonten kraag. Mijn oudste die al door mijn werkkamer begint 

24) ONB, Codex n" 12.713, fols. 115-116v. 
25) « Un ami, qui me veut du bien de tout son coeur, m'a tendu un piege, car le 

medecin en chef de Sa Majeste la Roine d'Hongrie estant niort (c'cstoit Mens.'' 
Bassand grand ami de nostre cher Maitre) il avoit ecrit a mon inscu a la cour, et 
cela me produisoit une lettre, pour m'inviter a cette cour, laissant les conditions 
a mon choix. Cet ami s'interessoit chaudement pour me faire accepter ce parti, 
mais apres deux jours dc deliberation sur cette matiere, j'ecrivis une lettre pour 
remercier Sa Maje.ste tres humblement de ma part, car je me sentois pas fait d'une 
maniere pour mener ce train de vie, et j'estois assure, que mes etudes auroient 
souffert, et j'aime infiniment mieux d'estre un petit Republicain, que d'avoir un 
titre pompeux, qui sert a couvrir un esclavage reel, pardonne moij si je parle avec 
si peu de respect d'un emploi si honorable, mais un homme qui a suce avec le lait 
I'amour de la liberte, fremit, quand il pen.se, qu'il estoit menace de la perdre. par 
consequent me voila le mesme qu'auparavant, c'est a dire, en bonne sante, libre, 
et content » (ONB, Codex n" 12.713, fol. 115). 

26) ONB, Codex n° 12.713, fols. 119-120. 
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rond tc scharrelen, alwaar ik al Uw fraaie geschenken bowaar, laat nooit na mij te 
vragen als hij iets ziet dat hem bevnit — is dat van mijnheer Sanches 7 U ziet, mijnheer, 
men denkt aan U, ondanks de grote af stand die er tussen ons bestaat » 27). 

Na het schrijven van 28 april 1745 28) volgt in de Codex n° 12.713 
ccn brief, zonder datum, welke als volgt aanvangt 29) : 

« Mijnheer en zeer geachte vriend. 
U zult ongetwijfeld verbaasd zijn te vernemen dat ik de post van Eerste Medicus en 
Bibliothecaris van Hare Majesteit de Koningin van Hongarije, Bohemen, enz., heb 
aangenomen, vooral, als U zich zult herinneren mij in Uw brieven op dit stuk somtijds 
instructies te hibbcn gegcven die bcslist van groot gcwicht waren en alle aandacht 
verdienden. Toch moon ik dat, zo U het detail der rtdcncn ziet die mij dcze funktie 
hebben doen aanvaarden, U gunstiger over mijn genomcn besluit zult oordelcn. 
Na mij door een van haar arisen die ik persoonlijk kende een prachtig geschenk te 
hebben gezonden, heeft die grote Vorstin mij opnieuw doen verzoeken in haar dienst te 
treden. Gedurende de enkele weken die hij te Leiden verbleef. heb ik mij bij genoerade 
arts over alles wat die funktie betrof in bijzonderhcden gcoricntecrd; hij kon uit crvaring 
er over spreken, ik kendo zijn oprechtheid en tegeLjkcrtijd was ik ervan overtuigd dat 
er geen enkele reden voor hem bestond mij te bedotten, omdat hij naar Portugal ging 
om daar Arts te worden van de Koningin te Lissabon. Terwijl ik in die besluiteloosheid 
verkeerde en toen die medicus reeds was vertrokken, schreef de Koningin mij eigen-
handig een brief, het meest roercnde schrijven dat ik van mijn leven gezien heb en 
dat welUcht ooit op die manier een souverein aan een kleine particulier heeft geschreven. 
De edelste gevoelens, de meest volmaakte berusting, de tedcrste liefde jcgens haar illuste-
re gemaal en haar kinderen kwamen daarin overal tot uiting. Die Doorluchtige Prinses 
mij aansporcnd in haar dienst te treden, eindigde haar brief met de uitspraak dat zij 
mij niet minder zou achten. zo ik haar aanbiedingen weigerde en dat zij een dergelijke 
weigering zou accepteren als een besluit van God die haar dit bracht langs de weg 
van verwarring en van vcrdrict, en die haar zclfs niet toestond onder haar dienstbaren 
diegene te hebben die zij zozeer gewenst had. 

Beste vriend. U draagt het hart maar al te zeer op de juistc plaats om het gedrag af te 
keuren van een man die zich heeft laten bewegen door een zo hoofse uitnodiging. Toch 

27) « Les trois aisnees scavent il ij a desja longtcmps parfaitement bien, qu'il ij a un 
Monsieur Sanches dans le monde, et le petit ne manquera pas d'en estre instruit, 
quand il mo verra I'hijvcr qui vient, habillo de la belle fourure, et sa mere ornee 
d'un collier de sable. Mon aisnc, qui commence desja a rodcr autour du mon 
cabinet, ou je garde tous vos beaux presens, ne manque jamais de me dire, quand 
il voit quelque chose, qui luij plait, cela vient il de Mons."' Sanches 7 Vous voijez, 
Mons.'', qu'on pcnse a vous, malgre la grande distance, qui est entre nous » (ONB, 
Codex no 12.713, fol. l J9v) . 

28) ONB, Codex n» 12.713, fols. 121-121v. 
29) ONB, Codex n" 12.713, fols. 122-123v. 
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heb ik mij nog een voile maand beraden om het voor en het tegen rijpelijk af te wegen. 
Ten slotte heb ik toegegeven en ik verklaar U oprecht dat ik dankbaar ben het gedaan 
te hebben, en het komt mij zelfs niet mogelijk voor dat ik het ooit zal berouwen. Daar 
ik nimmer cerbewijzen hob gezocht en daar ik gotuigen kan dat ik nooit de geringste 
geste heb gedaan om die te verkrijgcn en mij, intcgendcel, niet weinig daartegcn heb ver
zet ben ik cr zeker van de wegen te volgen die de Goddelijke Voorzienigheid mij wijst; zo 
mij tegenspoeden mogen overkomen, zal ik trachten die gcduldig te dragen en het voor
beeld van die Doorluchtige Koningin, die zonder murmureren zovecl geleden heeft, zal 
steeds voldoende zijn mij aan te i.ioedigen » 30). 

30) < Monsieur et tres cher ami. 
Vous serez surpris sans doute. d'apprendre, que j'ai accepte la charge de Premier 
Medecin et Bibliothecaire de Sa Majeste la Reine d'Hongrie, Boheme & c : surtout 
quand vous vous resouvenez de m'avoir donne dans vos lettres quelquesfois des 
instructions sur cet article, qui estoient surement d u n grand poids, et meritoient 
toute attention. Cependant je crois, que voijant le detail des raisons, qui m'ont fait 
accepter ce parti, vous jugerez plus favorablement de ma resolution prise. 
Cette grande Princesse, apres m'avoir envoije par un de ses Medecins, que je 
connoissois particulierement, un magnifique present, fit renouveller les instances pour 
m'avoir a son service. Jo m'informois de luij, pendant quelques semaines, qu'il 
restoit a Leijde, de tout en grand detail, qui concernoit cette charge, il pouvoit en 
parler par experience, je coimoissois sa candeur, et j'estois convaincu en mesme 
tcms, que nuUe raison ne pouvoit I'engager a me troraper, parce qu'il alloit en Portu
gal pour estre Medecin de la Reine a Lisbonne. Pendant quo j'estois dans cette irre
solution, et que ce medecin fut desja parti. La Reine m'ecrivit une lettre de sa main 
propre, la plus touchante, q u e / j ' a i vu de ma vie, et peut estre jamais souveraine 
n a ecrit de cette facon a un petit particulier. Les sentimens les plus nobles, la 
resignation la plus parfatte, I'amour le plus tendre pour son illustre epoux et ses 
enfans, s'y montrerent partout. Cette Illustre Princesse en m'exhortant a entrer 
dans son service finissoit sa lettre, en disant qu'elle m'estimercit pas moins, si je 
refusois ses offres, et qu'elle acceptera ce refus, comme un decret de Dieu, qui le 
menoit a luij par le chemin des troubles et des chagrins, et ne permit pas, qu'elle eut 
dans son domestique mesme celuij, qu'elle avoit tant souhaite. 
Vous avez le coeur trop bien place, cher ami, pour desapprouver la conduite d'un 
homme, qui se laisse toucher par une invitation si tendre. Je restois pourtant encore 
un mois entier dans la deliberation, pour peser murement le pour et le contre. A 
la fin je ceda, et je vous dis sinceremont, que je me scais bon gre de I'avoir fait, 
et il me serable pas mesme possible, que je me repentira jamais. N'aijant jamais 
cherche les honneurs, et me pouvant rendre ce temoignage, que je n'avois fait le 
moindre pas pour les obtenir, qu'au contraire. j'ij avois mis bien des obstacles, je 
suis sur de suivre les routes, que la Divine Providence me trace; s'il m'arrive des 
traverses, je tachera de les souffrir avec patience, et I'exemple de cette illustre 
Reiae, qui sans murmurer a tant souffert, suffira tousjour pour m'encourager » 
(ONB, Codex n" 12.713, fols. 122-122v). 
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Van Swieten vervolgt dan met een relaas te geven van de gunstigc 
voorwaardcn waarop hij zich geengagcerd heeft en hij vcrmeldt nog dat 
hij gehuisvest zal zijn « naast die schitterende bibliotheek », zodat hij 
daar vaak zal kunnen werken ofschoon zijn ambt van bibliothecaris hem 
geen ongemak zal bezorgen daar het eigcnlijke wcrk door twee ondergc-
schikten zal worden verricht. 

