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De openbare verkoop van de bibliotheek van Joannes Bernardus Vrijthoff vond plaats
op 14 mei 1805 vanuit zijn voormalige woonhuis aan de Wolfstraat 8 te Maastricht.
Vrijthoff was zowel hoofd geweest van het militaire hospitaal als professor in de
anatomie en chirurgie aan de Illustre School in Maastricht, een hogeschool, die in

‘une collection
de livres en
tous genres de
littérature,
sur-tout dans
la médecine,
chirurgie,
anatomie &c’.

de Franse Tijd haar deuren definitief had moeten sluiten. De in de Stadsbibliotheek
bewaarde verkoopcatalogus vermeldt ruim 920 boeken: ‘une collection de livres en
tous genres de littérature, sur-tout dans la médecine, chirurgie, anatomie &c’.

De bibliotheek van Vrijthoff is vanuit zeker drie perspectieven
interessant en waardevol. Allereerst geeft Vrijthoffs bibliotheek ons een
inkijkje in het intellectuele leven, meer algemeen, het maatschappelijk
klimaat in Maastricht tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw.
Deze episode werd gekenmerkt door militaire lotgevallen – Maastricht
was garnizoensstad ter verdediging van de zuidgrens van de Republiek
der Zeven Verenigde Provinciën – en door het ‘tweeherig’ bestuur van de
vestingstad: de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën en de prins-bisschop van Luik. Deze bibliotheek laat, in de
tweede plaats, fraai zien hoe breed de mentale horizon was van deze doctor
medicinae. Vrijthoff oriënteerde zich niet alleen op zijn ‘grote’ voorgangers
in de geneeskunde. Zijn helden, en in zekere zin zijn collega’s met wie
hij zich verhield, waren Hippocrates (460-370 v. Chr.), Herman Boerhaave
(1668-1738) en Ambroise Paré (1509-1590). Maar hij las ook graag en
veel over theologie, over alle ‘wereldgodsdiensten’, over geschiedenis,
literatuur en land- en volkenkunde.
		

The library of Joannes Bernardus Vrijthoff
was sold in a public auction on 14 May
1805 from Vrijthoff’s former residence on
Wolfstraat 8, Maastricht. Vrijthoff was head
of the military hospital and professor of
anatomy and surgery at the Illustre School,
Maastricht, a college of higher education
which had been forced to close its doors
for good during the French Period. The
auction catalogue, preserved in the Town
Library of Maastricht, lists over 920 books:
‘une collection de livres en tous genres

de littérature, sur-tout dans la médecine,
chirurgie, anatomie &c’.
Vrijthoff’s library is fascinating and
valuable for at least three reasons. First
of all, it affords a view of the intellectual
life and, more generally, the social climate
in Maastricht during the second half of
the eighteenth century. This period was
characterised by military events – the
Maastricht garrison was part of the defence
of the southern border of the Republic
of the Seven United Provinces – and by

the ‘two-lord’ government of the garrison
town: by the States General of the Republic
of the Seven United Provinces and the
prince-bishop of Luik. Secondly, the library
offers a splendid view of the breadth of
the intellectual horizon of this doctor
medicinae. Vrijthoff’s orientation was
not limited to his ‘great’ predecessors in
medicine. His heroes, and in some way his
colleagues, were Hippocrates (460-370 v.
Chr.), Herman Boerhaave (1668-1738) and
Ambroise Paré (1509-1590).
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By Jan ten Hoorn, 1696. (MU W sXIV 6)

Vrijthoffs bibliotheek is nog om een derde reden van belang: zijn
boekenschat werpt licht op het schitterende academische, en breder
culturele, erfgoed waarover de Stadsbibliotheek en de Jezuïetencollectie
van de Universiteit Maastricht beschikken. Een belangrijk deel van deze
bibliotheek kon gereconstrueerd worden met werken uit deze twee
bibliotheken, waarbij het overigens de vraag is of de geëxposeerde
exemplaren ooit in fysieke zin tot de collectie van Vrijthoff behoorden. Dit
erfgoed is hoe dan ook van een (haast) ongekende rijkdom. Alleen al de
herontdekking van de zeldzame en mooie tweede druk van de beroemde
anatomieatlas (1555) van Andreas Vesalius (1514-1564), de prachtige
kruidenboeken van de Antwerpse hoogleraar Rembertus Dodonaeus (15171585) en de uitgave van de Pampiere Wereld van Jan Hermansz. Krul Krul
(1602-1646) illustreren de noodzaak om dit erfgoed bij een breder publiek
onder de aandacht te brengen. Bij deze expositie is nu een thematische
keuze gemaakt, waarbij de nadruk is gelegd op het medische deel van de
bibliotheek.
		

