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HET CARTESIANISME 
IN DE MEDISCHE E\CULTEIT TE LEUVEN 

H.L. HOUTZAGER 

De filosofie van Rene Descartes (1596-1650) heeft ook in het geneeskundig denken 
van de 17de eeuw grote veranderingen veroorzaakt. Vooral in de jonge Leidse 
universiteit, die niet vastgeroest zat in oude scholastische tradities, vond Descartes' 
leer een voedingsbodem waarop zij gedijde. Officieel echter bleef Aristoteles' 
leer de basis voor het universitair onderwijs in Leiden, doch de relatief grote mate 
van vrijheid van meningsuiting in woord en geschrift in de jonge Republiek be-
vorderde de verspreiding van de cartesiaanse gedachten. 

In zijn wijsgerig stelsel beschouwde Descartes de wereld als een groot me-
chanisme, waarvan het raderwerk tot in de details bestudeerd kon worden, terwijl 
het menselijk lichaam als een verkleinde uitgave hiervan op dezelfde wijze in 
elk onderdeel onderzocht diende te worden. Dat in deze mechanistische wereld-
beschouwing de bestudering van de bouw en functies van het menselijk lichaam 
een plaats kreeg toebedeeld, zal duidelijk zijn. 

In dit licht bezien is Harvey's theorie over de pompwerking van het hart en 
de bloedcirculatie een typisch voorbeeld van iatromechanie, dat paste in Descartes' 
denkpatroon. Bovendien zien wij Descartes de natuurverschijnselen verklaren 
door bewegingen van corpuscula. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Descartes 
tot de eersten behoorde die overtuigd was van de juistheid van Harvey's on-
derzoek, weike de laatste in 1628 wereldkundig had gemaakt in zijn boek Excer-
citatio de motu cordis et sanguinis in animalibus. 

Hoewel Descartes het grote belang van Harvey's ontdekking inzag, was hij 
het ten ene male oneens met diens bewering dat door contracties van het hart 
het bloed in de circulatie werd gedreven, omdat Harvey geen oorzaak voor de 
contractiliteit van dit orgaan kon aangeven. Volgens Descartes brandde in het 
hart een vuur zonder vlam, waardoor het op deze wijze verhitte bloed uitzette 
wat op zijn beurt de oorzaak was van de bloedcirculatie. In de Nederlandse ver-
taling van "La description du corps humain" betoogt Descartes: 

" Onderstellende dat het herte op die wijze bewogen werd, als Harvaeus beschrijft, moet men 
niet alleen eenige macht versieren die d'oorzaak dezer beweginge zij, en door welkers aart veel 
zwaarder te bevatten is, als alle dat gene dat hij tracht uit te leggen; maar daar-en-boven moeten 
daar andere machten onderstelt werden die de hoedanigheden des bloeds, terwijl het in het herte 
is, zouden veranderen. In tegendeel, dan met alleen d'uitzettinge dezes bloeds toe te staan, die 
nootzakelijk uit de warmte moet volgen, welke in het herte sterker is, dan in eenig ander deel 
des lighaams, dat ook van niemant ontkend werd, zo blijkt het dan klaar, dat alleen deze verwij-
deringe voor het herte genoeg is op die wijze als ik geschreven heb met te bewegen, en te gelijk 
den aart des bloeds zo veel te veranderen, als d'ervarentheid leert dat die verandert werd; als 
mede voor zo veel te begrijpen is, dat die verandert moet werden, op dat die om bereid te werden, 
en bequamer zij om alle de Ledematen te voeden, en alle andere gebruiken, tot welke die in 
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't lighaam is aangestelt; en alzo dat de onbekende magten ofte enige vreemde geenszins behoeven 
versiert te werden" (1). 

In de correspondentie die Descartes met verschillende geleerden over dit on-
derwerp voerde neemt die met Vopiscus Fortunatus Plempius (1601-1671) een be-
langrijke plaats in. Beide geleerden hadden elkaar in 1630 ontmoet in aanwe-
zigheid van de Amsterdamse medicus Johannes EUchman (1600-1639). 

Plempius was door aartshertogin Isabella benoemd als hoogleraar in de me-
dische faculteit van de Leuvense universiteit. Hij was in Amsterdam geboren, 
had in Leuven filosofie gestudeerd, geneeskunde in Leiden en Padua en was 
tijdens zijn peregrinatio academica in Bologna gepromoveerd. Na een aantal jaren 
praktijk uitgeoefend te hebben in Amsterdam werd hij eind 1633 benoemd tot 
hoogleraar in Leuven (2). 