Wanncer men dc inhoud van dit schrijven nog eens vergelijkt met 
die van een vroegerc brief, dan kan men zich afvragen waar toch de 
kleine republikein was gebleven die met de moedermelk de liefde voor 
de vrijheid had meegekregen, en of dcze uitvoerige uiteenzetting nu 
eigcnlijk diendc ter verontschuldiging of dat hij, in zijn diepste innerlijk, 
met het genomen besluit niet geheel vrede had doch met ccn bcroep op 
de voorzienigheid zichzelf een ricm onder het hart had gestokcn. Het wil 
mij lijkcn dat de later zo weinig expansieve Van Swieten van zijn open-
hartige ontboezemingen jegens Sanches wel enige spijt zal hebben gehad. 

Op 25 april 1746 31) schrijft Van Swieten die zich onderwijl te 
Wenen heeft gemstallcerd : 

« God zij dank bevind ik mij in een vrij rustige situatie. De kcizer, de keizerin en heel 
de doorluchtige familie bewijzcn mij duizend goedheden en de adel overstclpt mij 
somtijds met strijkages. [... ] Het is waar, ik leid een werkzaam leven, maar dat doet 
mij plezier en ik vind in de afwisseling van hot wcrk mijn rust. Ik ben niet gevoelig 
voor vermakcn die afleidcn. maar toch wil ik niet als een misantroop leven en fatsoens-
halve neem ik een enkcl maal dccl aan de hofgeneuchten. Drie keer ben ik naar de opera 
geweest en dat is voor mij ccn kleine uitspntting [...] ca eenmaal naar het bal. uit 
gehoorzaamheid » 32). 

Overigens verzckcrt hij Sanches dat hij niet van zins is zijn « Com
mentaria » onvoltooid te laten. In deze brief is het dat wij voor het eerst 
een toespcling vinden op Sanches' broer Marcelo, dc chirurg. Van Swieten 
vertrouwt dat Sanches er niet aan zal twijfelen dat hij. Van Swieten, 

31) ONB, Codex n° 12.713. fols. 124-125. 
32) « Graces a Dieu. jo suis dans une situation a.ssez tranquille. L'empcreur, I'impera-

trice, et toute I'auguste familie ont mille bontcz pour moij, et la noblesse m'accable 
quclquefois des caresses [••.] H est vraij. que je mesne une vie laborieuse, mais cela 
me fait plaisir et je trouve dans le changement du travail mon repos : je suis pas 
sensible au plaisirs qui dissipent, cependant je veux pas vivre en misantrope et je 
me prete par bienseance quelquesfois au plaisirs de la cour. J'ai desja estez [...] trois 
fois a ropera, et c'est une petite debauche pour moij que tout cela [•••] au bal, [•••] 
une fois [. . .] , mais c'estoit par obeissance » (ONB, Codex n" 12.713, fol. 124). 
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alles wat in zijn vermogen ligt voor zijn broer zal doen. Voorts bezwecrt 
hij Sanches : 

« Meent U dat U mij met Uw lange brieven verveelt ? Hebt geen vrees — hoe omvang-
rijker zij zijn, des te meer zullen zij mij bevallen, want steeds zijn zij vol nuttige dingen. 
W a t U, bij voorbeeld, over de lues venerea zcgt is mooi, en U zoudt de Republiek der 
Lcttcren een bijzonder genoegen doen zo U daarvan mededeling deedt in een « bibiothe-
que raisonnee » of in enig ander periodiek. Maar U drijft de spot met mij als U mij 
daaromtrent mijn gevoelens vraagt, want ongetwijfeld heeft U veel meer gclezen dan 
ik en om die historische kwestie op te lossen zou men Spaanse en Portugese auteurs moc' 
ten raadplegen, wier taal ik niet ken zelfs al zou ik de tijd hebben hen te lezen » 33). 

In een volgende brief, die van 1 juni 1746 34), verzekert Van Swieten 
Sanches nogmaals dat hij al het mogclijke voor diens broer Marcelo zal 
doen. Over zijn eigen werkzaamheden schrijft hij het volgende : 

s Zodra ik eenmaal de zaken voor het college dat ik geef in orde heb gemaakt. ga ik 
weer aan mijn « Commentaria » werken. U meet in ogenschouw nemen dat zulks tijd 
eist, want ik zal een complete cursus medicijnen geven en daarbij moet ik tot in de 
kleinste bijzonderhcden treden daar zij (de studenton) nauwclijks onderricht zijn. Ik 
geloof dat ik aldus in dit land van nutte zal zijn en mij zal kunnen kwijten van de 
wrplichtingcn die ik jegens Hare Majesteit heb. 

I... ] Daar ik als ba.sis voor mijn college de « Instituties » van onze grote Leermeester 
neem, vergelijk ik het work van de heer Haller 35), en ik zie vol vercntwaardiging dat 
hij de herinnering van die grote man hoeft geprostituccrd door hem arrazahge argumen-
ten in de mond te leggen •waaraan hij nimmer gedacht heeft. Moest hij zo nodig een 
armetierige compilatie dictaten het commcntaar van de grote Boerhaave op zijn eigen 
werken noemen en vervolgens de dwaasheden die men hem tocschrijft in de noten 
verwerken. Men kan dit nu wel zeggen en vergoelijkcn. maar ik ben er zeker van dat 

33) « Croijez vous m'incommoder par des longues lettres. n'en craignoz rien, plus 
elles seront volumineuses, plus je les aimerai, parce qu'ils sont tousjours remplies 
des choses utiles. Par exemple, ce que vous dites sur la verole, est beau, et vous 
fericz grand plai.sir a la rcpublique des lettres, si vous donniez cela dans une biblio-
theque raisonnee, ou quelque autre ouvrage periodique. Mais, c'est ce moquer de 
moij, de demander mon .sentiment la dessus, car suremont vous avez beaucoup plus 
lu que moij, et pour eclaircir cette question historique. il faudroit lire des auteurs 
Espagnols et Portugais, dont j'entens pas la langue, quand mesme j'aurois le tems de 
les lire » (ONB, Codex no 12,713, fol. 125). 