There was a third reason why Vrijthoff’s
library was important: its wealth of books
illuminates the remarkable academic and
broader cultural heritage that has been
preserved until today in the Town Library
and the Jesuit Collection of Maastricht
University. A large part of Vrijthoff’s
library could be reconstructed using
works from these two libraries, although

it is questionable whether the exhibited
items were actually physically present in
Vrijthoff’s collection. However that may be,
this heritage is of an (almost) unrivalled
richness. The rediscovery of the rare and
magnificent second edition of the famous
anatomy atlas (1555) of Andreas Vesalius
(1514-1564), the beautiful herbals of the
Antwerp professor Rembertus Dodonaeus

Kircher, A., Toonneel van China, door veel, zo geestelijke als werreltlijke, geheugteekenen, verscheide
vertoningen van de natuur en kunst, en blijken van veel andere gedenkwaerdige dingen, geopent en
verheerlykt. Amsterdam: Johannes Janssonius van Waesberge, en de Wede. wijlen Elizeus Weyerstraet,
1668. (Universiteitsbibliotheek Maastricht MU RAA 448)

Hoe
dan ook
van [haast]
ongekende
rijkdom

(1517-1585) and Jan Hermansz. Krul’s (16021646) edition of the Pampiere Wereld
(Paper World) underline the necessity of
presenting this heritage to a wider public.
For this exhibition a thematic selection has
been made, with emphasis on the medical
section of the library.

Vesalius, A., De humani corporis fabrica libri septem.
Basileae: per Ioannem Oporinum, 1555.
(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht SB 6007 B 2)

Joannus
Bernardus Vrijthoff:
de tweede
hoogleraar geneeskunde
in maastricht

Over het persoonlijke leven van Vrijthoff is weinig bekend – zelfs een
portret is vooralsnog niet boven water gekomen – maar duidelijk is dat hij
in de tweede helft van de achttiende eeuw een bekend gezicht was in het
Maastrichtse publieke leven. Als zoon van een succesvolle lakenkoopman
in Maastricht, en opgegroeid in een gereformeerd milieu – zijn moeder was
overigens van katholieke huize – ging hij geneeskunde in Leiden studeren.
Het is waarschijnlijk dat de jonge Vrijthoff daarvoor een leerling is geweest
van de Latijnse school en zijn propedeutische opleiding geneeskunde heeft
gedaan aan de Illustre School in zijn geboortestad. In 1747 promoveerde hij
in Leiden op het proefschrift Specimen inaugurale medicum de dysenteria,
een, zoals toen gebruikelijk, korte studie van 38 bladzijden. Vrijthoff droeg
het op aan Thomas Schwecke (1694-1767), een Maastrichtenaar die als
professor in de anatomie en de chirurgie aan de Chirurgische School in
Den Haag was verbonden.
Direct na zijn promotie keerde Vrijthoff, nu doctor medicinae, naar zijn
geboortestad Maastricht terug om als tweede geneesheer in het militaire
hospitaal, gehuisvest in het eerste Minderbroedersklooster, te werken. Hij
kwam op voorstel van Adrien Pelerin (1698-1771), die leiding gaf aan het
militaire hospitaal en tevens professor anatomie en chirurgie was aan de in
1683 opgerichte Illustre School, een pre-universitaire bovenbouw van de
gereformeerde Latijnse school te Maastricht.
Vrijthoff stond onmiddellijk voor een zware taak. Pelerin was ziek terwijl
het militaire hospitaal te maken kreeg met een toeloop van honderden
gewonden na de slag van Lafelt. Maastricht werd geconfronteerd met
oorlogsgeweld vanwege de Oostenrijkse Successie-Oorlog, waarbij
Oostenrijk en Engeland slag leverden tegen de Fransen. Na een korte
capitulatie voor de Fransen kwam Maastricht echter in 1749 weer in handen
van de Republiek, waarna het Staatse garnizoen hier terugkeerde.