In zijn boek Fundamenta seu Institutiones Medicinae, in 1638 verschenen, 
verklaarde Plempius zich een tegenstander van Harvey's theorie over de bloeds-
omloop en functie van het hart, verwoord in De Motu Cordis. 

Wei gaf Plemp, na uitgebreid over dit onderwerp met Descartes en de Dordtse 
geneesheer Johan van Beverwijck gecorrespondeerd te hebben, in zijn boek een 
uitvoerige beschrijving van de experimenten door Harvey gedaan, maar zo zegt 
Plemp: ". . . sed rationem nullam video ab ipso productaquaenoscogat musteum 
hoc dogma accipere" (3) (... ik zie geen enkele reden, die ons dwingt deze kersverse 
leerstelling te aanvaarden). 

In tegenstelling tot de vele geleerden in die tijd, die zich tegen de nieuwe leer 
van Harvey verzetten en in scherpe bewoordingen middels vlugschriften, dispu-
tationes en brieven hun fiolen van wetenschappelijke gramschap over Harvey uit-
stortten, is Plempius veel bezadigder en redelijker in zijn oordeel. Op aanraden 
van zijn Leidse confrater, de hoogleraar Johannes de Wale (1604-1649), heeft 
Plempius in Leuven zelf onderzoekingen aangaande de bloedsomloop verricht 
op levende honden. 

En door Descartes en door zijn eigen experimenten overtuigd van de juistheid 
\an Harvey's circulatieleer heeft Plempius in de tweede editie van zijn Fundamenta 
(1644) ruiterlijk toegegeven dat zijn eerder gegeven oordeel onjuist was (4). Hij 
is dan ook op deze wijze in Leuven de eerste verdediger van Harvey's leer ge-
worden. Het feit dat Plempius, zij het met enige reserve, de leer van Harvey aan-
vaardde, maakte dat de conservatieve Leuvense universiteit voor de "moderne" 
inzichten van de levensverrichtingen van de mens werd opengebroken. Met enige 
overdrijving schrijft Banga dan ook: "Plemp was het, die de leer van den omloop 
des bloeds in Belgie algemeen deed aannemen. Zijne openhartige openlijke be-
kentenis, dat hij vroeger met mond en pen dien omloop bestreden had, doch 
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nu, door de kracht der waarheid overtuigd, zonder omwegen zijn dwaling erkende, 
had zoo grooten en algemeenen indruk gemaakt, dat de bestrijders dier leer later 
zwegen" (5). 

Dat Plempius nu ook door de aanvaarding van Harvey's circulatietheorieen 
een Cartesiaan was geworden, is geenszins het geval geweest. Hoewel Plempius 
en Descartes aanvankelijk op een hoffelijke wijze een wetenschappelijke cor
respondentie met elkaar hadden gevoerd over Harvey's ingrijpende veranderingen 
in de sedert eeuwen gevestigde mening hoe het bloed in het menselijk lichaam 
bewoog, koesterden zij toch wederzijds rancuneuze gevoelens. Deze weerstand 
van Plempius tegen Descartes barstte los toen hij zijn Leuvense coUega Gerard 
van Gutschoven (1615-1668) van repliek diende. Deze laatste had namelijk enkele 
cartesiaans geinspireerde Animadvertiones in Ophthalmographiam geschreven, 
die in de derde uitgave van Plempius' Ophthalmographia (Leuven, 1659) werden 
opgenomen, gevolgd door een repliek van de auteur. 

Toen Descartes in 1643 aan Johan van Beverwijck een brief over de bloeds
omloop zond om die met andere brieven van beroemde mannen over vermaarde 
geschillen te publiceren, verzuimde hij niet zich te beklagen over de wijze, waarop 
Plempius in diens Fundamenta zijn antwoord op Plempius' brieven over de 
bloedsomloop verkort en verminkt had gepubliceerd. 

Hoewel Plempius tot op het einde van zijn leven het cartesianisme heeft 
bestreden, heeft hij niet kunnen voorkomen dat bij zijn dood 14 van de 16 hoog-
leraren in Leuven de filosofie van Descartes toegedaan waren. 