34) ONB, Codex n° 12.713, fols. 126-127. 
35) Ook dit werk was in het bezit van Sanches, zoals blijkt uit de in noot 14) geciteer-

de vcilingcatalogus, waaarin op biz. 19 de navolgende vermelding voorkomt : 
« 217 H. Boerhaavc Praelectiones academicae in proprias Institutiones rei medicae, 
edidit & notas adjecit Alb. Haller. Amstel. 1742, 7 vol. in 8, v .» , 
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U het met mij eens zult zijn dat dit niet de manier is waarop men een zo eerbiedwaardig 
man moet behandelen » 36). 

Verder verklaart hij dat hij evenwel niet van plan is zich in de diskus-
sie over Hallcr's wcrk te mengen. Zijn tijd is hem tc kostbaar. Bovcndicn 
vrcest hij alsdan zijn koelblcedigheid te zullen verliezen, waardoor hij 
ten slotte voor aap zou staan. Maar, als het waar is dat Albrecht von 
Haller ook nog Boerhaave's « Aphorismen » wil gaan commcntarieren 
37), dan zal hij, als Haller op dezelfde wijze te werk gaat, 's mans 
blunders in zijn eigen commcntaar niet onvcrmeld kunnen laten. 

Zoals, op grond hicrvan, te verwachten viel, is de verhouding tussen 
Haller en Van Swieten er mettertijd niet beter op geworden. Over de 
ruzie die enkele jaren later, volgens Van Swieten, Haller met hem zocht, 
schrijft Van Swieten op 3 augustus 1748 38), vanuit het veiligc en verre 
Wenen, aan Sanches dat Haller's dreigcmenten hem volkomcn koud laten. 
Het is bcneden zijn waardigheid op zijn bcledigingen in tc gaan. 

Ondertussen was Marcelo Sanches te Wenen aangekomen en op 1 
oktober 1746 39) verwittigt Van Swieten Sanches van het feit dat « mijn
heer Uw broedcr het goed maakt » en dat hij hem af en toe de eer aan-
doet bij hem. Van Swieten, de soep te komen nuttigen. 

36) « D'abord que j'ai range les choses pour le college que jc donne je travaillerois au 
Commentaire : il faut considerer que cola demande du tems, car je donnera un cours 
entier de medicine, et je dois entrer icij dans un grand detail, parce que ils sont 
gueres instruits. Je crois estrc utile par la dans ce paijs; et m'acquitcr des obligla-
tions, que j'ai a Sa Majeste, q'ai continue de me donncr mille marques de bonte 
et de son estime. 

(...) Comme je prens pour le base de mon college les Institutions de nostre grand 
Maitre. je confronte Mr Haller, et je vois avec indignation, qu'il a prostitue la 
memoire de ce grand homme, en luij faisant dire des pauvretees, auxquelles il n'a 
jamais pense. Fallut il nommer un miserable compilation des dictata les commentaires 
du grand Boerhaave sur sos propres ouvrages, et puis / rc lever les sottises, qu'on luij 
prete, dans les notes. 

On a beau dire et excuser cela, je suis sur que vous convtendrois avec moij, que 
ce n'est pas la maniere, dont on doit traiter un homme si venerable » (ONB, Codex 
n" 12.713. fols. 126-126v). 

37) Zoals bekend heeft Haller dit niet gedaan. W e l heeft hij Boerhaave's « Methodus 
Studii Medici », van zijn commcntaar voorzien, in 1751 te Amsterdam doen uitge-
ven. Sanches beschikte over een exemplaar van dit werk (zie n° 218, biz. 19, van 
de in noot 14) vermelde vcilingcatalogus). 

38) ONB. Codex n« 12.713, fols. 140-141v. 
39) ONB, Codex n" 12.713, fols. 130-131v. 
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In novcmber van datzclfdc jaar 40) schrijft Van Swieten : 

« Over mijnheer Uw brooder hoor ik niets anders dan goods. Van tijd tot tijd is hij 
zo vriendelijk mij te bezoeken en ik zou gaarne vaker bij hem zijn zo mijn talrijke 
bezigheden mij maar de vrije tijd lieten die ik wel zou wensen. Aangezien Hare Maje
steit mij haar vertrouwen schenkt, vereist het minste geringste mijn aanwezigheid aan het 
hof en U zoudt erom lachen als U mij net zo rustig in liet vertrek van een Aartsher-
togin zoudt zien studeren alsof ik bij mij thuis zat. Deed ik zulks niet, dan zou ik heel 
wat tijd verliezen die ik op die manier ten nutte maak. 

Voor zovcr ik kan nagaan, bezoekt mijnheer Uw brooder de hospitalen en frequentcert 
hij de lieden van het vak, medici, chirurgen, enz. Hij is geregeld in de Keizerlijkc biblio
theek tijdens de uren dat die open is. U ziet wel dat zijn gedrag onborispolijk is. In al 
wat van mij afhangt zal ik niet nalaten hem ter wille te zijn. 

Hoe hij hier als chirurg zijn brood kan verdienen, dat is niet zo duidelijk, Er zijn heel 
wat ziekenhuizen waarin alle lieden van het gomeen, knochten, enz. worden opgenomen 
zodra hun iets mankeert, en het is gebruikelijk dat men op dat slag van mcnsen het 
bewijs van zijn kunnen begint te leveren. De add heeft gewoonlijk wel de een of andere 
kamerdienaar die chirurgijn is en die men te hulp roept in gowone gevallen. Er zijn 
hier twee of drie chirurgen die enige reputatie genieten, doch die geen groots werk 
verrichten en sedert ik hier ben, heb ik nog niet van enigerlei eclatante operatic horen 
spreken, weshalve er van die kant steeds mocilijkheid zal zijn of wel waardoor de zaak 
zal traineren » 41). 

40) ONB, Codex n" 12.713, fols. 132-133v (brief van 16 november 1746). 
41) « Pour Mons."^ vostre frere je n'entends rien dire que de bon. il me fait I'honneur de 

me venir voir de tems en tems, et je voudrois estre plus souvent avec luij, si des 
occupations nombreuses m'en laissoicnt tout le loisir, que je souhaiterois. Sa 
Majeste m'honorant de sa confiance, la moindre chose me fait estre assidu a la 
cour, et vous ririez a me voir estudier si tranquillement dans la chambre d'une 
Archiduchcsse, comme si j'estois chcz moij. Sans cela je perdrois bien du tems, que 
je mets par la au profit. 

Autant que je puis m'informcr, Mons.' vostre frere frequente les hospitaux, et les 
gens du metier, Medecins, chirurgiens, &c : il est assidu a la bibliotheque Imperiale 
pendant les heures, qu'elle est ouverte. Vous voijez bien, que cette conduite est 
irreprochahle. Je manquera pas de luij estrc utile en tout ce qui depend de moij. 
Pour ce qui est de gagner sa vie comme chirurgien icij, cela nes t pas si clair. 21 ij 
a bon nombre des hopitaux ou tous les gens du commun. domestiques etc: sont 
mis d'abord, qu'il leur manque quelque chose, et c'est ordinairement sur cette sorte 
la, qu'on commence a donner preuve de son habilete. La noblesse ont ordinaire
ment quelque valet de chambre qui est chirurgien, et dont ils se servent pour 
des cas ordinaires. II ij a deux ou trois chirurgiens icij, qui ont quelque reputation, 
mais qui cependant ne font pas des grandes choses, et depuis que je suis icij, je n'aij 
pas encore entendu parler de quelque operation d'eclat, par consequent il ij aura tous
jours de la difficulte de ce cote la, ou a moins cela trainera en longueur » (ONB, 
Codex n" 12.713, fols. 132-132v). 
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Het is duidelijk dat Sanches zich zorgen maakte over het lot van zijn 
broer. Uit andere bronnen weten wij dat Marcelo op Sanches' kosten was 
afgestudeerd en. gezien de vriendschap die Van Swieten in zijn epistels 
jegens Sanches steeds had betuigd. mag worden aangenomen dat Sanches, 
nu Van Swieten te Wenen zo'n belangrijkc positic bekleedde, ten behoeve 
van zijn broer eenzelfde bcroep op Van Swieten had gedaan als destijds 
Van Swieten deed ten faveure van Herman Kaau, Boerhaave's neef. 