Joannes Bernardus: the second professor of medicine in Maastricht
Little is known about Vrijthoff’s private life
– not even a portrait has surfaced so far
– but what is clear is that in the second half
of the eighteenth century he was a wellknown figure in Maastricht public life. Son
of a successful cloth merchant in
Maastricht, and raised in a Dutch reformed
environment – although his mother was
from a roman catholic family – he went to
Leiden to study medicine. In all probability,
before moving to Leiden, Vrijthoff attended
the Latin school and completed the first
year of his medical studies at the Illustre
School in his native town. In 1747, he
earned his doctoral degree for his
dissertation titled Specimen inaugurale
medicum de dysenteria, according to the

Vesalius, A., De humani corporis fabrica libri septem.
Basileae: per Ioannem Oporinum, 1555.
(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht SB 6007 B 2)

custom of those days a brief study of a
mere 38 pages. Vrijthoff dedicated his
dissertation to Thomas Schwecke (16941767), also from Maastricht, who was
professor of anatomy and surgery at the
Surgical School in The Hague.
Immediately after receiving his
doctorate, Vrijthoff, as a new doctor
medicinae, returned to his hometown
Maastricht to take up the post of second
physician in the military hospital housed in
the first Minderbroedersklooster
(monastery of the friars minor). His return
had been proposed by Adrien Pelerin (16981771), who was head of the military hospital
and also professor of anatomy and surgery
at the Illustre School, established in 1683 to

offer pre-university education in the upper
forms of the reformed Latin school at
Maastricht.
Upon his return, Vrijthoff was
immediately confronted with a difficult
task. Pelerin was ill and the military
hospital had to contend with a flood of
hundreds of wounded after the battle of
Lafelt. Maastricht suffered the effects of the
Austrian War of Succession, in which
Austria and England were fighting the
French. After a brief capitulation to the
French, Maastricht was restored to the
Republic in 1749, and the Dutch State
garrison returned.
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Na het overlijden van Pelerin werd Vrijthoff in 1762 benoemd tot hoofd
van het militaire hospitaal, en dus verantwoordelijk voor de geneeskundige
verzorging van het Staatse garnizoen. Tien jaar later volgde zijn benoeming
tot professor anatomiae en chirugiae door de Raad van State, een hoog
bestuurs- en adviesorgaan van de Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën. Vrijthoff werd daarmee de tweede hoogleraar geneeskunde in
Maastricht, als opvolger van Pelerin. Hij volgde Pelerin ook op als professor
aan de Illustre School. Aan deze hogeschool, waarover vanwege het
ontbreken van archieven betrekkelijk weinig bekend is, waren toen nog
vier andere hoogleraren verbonden: in de theologie, de wijsbegeerte, de
welsprekendheid en het Grieks, en in de astronomie en de aardrijkskunde.
In 1774 werd Vrijthoff benoemd tot ‘’s Lands Doctor’ met superviserende
taken in de drie landen van Overmaas: Valkenburg, ‘s-Hertogenrade en
Dalhem. Bovendien was hij zo nodig consulterend geneeskundige van
prins Willem V. Vrijthoff vervulde naast deze werkzaamheden diverse
andere publieke ambten. Zo fungeerde hij, evenals zijn vader en zijn oom,
meerdere malen als schepen van Maastricht, van Vroenhoven en Itteren;
tevens was hij leenman in het Leenhof van Valkenburg. Bovendien was
hij dikwijls ouderling van de gereformeerde gemeente en regent van het
gereformeerde weeshuis. In 1768 trouwde hij met iemand uit zijn eigen
kring, de gereformeerde Jacquelina Hermanna Eleonora Hessel van Dinter
(1738-1804) uit Gulpen, met wie hij vijf kinderen kreeg.

Maastricht
in de tweede helft
van de
achttiende eeuw.

Als ‘s lands
Doctor’,
consulteerde
Vrijthoff
prins Willem V.