Van Gutschoven, geboren op 6 februari 1615, was na aanvankelijk onder 
toezicht van Descartes gewerkt te hebben, in Leuven medicijnen gaan studeren. 
Op 24 april 1659 werd hij naast Plempius als hoogleraar benoemd om in Leuven 
colleges te geven in de anatomic, chirurgie en botanic. Van Gutschoven had via 
zijn vader, die als advocaat verbonden was aan de Leuvense universiteit, reeds 
nauwe banden met deze instelling van hoger onderwijs. In 1646, nadat hij zijn 
licenciaat in de geneeskunde had behaald, werd Van Gutschoven benoemd tot 
hoogleraar in de wiskunde als opvolger van Sturmius. Nadat zijn vrouw Anna 
Leroy in September 1652 was overleden, trad hij toe tot de geestelijke stand en 
werd enkele maanden voor zijn dood nog tot kannunik benoemd van de ka-
thedraal te Gent. Op 4 mei 1668 overleed hij te Lier (6). 

Zoals gezegd werd Van Gutschoven in 1659 naast Plempius als hoogleraar 
in de medische faculteit te Leuven benoemd; Van Gutschoven, uitgesproken car
tesiaan, en Plempius, die zich meer en meer in de universiteit en in de faculteit 
keerde tegen het opkomend cartesianisme en derhalve als zodanig de tegenpool 
vormde van zijn confrater Van Gutschoven. 

Door een toevallige omstandigheid is Van Gutschoven met een andere grote 
bewonderaar van Descartes, Florentius Schuyl (1619-1669) in contact gekomen. 
Op 20 juli 1663 waren beiden namelijk in 's-Hertogenbosch aanwezig bij een 

5. J. BANGA, Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland (Leeu-
warden, 1868; herdr. Schiedam, 1975) p. 283-284. 

6. Voor de biografische gegevens van Gerard van Gutshoven zie: G. VANPAEMEL, Nationaal Bi-
ografisch Woordenboek (Brussel, 1990) 13, kol. 347-354. 
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Portret van Vopiscus Fortunatus Plempius (1601-1671), hoogleraar te Leuven. 
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onderzoek dat door Lodewijk de Bils aldaar werd gedaan op het lijk van Mar-
gretha van Valckenisse, een non afkomstig uit Oirschot in Noord-Brabant (7). 
Deze vrouw had reeds tijdens haar leven een roep van heiligheid en na haar over-
lijden in 1658 stroomde een olie-achtige vloeistof uit haar lichaam, dat zelf in 
een onbedorven staat bleef. Reeds op 11 juli 1652 had een drietal Leuvense hoog-
leraren, waaronder Plempius, verklaard dat dit verschijnsel moest worden toe-
geschreven aan een bovennatuurlijke macht. In de daaropvolgende jaren werd 
Oirschot een waar bedevaartsoord en vonden er miraculeuze genezingen plaats, 
die werden toegeschreven aan de heilzame werking die er van de olie uit ging. 

Het lag voor de hand dat, vooral van hervormde zijde, de toestroom van 
pelgrims met lede ogen werd aangezien. Deze wonderbaarlijke toestand baarde 
zo veel opzien en verwekte zo veel onrust, dat de Staten Generaal in 1663 besloten 
in te grijpen. Lodewijk de Bils werd opdracht gegeven om in aanwezigheid van 
o.a. Florentius Schuyl, sedert 1640 als hoogleraar in de filosofie verbonden aan 
de Illustere School te 's-Hertogenbosch, en van Gerard van Gutschoven, als hoog
leraar aan de Leuvense universiteit verbonden, een onderzoek in te stellen (8). 

Een dag na het onderzoek stelde De Bils zijn rapport op schrift, waarin hij 
verklaarde dat het lijk van deze non binnen afzienbare tijd zou vergaan en dat 
er van een goddelijke invloed geen sprake was. Van Gutschoven en Schuyl waren 
deze mening ook toegedaan en ondertekenden het document. In feite veroor-
deelde Van Gustschoven hiermede de verklaring die zijn collega Plempius in 1658 
had opgesteld. 