Ofschoon wij, zoals gezegd, niet beschikken over dc brieven van San
ches aan Van Swieten, blijkt uit een aantekening van Sanches in het 
hoofd van het laatst geciteerde schrijven van 16 november 1746 dat hij, 
per omgaande, namelijk op de 29 november Van Swieten geantwoord 
heeft. In bedoeldc aantekening staat onder meer « over mijn broer en de 
laatste maal dat ik hem daarover zal spreken ». Op 1 februari 1747 42) 
schrijft daarop Van Swieten aan Sanches : 

« Daar men steeds bekommerd is over hen die men bomint, verwondcr ik mij niet over 
Uw ongerustheid ten aanzien van mijnheer Uw brooder, Maar God zij dank, Uw angst 
is ongegrond. Ik verzeker U, als man van eer, dat ik niet het geringste woord te zijnen 
nadele heb horen verluiden; integendeel. alien met wie hij omgaat zijn van hem gechar-
mcerd, en hij frequentcert de lieden van het vak, wijdt zich vlijtig aan de lectuur en 
tracht van alles iets op te stokcn. Ik, in het bijzonder, zou zolfs van hem houden zonder 
dat hij de brooder was van een man die ik zozeer acht en vcreer, uit hoofde van zijn 
persoonlijke kwaliteiten. I'k zou gaarne willen dat mijn talrijke occupaties mij veroorloof-
den mij meer met hem te bomocicn en ik hoop dat zich een gelegenheid zal voordoen 
hem te plezieren. Allcs is daartoe reeds voorbercid, ik heb cr al met Hare Majesteit 
over gesproken en ook mot Graaf Tarouca [Maria Theresia's vertrouweling], die bij 
iedcre gelcgenheid vol lof is over Uw brooder. Die vrcos van U is dus misplaatst en 
komt voort uit Uw zwartgalligheid » 43) . 

42) ONB, Codex n" 12.713, fols. 134-135. 
43) « Comme on est tou.sjours inquiot sur ce qu'on aime, je m'etomie pas de vo.stre 

inquietude sur ce qui regarde Mons.'' vostre frere; mais graces a Dieu, vos craintes 
sont mal fondees. Je vous as.surc. foij d'homme d'honncur, que je n'aij pas entendu 
le moindre mot a son desavantage, au contraire, tous ceux qu'il frequente, I'aiment, 
et il frequente les gens du metier, il est assidu a la lecture, il tache de profiter 
de tout, moij en particulier, je I'aimerois, quoijqu'il fut pas le frere d u n homme 
que j'estime et que j'honore tant, pour ses qualitces personnelles. Je voudrois que 
mes occupations nombreuses me permissent d'estre plus avec luij, et j'espere qu'une 
occasion se presentera pour luij faire plaisir, tout est desja prepare pour cela, j'en 
ai desja parle a sa Majeste, et le Comte Tarouca aussij, qui dit beaucoup de bien de 
vostre frere en toute occasion. Cette crainte dont est mal fondee et appartient au 
Malum hijpochondriacum » (ONB, Codex n" 12.713, fol. 134v). 
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De volgende brief dateert van 14 februari 1748 44), een jaar later. 
Van Swieten begint zijn cpistcl met tc vermelden dat hij van Marcelo de 
aankomst van Sanches te Parijs heeft vernomen. Hij wenst hem geluk 
met zijn voorspocdige terugkeer uit een land alwaar hij niet al te aange-
naam heeft geleefd. Nu Sanches in P'arijs wellicht meer vrije tijd zal 
hebben, zou het aanbeveling verdienen zijn aandacht wat te besteden aan 
het probleem inzake de oorsprong van de syfilis, waarover hij. Van 
Swieten, graag meer zou weten. Hij zcgt dan letterlijk : 

« Ik bestrijd hier de onwetendheid op alle maniorcn en wanncer ovcrreding onvoldoende 
blijkt, dan ben ik somtijds gcncxjdzaakt, hoowel tegen mijn zin, autoriteit te gebruiken. 
En ik hoop dat geen enkele medicus voortaan meer een post zal kunnen bekleden zonder 
dat ik hem geexamineerd en toegelaten heb : aldus zal ik de goeden kunnen belonen en de 
slechten verwijderen. 

Hetzelfde ben ik voornemens hier tc doen op het gebied van de heelkunde en dan zal 
mijnheer Uw brooder mij van grote steun ki'.nnen zijn, want het betrekkinkjo dat hij 
thans heeft dient slechts ter overbrugging, in afwachting van een betere gelegenheid vcxar 
hem s. 45). 

Op 3 augustus van datzclfdc jaar 1748 46) schrijft hij Sanches over 
dc gcringe kwaliteiten der Wccnse hooglcraren. Ik citcer : 

« Hun salaris is zeer laag en zij geven college wanneer hot h'.in bclicft. Soms tien keer 
per jaar en uitermate armzahg. Ik ben bezig de misstanden te redresseren of liever 
gezegd een plan op te stellen en de bezwaren uit de weg te ruimen die zij tegen een 
hervorming hebben. Zij zijn zo koppig als oude muilezels, maar ik sta mijn mannetje 
en zal niet gauw loslaten. De grootste oproerkraaiers hebben dat dan ook in de gaten 
en beginnen al zoete broodjes te bakken, maar noch vleierij noch gekonkel zullen mij 
ooit doen afwijken van mijn weg die uitsluitend leidt naar het bevorderen van het alge
meen welzijn. 

Voor wat consulten betreft, ik mis het geduld daaraan deel te nemen. En zo men mijn 
raad begeert, moet men mij alleen met de waarnemende arts laten praten in een vertrek 
zonder getuigen. Aanvankelijk vond de adel zulks weinig naar smaak [... ] maar omdat ik 
een inkomen heb waarvan ik heel fatsoenlijk kan rondkomen, had ik daar maling aan. 

44) ONB, Codex n° 12.713, fols. 136-137. 
45) « Je combat I'ignorance icij de toutes facons, et quand les bonnes raisons ne suffi-

sent pas, je suis quelques fois oblige, quoijque contre mon gre, d'user d'autorite. Et 
j'espere doresnavant qu'aucun medecin aura quelque charge, sans I'avoir / examine 
et approuve : par la je pourra recompenser les bons, et ecarter les mauvais. Je 
pretends faire la mesme chose icij pour la chirurgie, et alors Mons.'' vostre frere me 
sera dun grand secours, car cette petite charge qu'il a. n'est que pour attendre une 
meilleure occasion pour luij » (ONB, Codex n" 12.713, fols. 136v-137). 

46) ONB, Codex n" 12.713, fols. 140-141v. 
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En toen enkele lieden zich incognito door mij alleen van vrij lastige kwalen hadden 
laten genezen, begon men to zeggen, hij praat weinig, wil zijn tijd niet verbcuzelen, 
maar heeft aardig succes » 47). 

Weer een jaar later, op 13 augustus 1749 48), schrijft hij Sanches : 

« Als mijn brieven U vermogen te troostcn in Uw eenzaamheid, dan is het mij een 
recht genoegen U dat soelaas te verschaffen en zal ik steeds wat ogenblikken uitspa-
ren om mij op die wijze met U te onderhouden. 
Ofschoon ik wel iets vermocdde met betrekking tot do heer [Herman] Kaau, meende 
ik evenwel slechts dat hij zich van tijd tot tijd wat onvolgzaam ten aanzien van Uw 
adviezen had getoond. Ik dacht echtor niet dat hij jcgens U zo ondankbaar en dan nog 
wel op zo'n minderwaardige manier sou zijn geweest. Ik veracht hem en wil voortaan 
niet meer over hem rcppcn., zowel om Uw smart niet op te rakelen, maar ook omdat ik 
meen dat hij, met heel zijn schitterende fortuin, niet waard is dat men aan hem 
denkt » 49) . 