Vrijthoff maakte deel uit van een Maastrichtse elite, waarin een
protestantse minderheid – gereformeerden, lutheranen en andere
denominaties – een belangrijke rol speelde in de verder overwegend
katholieke stad. Dankzij de tweeherigheid van de stad hadden de gereformeerden en de katholieken gelijke rechten in Maastricht. Rond 1775
stond Maastricht bekend als een charmante residentie- en garnizoensstad
met ongeveer achttienduizend inwoners. Prins Karel van Nassau-Weilburg,
getrouwd met Carolina van Oranje Nassau, de zus van stadhouder Willem
V, resideerde hier graag. De stadhouderlijke familie verbleef hier vaak op
doorreis naar het rust- en kuuroord Spa. Als vesting was Maastricht het
belangrijkste bolwerk van de Republiek tegen een potentiële militaire aanval
vanuit Frankrijk. Het garnizoen bestond uit ongeveer vier- à vijfduizend,
tijdens crisissituaties wel achtduizend, soldaten, die uit alle windstreken
kwamen. Vooral het officierenkorps was internationaal van samenstelling.
De maatschappelijke bovenlaag in Maastricht was opvallend gemêleerd.
Naast het genoemde internationale officierenkorps bestond de plaatselijke
beau monde – de voertaal was overwegend Frans – uit vertegenwoordigers
van de dubbele magistratuur, bestuurders van de Staatse Landen van
Overmaze, adellijke families, een groot aantal renteniers, rijke kooplieden
en handelaars, invloedrijke katholieke kapittelheren en een handjevol
hoogleraren, zoals Vrijthoff, verbonden aan de Illustre School. Al deze
‘aanzienlijken’ troffen elkaar op recepties, in het theater, bij feestelijkheden
van het garnizoen of de magistraat. Ook ontmoetten zij elkaar, althans de
‘heren van stand’, in de aan het Vrijthof gelegen ‘Groote Sociëteit’, opgericht
in 1760. In dit genootschap waren vooral garnizoensofficieren actief en het
hoeft dan ook niet te verbazen dat Vrijthoff als leidinggevende van het
militair hospitaal – ook van de partij was. De leden konden hier niet alleen
schaak, kaart en triktrak spelen, maar ook met elkaar discussiëren aan de
hand van kranten uit heel Europa en de uitgebreide boekencollectie in de
bibliotheek. Vrijthoff was ook lid van La Constance, een vrijmetselaarsloge
die vooral adel en hoge militairen aantrok. Zo was prins Frederik van
Hessen-Kassel, vanaf 1784 gouverneur van de vesting Maastricht, protector
van de Orde van Vrijmetselaren.

‘beau monde’
Maastricht in the second half of the eighteenth century

After Pelerin’s death in 1762, Vrijthoff was
appointed head of the military hospital
and in this capacity he was responsible for
the medical care of the State garrison. Ten
years later, he was appointed professor
anatomiae and chirugiae by the Council of
State, a high administrative and advisory
body of the Republic of the Seven United
Provinces. As Pelerin’s successor, Vrijthoff
thus became the second professor of
medicine in Maastricht. He also succeeded
Pelerin as professor at the Illustre School.

This college of higher education, about
which relatively little is known owing to
the absence of archives, employed four
other professors: of theology, philosophy,
rhetoric and Greek, and of astronomy and
geography. In 1774, Vrijthoff was appointed
‘The Land’s Physician’, a position entailing
supervisory duties in the three lands of
Overmaas: Valkenburg, ‘s-Hertogenrade
and Dalhem. On top of these tasks he also
acted, whenever required, as consultant
physician to Prince William V. Besides

these activities, Vrijthoff also held several
other public offices. Like his father and
uncle before him, he served several
times as alderman of Maastricht and of
Vroenhoven and Itteren; and he was a
vassal in the Feudal Court of Valkenburg.
He also frequently served as a deacon of
the reformed church and trustee of the
reformed orphanage. In 1768, he married
Hermanna Eleonora Hessel van Dinter
(1738-1804) of Gulpen, with whom he had
five children.

Vrijthoff belonged to the Maastricht
elite, in which a protestant minority
– members of the reformed church,
lutherans and other denominations
– played an important role in the
otherwise predominantly roman catholic
town. Thanks to the dual governorship
protestants and roman catholics had
equal rights in Maastricht. Around 1775,
Maastricht was known as a delightful
residential and garrison town with a
population of about eight thousand people.
It was one of the favourite residencies of
Prince Karel van Nassau-Weiburg, married
to Carolina van Oranje Nassau, stadholder
Willem V’s sister. On their way to the
resort of Spa, the stadholder and his family
often stayed at Maastricht. The garrison of
Maastricht was the main stronghold of the
Republic as part of the defence against a

Vrythoff, J.B., Specimen inaugurale medicum, de dysenteria

Hooft, P.C., Nederlandsche historiën. Tot Amsterdam:

Lugduni Batavorum: apud Wilhelmus Corts, 1747.

by Louys Elzevier, 1642. (Universiteitsbibliotheek

(Universiteitsbibliotheek Leiden 238 F8: 16)

Maastricht MU RAA 623)

potential military attack from France. The
garrison consisted of around four to five
thousand troops, and in crisis situations
this number could rise to as many as eight
thousand soldiers from all corners of the
world. Among the officers in particular
many nationalities were represented.
The Maastricht upper classes were
strikingly mixed. Besides the international
officers, the local beau monde – who
mainly spoke French – consisted of
representatives of the double magistrature,
many people of independent means,
rich merchants and traders, influential
roman catholic canons and a handful
of professors, who, like Vrijthoff, held
positions at the Illustre School. This group
of notables met at receptions, in the
theatre and on festive occasions of the
garrison or the magistrature. They also