Deze ontmoeting met Schuyl in 's-Hertogenbosch moet voor de cartesiaan 
Van Gutschoven van groot belang zijn geweest. Schuyl had namelijk toen reeds, 
geimponeerd als hij was door het werk van Descartes, in 1662 een Latijnse ver-
taling verzorgd van het tot op dat ogenblik nog onuitgegeven manuscript van 
Descartes "De Homine" (9). De aanhangers van Descartes zagen toentertijd 
niet zonder ongeduld uit naar de publikaties van onuitgegeven manuscripten van 
de wijsgeer, waarvan bekend was dat zij bestonden. Door deze uitgave heeft 
Schuyl bijzonder de aandacht op zich weten te vestigen en dit zal er mede toe 
hebben bijgedragen dat hij toen reeds als een min of meer medisch deskundige 
werd beschouwd, zelfs voordat hij in 1664 de graad van doctor in de geneeskunde 
had behaald. Nog in datzelfde jaar zou hij in Leiden tot hoogleraar in de ge
neeskunde worden benoemd. 

In 1664 verscheen dan, 14 jaar na de dood van Descartes en 2 jaar na de Latijn
se uitgave van Schuyl, de Franse versie Traitede I'homme. De Fransman Claude 
Clerselier (1614-1684), advocaat van beroep, maar met een grote belangstelling 
voor de filosofie van Descartes, was in het bezit gekomen van de nagelaten do-
cumenten van de Franse wijsgeer. Bij deze nagelaten papieren bevond zich niet 

7. J.R. JANSMA, Louis de Bils en de anatomie van zijn tijd (Diss. Hoogeveen, 1919). G.T. HA-
NEVELD, Mr. Arnoldus Fey chirurgyn tot Oirschot (Amsterdam, 1977). 

8. De andere leden van de commissie waren Michiel van Ophem en Pieter Dorlix. Zie G.A. LIN-
DEBOOM, Florentius Schuyl en zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde (Den 
Haag, 1974) p. 42, n. 57. 
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alleen de oorspronkelijke Franse tekst van het Traitede I'homme, maar ook een 
tweetal tekeningen van Descartes' hand, die als illustratie moesten dienen. Verder 
had Descartes nauwkeurig in het manuscript aangegeven waar de verschillende 
prenten moesten komen. Het heeft Clerselier vele jaren gekost om de juiste man 
te vinden, die deze illustraties op aanwijzingen van Descartes zelf kon tekenen. 
Deze man moest immers niet alleen goed op de hoogte zijn van de leer van 
Descartes, maar ook nog een goed illustrator zijn. In de figuur van Van Gutscho
ven waren deze twee eigenschappen verenigd. Tenslotte kon dan onder supervisie 
van Clerselier in 1664 Descartes' werk in het Frans verschijnen, geannoteerd door 
de medicus Louis de la Forge (10). 

Plempius, als fervente tegenstander van Descartes, zal zijn confrater Van Gut
schoven deze Franse uitgave zeker niet in dank hebben afgenomen; temeer daar 
deze laatste en Schuyl zich samen met De Bils in 1663 reeds gekant hadden tegen 
Plemps oordeel over de non van Oirschot. Bezig met de voorbereidingen van 
de vierde druk van zijn Fundamenta, verlangde Plempius er naar kennis te nemen 
van Schuyls uitgave van Descartes' De Homine. Ondanks herhaalde pogingen 
was het hem aanvankelijk niet mogelijk om een exemplaar bij zijn boekhandelaar 
in Nederland te verkrijgen. Monchamp gaat zelfs zo ver in zijn veronderstelHng 
dat Van Gutschoven hierin de hand zou hebben gehad (11). 

Pas toen de tekst van de herdruk van Plempius' Fundamenta al grotendeels 
gezet was, de uitgave verscheen in 1664 op de markt, kon Plempius met grote 
moeite een exemplaar van De Homine bemachtigen. Toch zag Plempius kans 
in het voorwoord van zijn nieuwe druk even op de inhoud van Descartes' boek 
in te gaan. Zo vermeldt hij hierin, dat hij alles wat Descartes zegt over de epifyse 
beschouwt als de droom van een koortslijder (12). Ook heeft hij er principieel 
bezwaar tegen de dieren als automaten te beschouwen. 

Uit het bovengestelde moge duidelijk zijn geworden dat Gerard van Gutschoven 
in de Leuvense medische faculteit een uitzonderlijke positie heeft ingenomen naast 
zijn meer conservatief ingestelde collega Plempius. Door zijn bemoeienissen met 
de eerste Franse uitgave van Descartes Traitede I'homme heeft hij baanbrekend 
werk verricht voor de invoering van de cartesiaanse denkbeelden in de univer
siteit van Leuven. 
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