Tussen twee haakjes, na Sanches' vertrek uit Rusland, werd Herman 
Kaau tot eerste hofarts en directcur van de genccskundige dienst in Rus-

47) « Lour salairc est tres mince : et ils donncnt locon, quand il leur plait, quelques 
fois dix fois par an, et d u n e maniere pitoijable. je suis occupe a redresser les abus, 
ou plustot a former lo plan, et a resoudre leurs objections, qu'ils font contre une 
rcforme. lis sont retifs comme de vicillos mules, mais je leurs tiendra teste, et je 
lachcra pas facilement prise. Aussij les plus mutins s'en appercoivent, et common-
cent desja a filer doux, mais nij flatteries, nij brigues me feront jamais sortir de 
mon chemin, qui tend uniquement a avancer Ic bien publicq. 

Pour des consultations je n'aij pas la patience d'assistor a aucune, ct quand on veut 
mon conscil, il faut me lais.scr seul avec le medecin ordinaire parler dans une 
chambre sans temoins, et ceux a qui cette maniere simple deplait peuvent s'en pas
ser. Dans Ic commencement la noblesse trouvoit cela peu de son gout, [•••] m a i s / 
aijant de quoij vivre tres honnestement, jo me mocquois de cela, et quelques uns 
se laissant guerir comme cela incognito des maladies assez difficilcs par moij tout 
seul, on commencoit a dire, il parle peu, veut pas perdre du tems, mais reussit 
assez bien » (ONB, Codex n" 12.713, fols. 140v-141). 

48) ONB, Codex n" 12.713, fols. 142-143v. 
49) « Si mes lettres vous peuvent soulager dans vostre solitude, je me fais un veritable 

plaisir de vous donnor ce contcntement, et je m'cpargnera tousjours quelques 
moments pour m'entretcnir avec vous de cette facon. 

Quoijque je soupconnois bien quelque chose par rapport a Mons.'' Kaau, cependant 
je croijois seulement que il auroit montre quelque indocilite de tems en tems pour 
vos avis, mais je pensois pas, qu'il auroit este ingrat envors vous, et dune maniere 
si noire. Je le deteste et veux plus parler de luij doresnavant tant pour pas renou
veller vos chagrins, que parce que je le crois indigne avec toute sa brillante fortu
ne, qu'on pense a luij » (ONB, Codex n" 12.713, fol. 142). 
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land benoemd. Dat zijn gedrag jcgens Sanches, aan wie hij zijn plaatsing 
destijds tc danken had gehad, weinig fraai zou zijn geweest, vernemen wij 
hier, indirect, uit het schrijven van Van Swieten. 

Na nog een enkel woord over de toepassing der statische clcctricitcit 
in de geneeskunde tc hebben gezegd, vervolgt Van Swieten : 

« Hot .spijt mij dat mijn opzet ten aanzien van het pro'ossoraat voor mijnheer Uw 
broeder niet is gelukt. Dat is uitsluitend het gevolg van het feit dat de Duitse taal 
bcslist voorgeschrcven is. W a t hot Spaanse hospitaal aangaat, is de situatie als volgt. 
Dc eerste chirurg van dat ziekenhuis is ccn man van om en nabij de zestig die nog vrij 
gezond is. Tijdens zijn leven kan zijn plaats slechts worden ingenomen onder titel 
van opvolging, maar dan werkt men voor een ander en gratis. En ik weot zelfs niet of 
hij op die voorwaarde bereid zou zijn zijn post te verlaten. 

Het plan van Graaf Tarouca was om mettertijd LIw brooder als medicus en eerste 
chirurg geplaatst te krijgen, want de eerste medicus van het hospitaal is oud. en derhalve, 
daar do plaats van tweede chirurg vrijkwam, was hij van zins die aan Uw brooder te 
geven. Hij zou dan kost en inwoning en tweehonderd gulden krijgen, waarbij hij de 
andere post die hij heeft zou kunnen aanhouden, zodat hij in totaal op vierhonderd 
gulden zou komen. En als hij eenmaal in het hospitaal werkte, zou hij, bij ovcrlijden 
van de eerste chirurg. alle kans hebben hem op te volgen. Het komt mij evenwel voor 
dat er bezwaren van zijn kant zijn, maar men dient echter tc bedonken dat de chirurgie 
tot dusverre niet in hoog aanzien is gekomen. Als hij zich met zijn andere betrekking 
hier kan handhaven, dan kan hij nog wachtcn, want ik zal hem beslist van dienst 
zijn bij de eerstvolgcnde gelegenheid. 

Overigens begrijp ik niet goed wat U bedoelt met het ongeluk in Portugal geboren te 
zijn en waarom Uw broeder daarvan nadeel zou hebben » 50). 

50) « Je suis fache, que mon projet pour Mr vostre frere par rapport au Professorat, 
n'a pas reussi, et c'est uniquement par rapport a la langue Allemande, qui est uae 
condition sine qua non. Quand a I'hospital des Espagnols, voicij le cas. Le Premier 
chi:"urgicn dc cet hospital est un homme de soixante ans environ / se portant mesme 
assez bien, et dont on peut pas occuper la place pendant qu'il vit, qu'a titre de 
survivance, mais alors on travaille pour autruij ct gratis : et mesme je scaij pas 
s'il seroit du gout pour quiter sa place a cette condition. Le dessein du comte 
Tarouca estoit d'ij placer avec le tems vostre frere en qualite de medecin 
et premier chirurgien, car le premier medecin de I'hospital est vieux, et pour cela la 
place du deuxieme chirurgien venant a vacquer, il pensoit de le donner a vostre 
frere ; il auroit alors la table et logement et deux cent florins, et il pourroit tenir 
I'autre charge qu'il a. qui luij en vaut quatre cent. Et estant dans I'hospital, a la 
mort du premier chirurgien, il auroit toute esperance de succeder. II me paroit pour
tant, qu'il ij trouve de la difficulte, mais il faut considerer que la chirurgie jusqu'icij 
ne fait pas faire icij une figure brillante. S'il peut se soutenir icij avec son autre 
Emploij, alors il peut attendre, car je manquera pas de luij rendre service a la 
premiere occasion qui se presente. 
Au reste Je comprens pas bien, ce que vous entendez par le malheur d'estre ne en 
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Zonder nu perse de loftrompet over Marcelo Sanches te willen 
steken — uit zijn brieven aan Sanches komt hij niet bepaald als ccn ener-
gicke figuur naar voren —, ben ik toch van mcning dat, waar Van Swieten 
zich zo prijzend over hem had uitgelaten, hij als eerste medicus van Maria 
Theresia wel iets meer voor de broer van Sanches had kunnen doen. 
Als beloftc schuld maakt, dan stond Van Swieten bij Sanches aardig 
in het krijt. Of overigens Van Swieten zo onnozcl was als hij tcgcnovcr 
Sanches. ten aanzien van diens opmerking over zijn Portugese geboorte, 
voorgaf te zijn, ik waag het te betwijfclen. Vergeten wij niet dat de mare 
van het ontslag van Sanches, op grond van diens Joodse verleden, onder 
de medici in W^est-Europa algemeen bekend was geworden, De brouille 
tussen Haller en Sanches, welke omstreeks die tijd zich voordeed, is een 
rcchtstrecks gevolg geweest van de praatjcs die daaromtrent de ronde 
deden. 

Hoe het ook zij, na het echec vertrok Sanches' broer Marcelo spoedig 
uit Wenen en trad vervolgens in Siciliaanse dienst 51). 

De 6e mei 1750 52) schrijft Van Swieten aan Ribeiro Sanches : 

« In het Collegium Thercsianum heb ik dortig jongelui gehad, alien in de bloei van hun 
leven, .sommigen van twintig jaar en ouder, die sick lagon aan de pokken. Negenentwintig 
zijn gelukkig ontsnapt, de dertigste is eraan gestorven en tot mijn ongeluk was dat mijn 
tweede zoon die veertien was. Ofschoon ik do slag zwaar gevoeld heb, mor ik niet 
en aanbid ik de hand die mij geslagon heeft. Mijn goede meesteres heeft mij getroost 
in een brief van haar hand. Kort daarop heeft mijn derde zoon, die zes jaar oud is, een 
ernstige pleuresie gekregen, maar God zij dank is hij bchouden en hij maakt het 
goed » 53). 