met, the ‘gentlemen’ that is, in the ‘Groote
Sociëteit’ (Great Club) on the Vrijthoff,
established in 1760. It was the officers of
the garrison who were particularly active in
this club, and it is therefore not surprising
that Vrijthoff, as head of the military
hospital, should be one of its members.
At the club, members could not only play
chess, cards and backgammon, they could
also engage in discussions about papers
from all over Europe and the extensive
collection of books in the library. Vrijthoff
was also a member of La Constance, a
freemasonic lodge that especially attracted
members of the nobility and high-ranking
officers. Prince Frederik van Hessen-Kassel,
from 1784 governor of the garrison of
Maastricht, was protector of the Order of
Freemasons.
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Dankzij het in verschillende opzichten gemêleerde karakter van
de Maastrichtse bovenlaag – zowel qua maatschappelijke positie als
qua godsdienstige achtergrond – was in de stad een opmerkelijk grote
pluriformiteit in denken en doen. Vanuit de vrijmetselarij sijpelden
ongetwijfeld verlichtingsidealen door, maar het zou onjuist zijn om te
stellen, dat de Verlichting het Maastrichtse intellectuele klimaat tegen het
einde van de achttiende eeuw sterk beïnvloedde.
Maastricht kende toen geen bloeiend verenigingsleven rond tal van
genootschappen, zoals in Amsterdam en Utrecht, waar weetgierige
burgers en andere liefhebbers elkaar troffen, kennis vergaarden en
wetenswaardigheden uitwisselden Vooral de natuurwetenschappen
stonden hierbij in de belangstelling. Bekende genootschappen waren
bijvoorbeeld die van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1784) en
het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde (1790). Juist via deze
genootschappen verspreidden de verlichtingsidealen zich onder de
opkomende burgerij.
Het verlichtingsdenken, zoals dit zich in de Republiek liet zien, straalde
optimisme uit: er was geloof in een wetenschappelijk gestuurde vooruitgang,
in de beheersbaarheid van de natuur en de oorspronkelijke goedheid van
de mens. Naast politieke idealen van verdraagzaamheid en redelijkheid,
bepleitten de verlichte denkers een wetenschappelijk empirisme. Voor
de geneeskunde bracht deze nieuwe mentaliteit een toenadering tussen
theorie en praktijk te weeg. De kloof tussen de vooral op boekenkennis
gebaseerde, theoretische geneeskunde en de praktisch gerichte heelkunde
werd in de loop van de achttiende eeuw minder diep. De doctor medicinae
en de chirurgijn kwamen dichter bij elkaar te staan en de chirurgie kreeg
een prominente plaats binnen de academische geneeskunde.

De ‘geest
van de Verlichting’ in
Maastricht

The ‘spirit of the Enlightenment’ in Maastricht
Due to the mixed nature of the Maastricht
upper class – in social position as well as
religious background – there was in the
town a remarkably high pluriformity of
thought as well as activities. Indubitably,
some of the ideas of the Enlightenment
filtered through to Maastricht via the
freemasons, but it would be inaccurate to
claim that the Enlightenment was a strong
influence on the Maastricht intellectual
climate at the end of the eighteenth
century.
In those days, Maastricht did not have
the same sort of flourishing social life as
Amsterdam and Utrecht, where citizens
with a taste for knowledge and other
enthousiasts met to gain knowledge and

exchange information about scientific
developments. The natural sciences in
particular were the centre of interest.
Among the well-known societies were the
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen
(1784) (the Society for Public Advancement)
and the Genootschap ter Bevordering
der Heelkunde (1790) (Society for the
Advancement of Surgery). It was through
these societies that the ideals of the
Enlightenment were disseminated among
the rising middle classes.
The manner in which the ideas of the
Enlightenment manifested themselves in
the Republic was suffused with optimism:
there was faith in progress guided by
science, in the ability to control nature

Stadsalmanak van Maastricht 1762. Nauwkeurige
Almanach voor het jaar onzes Heeren. Maastricht, 1762.
(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht SBA166)

and in the idea that people are basically
good. In addition to political notions of
tolerance and reason, the Enlightenment
thinkers advocated scientific empiricism.
For medicine, this new way of thinking
led to mutual advances between theory
and practice. The gap between theoretical
medicine - mainly based on book
knowledge - and surgery - mostly practice
oriented - was narrowing during the course
of the eighteenth century. The distance
between the doctor medicinae and the
surgeon decreased, and surgery was
given a prominent place within academic
medicine.

Dionis, P., Cours d’operations de chirurgie:
demontrées au Jardin royal.
Bruxelles: chez Les Freres T’ Serstevens, 1708.
(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht SB 188 G 54)
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Wat kan
zijn bibliotheek over
hem vertellen?