Ruim vijf maanden later, op 24 oktober 1750 54), deelt hij Sanches 
het volgcnde mede : 

Portugal, et pourquoij cela fera du tort a vostre frere » (ONB, Codex n" 12.713, 
fols. 142V-143). 

51) De Codices nr. 12.713 en 12.714 bevatten ruim tachtig brieven die hij vanuit Wenen 
en Napels aan Sanches heeft geschreven. 

52) ONB, Codex n" 12.713, fol.s. 146-147. 
53) « Dans le collegium thercsianum j'aij eu trente jeunes garcons, tous dans le fleur 

de leur age, quelques un de vingt ans et plus, malades a la petite Verole, vingt 
neuf / sont echapes heureusement. le trentiome en est mort. et malheureuscment pour 
moij c'estoit mon deuxieme fils. age de quatorze ans. Quoijque je sentois vivement 
le coup, cependant je murmure pas, et j'adore la main qui me frappe : Ma bonne 
maitresse m'a console par une lettre ecrite dc sa propre main. Peu apres mon 
troisieme fils age de .six ans fut attaque d'une pleuresie violente, mais graces a 
Dieu il est echapc et se porte bien 3> (ONB, Codex n" 12.713, fols. 146-H6v). 

54) ONB, Codex n° 12,713, fols. 150-151, 
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« Ik meen dat U wel enigszins op de hoogte is, hoe ik denk over titels en cerbewijzen 
Ik heb die nimmer verlangd en nog minder gevraagd, en vorig jaar moest ik wel lachen 
toen ik op de naamdag van Hare Majesteit mij in de adelstand verheven zag zonder dat 
ik er iets van geweten had. Ik bc?chouw het a!s eon bewijs dat Hare Majesteit over mij 
tevreden is, en als zodanig doet het mij deugd; het overige laat mij volkomcn onver-
schillig. Als het mogelijk was dat een aan zijn vak verknocht medicus trots zou kunnen 
worden, dan liep ik groot risico hrt te zijn doordat ik lid ben van de Akademie, want dat 
is een eer die ik deel mot al wat bijzoador bokwaam is in Europa, en de andere titel 
geeft beslist niet hetzelfde voordcel • 55). 

Na vermeld te hebben dat hij uit Rusland van Abraham Kaau een 
brief heeft ontvangen over diens rcsultaten bij de ontleding van het kada-
ver van een olifant, besluit hij zijn schrijven met de opmerking dat de 
zaken in Oostenrijk op het gebied van de medicijnen aardig beginnen te 
verbeteren dankzij zijn energick optreden, « De meest ongezeglijken 
hebben het hoofd in de schoot gelegd daar ik met autoriteit bekleed v/as 
en zij ingezien hebben dat ik op mijn stuk stond en nimmer een duimbreed 
terrein prijsgeef » 56), zo lezen wij in deze brief die hij, of het nu kwam 
door zijn baronncntitcl of wel omdat hij de vijftig gepasseerd was, met 
« Van Swieten » ondertekende. De handtekening « G. van Swieten » 
van vroegcr, had voortaan afgedaan. 

Vervolgens wil ik de aandacht vragen voor de korte brief van 7 juli 
1751 57), geschreven te Pressburg, waarboven Sanches de ongct'wijfcld 
voor hem smartehjkc notitic heeft geplaatst, luidende : « Oordecl van dc 

55) « Je crois, que vous scavez a peu pros mon opinion sur tout ce qui regarde les 
titres et les honneurs. Je ne les aij jamais desire et encore moins demande, et je ne 
pouvois m'empecher de rire I'annee passe, quand le jour de nom de Sa Majeste je 
me trouvois baronific, sans en scavoir un mot. Je regarde cela comme une marque, 
que Sa Majeste est content do moij, et dans ce sens cela me fait plaisir, le reste 
most fort indifferent. S'il estoit possible, qu'un medecin attentif a son art devint 
orgueillcux. je courrois grand ri-sque de lestre en me trouvant membre de I'acade-
mie : car c'est un honneur que jo partage avec tout ce qu'il ij a des plus habiles 
gens en I'Europe, et I'autre titre n'a scurement pas le mesme avantage » (ONB, 
Codex n" 12.713. fol. 150). 

56) « Les plus impertinents ont plic, parce que j'estois muni d'autorite, et qu'ils ont 
vu, que j'estois ferme, et laisse jamais gagner un pouce de terrain » (ONB, Codex 
n" 12.713, fol. 151). 

57) ONB, Codex n" 12.713, fols. 154-154v. 
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heer Van Swieten over de vcnerische ziektc. hij is het standpunt toegc-
daan van de heer Astruc » 58). 

Van Swieten bevestigdc Sanches daarin dc ontvangst van een exem
plaar van diens zo juist te Londen verschenen boek « A Dissertation on 
the Origin of the Venereal Disease; proving that it was not brought from 
America, but began in Europe by an Epidemical Distemper » 59). 

Om een idee tc geven van de s^rekking van dit werkje, laat ik hier 
Sanches zelf aan het woord waarbij ik mij bascer op een bewaard geble
ven afschrift van zijn brief dd. 25 dccember 1752 60), gericht aan dc 
beroemde Duitse historicus Johann Daniel .Schocpflin, hoogleraar aan 
de Universiteit van Straatsburg. Sanches zegt daarin : 

« Mijn doel was aan to tonen dat dezelfde bewijzen die de heer Astruc gebruikt heeft 
om te bcv.'ijzen dat « wij dc syfilis met hot goud uit Amerika hebben gekregen », zoals 
de kletskous Oviedo 61) boweert, dat diczelfde argumontcn mij diendcn om te bewijzen 
dat het om een epidemic ging, Ik verbaas mij erover dat zo'n goleerd man en goed 
kritic:us als de heer Astruc zo verblind is geweest om dit bladzijden en bladzijden lang 
vol te houden. De vrees zijn goedkcuring te moeten hechten aan. de naam die de Ita-
lianen, Duitsers en Portugezen aan die ziektc geven [n.l. « le mal francais »] , heeft 
hem heel zijn fraaie Latijn doon vcrgcton » 62). 

In de gehele correspondentie van Van Swieten zal men vrijwel te 
vergeefs naar een cicrgelijkc kernachtige uitspraak zoeken en het baart 

58) « Jugement sur la M. venerionno; il est du sontim' do Mr Astruc » (ONB, Codex 

n" 12.713, fol. 154). 
In zijn in 1736 te Parijs verschenen wcrk « De Morbis Venereis », had de Franse 
medicus Jean Astruc. lijfarts van Lodewijk XV, de Amcrikaanse herkomst van de 
syfilis verdedigd. 

59) Het boek verscheen anoniem : « Translated from the Original Manuscript of an 
eminent Physician ». Uit Van Swieten's brieven aan Sanches blijkt voorts dat 
Sanches, als gevolg van moeilijkheden van de zijde der Franse censuur, geen moge-
lijkhcid had gezien het in Frankrijk uit te geven. 

60) ONB. Codex n" 12.713, fols. 361-363. 
61) Bcdoeld is de Spaanse geschiedschrijver Gonzalo Hernandoz de Oviodo y Valdes 

(1478-1557), auteur van het omvangrijke werk « Historia General y Natural de las 
Indias ». 

62) « Mon but etoit de / montrer que les memos preuves que Mr Astruc emploin pour 
pro'jvcr, que « las bobas nos vinieron con el oro de la America » = comme dit le 
babillard Oviedo, que les memes me servoicnt pour prouver etre un epidemic : Je 
m'admire qu'un homme si sgavant 6 si bon critique, comme Mr Astruc a etc si 
avcuglc pour avancer cc qui il a fait per longissimas paginas ; la peur d'approuver 
le nom que les Italiens, AUemands, et Portugais donncnt a cotte maladie lui a fait 
perdre tout son beau latin » (ONB, Codex no 12.713, fols. 362v-363). 
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daarom geen opzien dat de redenatie van Van Swieten om zijn voorbe-
houd tot uitdrukking te brengen wazig is. Hij verklaart het boek welis-
waar gretig gelczen te hebben, maar zo gaat hij verder : 

« Toch blijf ik enige twijfel houden. Die ziekte was voordien onbekend, zij verschijnt 
omstreeks het tijdstip van de ontdekking van Amerika, zij heerst er en men vindt niet 
gemakkelijk enig voorbeeld van een epidemische ziekte die zo lang duurt. 
U zult mij antwoordon dat de pokken al langor duren, dat is waar, doch als dc 
pokken epidemisch heersen, dan woeden zij net zo krachtig en gevaarlijk als ten tijde 
van Rhasis [de Moor - lOe eeuw], hetgeen bij de venerische ziekte niet het geval is 
aangezien het buiten kijf staat dat deze ziekte goedaardiger en minder besmettelijk is 
dan in het begin. Het komt mij voor dat niet geconstateerd is dat zij in de eerste 
tijden niet door besmetting werd overgebracht omdat men de kwaal toen gemakkelijker 
kreeg dan tegenwoordig, en uit mijn eigen tijd ken ik geen enkel gocd onderkend geval 
waarin zij zich voordoet zonder intervcntie van een door de ziekte aangestoken 
persoon » 63). 

In tegenstelling tot Sanches meende Van Swieten dat dc Lues Venerea 
op de terugtocht was. In ccn vroegerc brief 64) had hij Sanches dit al 
eens geschreven, waarbij hij het geval citeerde van ccn Jong en knap 
vrouwtje wier cchtgcnoot na meer dan tien jaar aan de ziektc te hebben 
geleden, er ten slotte aan was gestorven. De laatste drie jaar van zijn 
leven had dc vrouw bij haar man geslapen zonder dat hij. Van Swieten, 
noch voor, noch na diens dood, ook maar iets bij haar had kunnen 
constateren. 

Van Swieten besluit zijn brief met de opmerking dat hij met de 
keizerlijke familie tc Pressburg is en voegt er aan toe : 

63) « Cependant il me reste quelque doute. Cette maladie estoit inconnue avant ce tems 
la, elle paroit environs le tems do la decouverte de I'amerique, elle ij regne, et on 
trouve point d'exemple facilement dune maladie epidemique, qui dure un tems 
si considerable. 
Vous me repliquerez que la petite verole dure plus longtems, cela est vraij, mais 
quand elle ravage epidemiquement, elle paroit dans la mesme vigeur et est aussij 
mauvaise qu'elle fut dans le tems de Rhasis, ce que le mal vencrien ne fait pas, 
estant sans contredit plus benin, et moins contagieux que dans le commencement. 
II me paroit pas estre constate que dans le premier toms il se communiquoit pas par 
contagion, parce que on le prenoit plus facilement qu'aujourdhuij, et que dans ce 
tems cij je scais pas un seul exemple bien constate, qu'il nait sans avoir approche 
d'une personne infecte de ce mal » (ONB, Codex n" 12.713, fol. 154). 

64) Van 1 oktober 1746 (ONB, Codex n'> 12.713, fols. 130-131v). 
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« Het werk bevalt mij omdat ik mij vlei dat het niet geheel en al zonder nut zal zijn. 
Aangezien gewin noch roem mijn drijfveren zijn, wind ik mij in het geheel niet op over 
de boosaardigheid der menshoid. Ik ga mijn gang zonder mij op enigerlei wijze te 
verontrusten over hetgeen anderen doen. Wanncer mijn plicht mij gobiedt de kwaden 
te straffen, dan doe ik zulks zonder iemand te sparen en verder lach ik om mijn eigen 
dwaasheden en die van anderen » 65). 

Met zijn op een na laatste brief, die van 2 augustus 1752 66), bericht 
hij Sanches zeer geaffaircerd tc zijn, doch dat hij hem spoedig het derde 
deel van zijn « Commentaria » hoopt te kunnen zenden. Aangezien hij in 
het vierde deel over de Lues Venerea zal moeten schrijven, waarbij ook 
iets vermeld moet worden over de oorsprong, zal hij niet alleen gebruik 
maken van Sanches' kennis. Hiij schrijft : 

« Ik heb zelfs dit jaar Spaans geloerd om de auteurs te kunnen lezen. Het volgend jaar 
zal ik proberen Portugees te leren dat, naar men zegt. met het Spaans veel gemeen 
heeft, U zult wel opmerken, de tijd hebben om talen te leren en zich beklagen ovor-
stelpt met werk te zijn, dat gaat niet samen. Maar om U dat ra.ndsel te verklaren moet ik 
U zeggen dat ik do gewoonte heb elk jaar de Bijbel te lezen on wanneer ik eon taal wil 
leren, dan lees ik dat jaar de Bijbel in die taal. Spaans is dit jaar aan de beurt, en in 
de koets, doon Don Quijoto de la Mancha, Quovodo. enz., dc rest. [ • • • ] Volgend jaar 
zullen de Bijbel in hot Portugees en hot mooie dichtwerk van Camoes mijn taak vormen. 
Als ik op die manier doorga. zal ik mettertijd aanspraak kunnen maken op de post van 
kanselier van do torcn van Babel » 67). 

65) « Le travail me plais, parce que je me flatte qu'il sera pas tout a fait inutile. 
Comme nij I'interet nij la gloire ne sont pas mes motifs, je suis fort tranquille sur 
la malice du genre humain. Je vas mon train sans m'inquieter aucunement de ce que 
font les autrcs. Quand mon devoir m'oblige de corriger les mechants, je le fais sans 
egard pour personne, et puis je ris do mes propres folios et de ceux des autres » 
(ONB. Codex n" 12.713, fol. 154). 

66) ONB, Codex n" 12,7!3, fols. 156-157. 
67) « J'aij mesme appris I'espagnol cette annee cij pour lire les auteurs, I'annee qui 

vient je tachera de scavoir le Portugais, qui a beaucoup du rapport, dit on, a 
I'Espagnol. Vous me dircz qu'avoir le tems d'apprendre des langues, et se plaindre 
d'estre surcharge de travail, ne s'accordent pas en.semble. Mais pour vous expliquer 
cette enigme je dois vous dire, que j'aij la coutume de lire chaque annee la bible, 
et quand je vous apprendre une langue, je lis cette annee la bible dans cette langue. 
L'espagnol a .son tour cet annee cij, et en caros.se Don Quichote de la mancha, 
Quevedo, 6 c : font le reste. [...] L'annee suivante la bible en Portugais et le beau 
Poeme de Camoens feront mon affaire : si je va / de ce train, je pourrois avec le 
tcms aspirer a la charge de chancelier de la tour de Babel » (ONB, Codex n" 
12,713, fols. 156-156v). 
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Het is mij niet bekend met welke gevoelens Ribeiro Sanches deze 
passage gelczen heeft. Met alle respect voor Van Swieten's wilskracht en 
verdere capacitciten komt het mij, in alle bescheidenhcid, voor dat vriend 
Sanches de indruk moet hebben gekregen dat niet alle opsnijders onder 
de Latijnen te vinden waren. Zeker is dat hij Van Swieten op 13 oktober 
1752, waarschijnlijk voor het laatst, geschreven heeft. Op 13 februari 
1754 68), bijna anderhalf jaar later dus, bericht Van Swieten hem eerst 
toen die brief ontvangen te hebben. Hij vcronderstclt dat de brief ergens 
is bhjvcn liggen. Bepaald niet hoofs voegt hij eraan toe dat, daar niemand 
hem in die tussentijd iets over het bestaan van zijn correspondent had 
kunnen meldcn, hij aangenomen had dat Sanches niet meer in het land 
der levenden was. Om die reden had hij hem ook niet het derde deel van 
zijn « Commentaria » gezonden. Voorts schrijft hij dat hij nu zonder 
moeite Spaanse boeken kan lezen. Omdat het Spaans veel overcenkomst 
heeft met het Latijn, kan men cr gemakkelijk uitkomen. Hij is nu ook 
Hongaars aan het leren, volgens zijn beproefde methode, zoals hij tevens 
de Pentateuch in het Hebreeuws heeft gclezen. En dan volgt het klapstuk 
dat het einde betekent van dcze correspondentie : 

« Weet U wel dat Uw redenering mij mishaagt wanneer U zegt : Dat zal het daglicht 
niet halen ! De domkoppen zullen hot niet begrijpen, zij die het zullcn verstaan, zullen 
het kunnen vindon, zoals ik, als zij er dc moeite voor doen », 

en, klaarblijkelijk in het dicpst van zijn vices geraakt, voegt hij eraan toe : 

« Zodra ik lui zal worden, dan zal ik mij van Uw gezag bedienen om mijn werk niet 
af te maken » 69). 