Hoe nu Vrijthoff tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen te
plaatsen? Wat kan zijn bibliotheek over hem vertellen? Duidelijk is dat
Vrijthoff niet of nauwelijks boeken bezat van typische verlichtingsdenkers
als John Locke (1632-1704), Pierre Bayle (1647-1706), Voltaire (16941778) en Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Zijn politieke oriëntatie was
gegeven Vrijthoffs maatschappelijke positie behoudend. Hij voelde zich
niet verwant met de Franse revolutionaire radicalen die zich afkeerden van
het ancien régime. Vrijthoffs loyaliteit lag bij het Huis van Oranje. Toen
de Republiek vanaf 1780 met economische stagnatie en hoogoplopende
sociale en politieke spanningen kreeg te maken in verband met de Vierde
Engelse Oorlog, toonde Vrijthoff zijn afkeer van de op Frankrijk gerichte
patriotten en aanhanger van de orangisten.
Godsdienstig gezien beschikte de gereformeerde Vrijthoff –
afgaande op zijn opmerkelijk brede interesse voor theologie en allerlei
verschillende religieuze verschijningsvormen – hoogstwaarschijnlijk
over een open, tolerante geest, een houding, die zowel strookte met het
pluriforme Maastrichtse klimaat als ook in overeenstemming was met het
verlichtingsdenken zoals zich dit in de Republiek manifesteerde. Hij bezat
diverse Bijbeledities, boeken op het gebied van Bijbelexegese, religieuze
beleving, christelijke moraal en godsdienstgeschiedenis. En daarbij
verzamelde hij niet alleen literatuur met betrekking tot het protestantisme,
in het bijzonder het calvinisme, maar ook over het katholicisme, de islam en
het Jodendom. Hoewel enkele verlichtingsdenkers zware kritiek op religie
spuiden, gingen in de Republiek Verlichting en godsdienst doorgaans hand
in hand. Zo werd de natuur als een openbaring van Gods wonderen gezien,
en het menselijk lichaam als de ‘rijkste getuigenis van de Goddelijke
wijsheid en goedheid’.

De natuur als
openbaring van Gods
wonder

Kircher, A., Toonneel van China, door veel, zo geestelijke als werreltlijke, geheugteekenen,
verscheide vertoningen van de natuur en kunst, en blijken van veel andere gedenkwaerdige
dingen, geopent en verheerlykt. Amsterdam: Johannes Janssonius van Waesberge, en de Wede.
wijlen Elizeus Weyerstraet, 1668. (Universiteitsbibliotheek Maastricht MU RAA 448)

Where should we position Vrijthoff against
the backdrop of these developments? What
can his library tell us about this? Vrijthoff
clearly owned no or hardly any books by
typical Enlightenment thinkers, as John
Locke (1632-1704), Pierre Bayle (1647-1706),
Voltaire (1694-1778) and Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778). In line with Vrijthoff’s
social position his political orientation was
conservative. He felt no affinity with the
radical thinkers of the French revolution,
who rejected the acien régime. Vrijthoff’s
loyalty was with the House of Orange.
When, from 1780, as a result of the Fourth
English War, the Republic was faced with

economic stagnation and towering social
and political tensions, Vrijthoff showed
his aversion to the patriots, who favoured
France, showing himself a supporter of the
Orangists.
Judging from his remarkably wideranging interest in theology and all sorts
of religious phenomena, Vrijthoff, as a
member of the reformed church, probably
had an open, tolerant mind, an attitude
that was in keeping with the pluriform
Maastricht climate and with the ideas of
the Enlightenment as they manifested
themselves in the Republic. He owned
several editions of the Bible and works on

exegesis of the bible, religious experience,
christian morality and history of religion.
Additionally, he collected not only
literature on protestantism, calvinism in
particular, but also on catholicism, islam
and judaism. Although some proponents
of the Enlightenment were severely
critical of religion, in the Republic, the
Enlightenment and religion usually went
hand in hand. Nature was regarded as
a revelation of God’s miracles, and the
human body as ‘the richest testimony to
the divine wisdom and mercy’.