De gebruikelijkc slottournure van de brief heeft blijkbaaar niet kun
nen bewcrken dat Sanches geantwoord heeft. In mei 1755 schrijft de reeds 
eerder genoemde Schocpflin aan Sanches : « Ik heb zo juist een brief van 
Van Swieten ontvangen waarin hij vraagt : In 't geheel geen berichten 
van onze vriend Sanches ? Toch verlang ik er naar ze te ontvangen » 70). 

68) ONB, Codex n" 12,713, fols. 158-159. 
69) « Scavez vous bien, que vostre raisonnement me deplait, quand vous dites cela ne 

verra pas le jour les ignorants ne le comprcndront pas, ceux qui Tentcndront Ic 
pourront trouver, comme moij, s'ils s'ij appiiquercnt. D'abord que je sera paresseux 
je me servira de vostre autorite pour pas finir mon ouvrage » (ONB, Codex n° 
12.713, fol. 159). 

70) « Je viens de recevoir une Lettre de lui dattec du 22 fevr. ou il ecrit : Point de 
nouvelles de notre ami Sanches? Je languis pourtant d'en avoir » (ONB, Codex 
n» 12.713, fol. 364). 
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Reeds in november 1751 71) had Schocpflin het volgende aan Sanches 
doen weten : 

« Dezer dagen heb ik aan de heer Baron Van Swieten te Wenen geschreven alwaar hij 
in groot aanzien staat, vooral bij do Keizerin. Personen die vandaar naar hier zijn 
gekomen hebben mij verzckerd dat hij een onverdraagzaam en fanatiek Katholiek is en 
daarenboven hardvochtig en hooghartig, dientengevolge algemeen gehaat. Daarin volgt 
hij zijn meester die hij zich als voorbeeld h'oeft gesteld, niet na, maar wordt hij zo 
de tegcnvoeter van Boerhaave » 72). 

Alvorens te besluiten wil ik heel kort de aandacht nog vcstigen op het 
volgende facet van de relatie Van Sv^'ieten-Sanches. Op 19 april 1742 73) 
schreef Van Swieten aan Sanches : 

« Ik dank U ten zeerste voor Uw mededoling over dat wonderbaarlijke geheim; ik heb 
grote zin het bij de eerstkomonde gelegenheid tc boproeven, waarbij ik niet zal nalaten 
U het succes te doen weten. Ziodaar, weer een nieuwe verplichting jegens U » 74). 

Dit geheim bestond in de toepassing en juistc doscring van sublimaat 
als geneesmiddel tegen de syfilis. Sanches had aan Van Swieten geschre
ven hoe hij van ccn Duitse dokter die jaren in Siberie had gewcrkt, voor 
het eerst daarover hoordc. Hoe die medicus gewcigerd had hem de juiste 
doscring te vertellen en hoe hij, al experimenterend, cr ten slotte was 
achtcrgekomen welke kwantiteiten bij verschijlende personen konden wor
den toegcdiend. Opgelost in moutwijn, moest het innemen van het middcl 
worden gevolgd door stoombaden en rusten in de warmtc. 

Van Swieten heeft in het vijfde deel van zijn Commcntaar op de 
« Aphorismen » van Boerhaave de wereld kennis gegevcn van deze mede
deling van Sanches. Echter, wat Sanches bijzonder verdroot was, dat Van 
Swieten niet alleen het voorgeschrcven stoombad had weggclaten, maar 

71) ONB, Codex n° 12.713, fols. 357-358 (brief dd. 22-11-1751). 
72) « J'ai ecrit ces jours-ci a M. le Baron van Swieten a Vienne, ou il est en grand 

credit, surtout aupres de I'lmpcratrice. Des personnes, qui sont venues de ce pays 
14, m'ont assure, qu'il est zel6 et per,«ecuteur catholique, avec cela dur et haul, par 
consequent generalcment ha'i. I'l n'imito pas ea cela son maitre, qu'il a pris pour 
modele; il devient par la I'antipode de Boerhaave » (ONB, Codex n° 12.713, fol. 
357v). 

73) ONB Codex n» 12.713, fols. 111-112. 
74) « Je vous reraercie bien do la communication de ce secret surprcnant, j'aij grande 

envie de I'eprouver a la premiere occasion, et je ne manquera pas de vous faire 
scavoir la reussite. ct voila une nouvclle obligation envers vous » (ONB, Codex no 
12.713, fol. 112). 
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ook andere oplosmiddelen had ge'indiceerd en bovenal hem in de mond 
had gelegd dat salivatie bij toepassing van dit medicament heel normaal 
was. Volgens Sanches was het zo, dat als men het middcl op de juiste, door 
hem voorgeschrcven manier toepastc, salivatie in het geheel niet voor-
kwam 75). 

Ik laat deze details graag voor wat zij zijn : het is niet mijn taak dc 
medicus Van Swieten te beoordclen. 

W a t de mens Van Swic'en betreft, inclachtig het aloude « nil nisi 
bene » past het hier niet. op grond van een serie brieven, daaromtrent 
een uitspraak te doen of zelfs maar te verondcrstellen dat hij wellicht te 
lang in de schaduw van anderen had geleefd om niet door de klatcr-
gouden gloor van het Weense hof te worden verblind. Buitendien, volgens 
sommigen staat de persoon geheel los van zijn werk en moeten zijn 
verdiensten uitsluitend worden afgemeten naar zijn op papier gestelde 
geestelijke nalatenschap. In dit geval onderschrijf ik die stclling van 
ganser harte. 

Persoonlijk wil ik nog opmerken dat zowel aan Boerhaave als aan 
Van Swieten in Nederland een postzegel is gewijd, waarbij gezegd kan 
worden dat onder filatelisten het zegel van Boerhaave twee en een half 
maal de waarde heeft van dat van Van Swieten. Zoals bekend worden 
beide medici in Nederland, en ook daarbuiten, bij voorkomendc gelegen-
heden herdacht. 

Van Ribeiro Sanches bestaat in Portugal geen postzegel. Van offi-
cielc Portugese zijde toont men, znals ook bij ons voor sommige schrijvers 
het geval is, geen belangstelling. Toch is het zo dat zelfs in het huidige 
Portugal Sanches' werken nog worden herdrukt en uitgegeven. Misschien 
is dit wel het meest frappante verschil tussen Gerard van Swieten en 
Antonio Nunes Ribeiro Sanches * ) . 

Voorburg, april 1972. 

75) Zie « Observations sur les Maladies Ven^rienncs — par feu M. Antoine-Nunfs-
Ribeiro Sanches, publiees par M. Andry », Parijs, 1785, biz. 144-145. Het manus
cript van dit werk bovindt zich in de bibliotheek der Universiteit van Leiden 
(n" B.P.L. 569). 

*) Voordracht gchoudcn op 17 juni 1972, tijdens de Van Swieten ~ herdenking in het 
Medisch-Encyclopaedisch Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Voor het verzamelen van de hierin verwerkte gegevens mocht schr. destijds een 
reisbeurs ontvangen van de Nederlandse OrganisaCie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (Z.W.O.) te 's Gravenhage. 
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