La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau
Testament, c’est à dire l’ancienne et la nouvelle alliance.
/ Revuë & corrigée sur le texte Hebreu & Grec par les pasteurs
& les professeurs de l’Eglise de Geneve. Avec les nouveaux
argumens & les nouvelles reflexions sur chaque chapitre de

l’Ecriture Sainte par J.F. Ostervald ... Augmentée de quatre
tables géographiques, généalogiques, & chronologiques
pour l’intelligence de l’histoire de l’Ancien & du Nouveau
Testament. Amsterdam: Z. Chatelain, 1724. (Stadsbibliotheek
Centre Céramique Maastricht SB 6250 A 24)
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De verkoopcatalogus van de bibliotheek van Vrijthoff is bewaard
gebleven in de stadsbibliotheek Centre Céramique in Maastricht. Het
niet-medische deel van de bibliotheek – rond 500 boeken! – getuigt van
Vrijthoffs ruime oriëntatiekader. Het fenomeen medisch specialist was dan
ook nog onbekend en een doctor medicinae werd geacht een geleerde te
zijn met een brede algemene, academische vorming. Zo las hij zowel in de
Nederlandse, Franse als Duitse taal als in het Latijn. Engelstalige boeken
ontbreken, al bezat Vrijthoff een Wegwyzer der Engelsche Taale uit 1740.
Zijn dagelijkse omgang met het internationale officierenkorps in Maastricht
wakkerde wellicht zijn interesse voor andere culturen aan. Zijn bibliotheek
bevatte in ieder geval een opvallende collectie land- en volkenkundige
boeken, zoals reisboeken en reisverslagen met veel informatie over andere
volkeren. Vanuit zijn huis in de Wolfstraat mijmerde hij kennelijk graag over
Rusland, Zweden, Italië, Denemarken, Corfu, Spanje, Zwitserland, Portugal,
Frankrijk, Polen, Engeland, Ierland, en zelfs India, China en Bengalen. Ook
toont hij zich een liefhebber van geschiedenis en literatuur. Zo bezat hij de
werken van Plinius de Jongere (62-113), Pieter Corneliszoon. Hooft (15811647), Jacob Cats (1577-1660) en Jan Harmensz. Krul (1602-1646).

De bibliotheek
van Vrijthof

De bibliotheek
van Vrijthoff als professor
anatomiae et chirugiae

Vrijthoffs
ruime
oriëntatiekader

Vrijthoff beschikte als professor anatomiae et chirugiae verder over een
prachtige collectie van ongeveer 400 medische boeken. In de bibliotheek
kwamen talrijke klassieke teksten voor, van de hand van Hippocrates,
Claudius Galenus (ca. 130-200 v. Chr.) en Paré, geschreven in het Latijn, de
taal van de geneeskunde in die tijd. Daarnaast completeren veel Franse en
interessante Nederlandstalige medische boeken de collectie. De volledige
bibliografische beschrijving van het medische gedeelte van de bibliotheek
van Vrijthoff is beschikbaar via de mail: h.hillen@maastrichtuniversity.nl.
Vooral de vele en mooi geïllustreerde boeken in folioformaat moeten
ook in die tijd al kostbaar zijn geweest. In zijn collectie bevond zich
de editie uit 1588 van het beroemde kruidenboek van de Antwerpse
hoogleraar Dodonaeus. Ook de vroegste Nederlandse uitgave uit 1604 van
het klassieke chirurgie boek van Paré stond in de catalogus, evenals een
uitgave uit Genève uit 1657 van de Opera Omnia van Hippocrates. Het
waren niet alleen die grote boeken die de collectie interessant maakten
maar ook vele uitgaven in quarto en in octava, vaak in mooie drukken voor
de boekenliefhebber. Hieronder bevonden zich veel vroege uitgaven van
het werk van Boerhaave, vrijwel alle commentaren van Albrecht von Haller
(1708-1777) en van Gerard van Swieten (1700-1772) op de colleges van
Boerhaave, veel uitgaven van de ‘Duitse Boerhaave’ Friedrich Hoffmann
(1660-1742). Voorts een vroege uitgave van het eerste verloskundeboek
van François Mauriceau (1660-1742), en boeken van de verschillende
hoogleraren geneeskunde aan de Nederlandse universiteiten zoals
Johannes Oosterdijk Schacht (1704-1792) uit Utrecht en van IJsbrand van
Diemerbroeck (1609-1674) uit Nijmegen en het Leidse pathologieboek
Institutiones Pathologiae medicinales van Hieronymus David Gaubius
(1705-1780).

De afkeer van Vrijthoff...
Post tritia dulcor
Lijden, al-eer verblijden.
Ick sprac eens Rosemont, terwijlen datse naeyde,
Ick claegde mijn verdriet, hoort doch hoe sy my paeyde;
Comt, sprackse, comt een reys en siet my desen naet,
Let op dit maeghde-werck, en watter omme-gaet;
Hier wort een stale punt als voren uyt gesonden,
De draet comt naderhant die heelt dan eerst de wonden:
Ey vrient en wacht geen vreucht, als na geleden pijn,
Die’t soet wil sonder suer, en mach geen vrijer zijn.

Vrijthoff’s library
The auction catalogue of Vrijthoff’s library
has been preserved in the Maastricht
town library, Centre Céramique. The nonmedical part of the library – around five
hundred books! – reflects Vrijthoff’s broad
scope of reference. Indeed, at that time,
the medical specialist was an unknown
phenomenon, and a doctor medicinae
was expected to be a scholar with a broad,
general academic education. Vrijthoff
did in fact read books in Dutch, French,

German and Latin. English-language
books are absent, although Vrijthoff owned
a Wegwyzer der Engelsche Taale (Guide to
the English Language) published in 1740.
His daily contacts with the international
officers in Maastricht may have fuelled
his interest in other cultures. In any case
his library contained a striking collection
of books on geography and etnology,
including travel books and accounts of
journeys presenting ample information

Cats, J., Alle de wercken, soo oude als nieuwe, van den heer

François Halma, de wed. van A. van Someren – Utrecht:

Jacob Cats, ... : op nieus vermeerdert met des autheurs

J. en Wilhem vande Water, 1700. (Stadsbibliotheek Centre

tachtig-jarig leven, huyshoudinge en bedenckingen op

Céramique Maastricht SB 602 B 4/1)

Zorg-vliet. 2 dln. Amsterdam: Daniel van den Dalen,

about other peoples. Apparently, from
his house on the Wolfstraat he enjoyed
musing on countries like Russia, Sweden,
Ireland, and even India, China and Bengal.
He also exhibited a strong enthusiasm for
history and literature. He owned books by
Plinius Minor (62-113), Pieter Corneliszoon
Hooft (1581-1647), Jacob Cats (1577-1660)
and Jan Harmensz Krul (1602-1646).

As professor anatomiae et chirugiae,
Vrijthoff owned a magnificent collection
of approximately four hundred medical
books. His library contained numerous
classical texts by Hippocrates, Claudius
Galenus (around 130-200 b.c.) and Paré,
written in Latin, the lingua franca of
medicine in those days. His collection
was complemented by many French
and interesting Dutch medical books.
The full bibliographic description of the
medical section of Vrijthoff’s library is
available on request via email: h.hillen@
maastrichtuniversity.nl.
The numerous and beautifully

illustrated folio volumes must have been
extremely valuable even in Vrijthoff’s time.
His collection contained a 1588 edition
of the famous herbal of the Antwerp
professor Dodonaeus. The earliest Dutch
edition from 1604 of the classical work
on surgery by Paré was also listed in the
auction catalogue, as was a 1657 edition
from Geneva of the Opera Omnia of
Hippocrates. It was not only those large
volumes, but also the many quartos and
octavos, often special biobliophilic editions,
which made his collection of particular
interest. The smaller volumes included
early editions of work by Boerhaave, almost

all the commentaries by Albrecht von
Haller (1708-1777) and Gerard van Swieten
(1700-1772) on Boerhaave’s lectures, and
many works by Friedrich Hoffmann
(1660-1742), the ‘German Boerhaave’.
The collection also contained an early
edition of the first book on obstetrics
by François Mauriceau (1660-1742), and
works of various professors of medicine at
the Dutch universities, such as Johannes
Oosterdijk Schacht (1704-1792) of Utrecht
and IJsbrand van Diemerbroeck (1609-1674)
of Nijmegen and the Leiden pathology
book Institutiones Pathologiae medicinales
by Hieronymus David Gaubius (1705-1780).
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De academische geneeskunde was in Vrijthoffs tijd nog sterk
theoretisch gericht. Als hoogleraar anatomie en chirurgie verbonden aan
het militaire hospitaal stond hij echter midden in de praktijk. Zou hij zijn
leerlingen, onder wie chirurgijns in opleiding, het ziekenhuis hebben
meegenomen om onderwijs aan het ziekbed te geven en chirurgische
operaties te verrichten? Gaf hij al dan niet openbare anatomische
demonstraties? En kon hij dan als ‘doctor van de geconfineerden’ in de
Sint Pieterspoort, de militaire gevangenis, over lijken beschikken die als
anatomisch oefenmateriaal konden dienen? Dit blijven bij het ontbreken
van archieven helaas open vragen. Duidelijk is echter wel dat de militaire
geneeskunde minder gehinderd werd door de aloude scheiding tussen de
taken en bevoegdheden van doctores medicinae en chirurgijns. In het leger
waren zo goede voorwaarden aanwezig waren voor de latere ontwikkeling
van de klinische geneeskunde. Wat kon Vrijthoff meer concreet doen? In de
achttiende eeuw nam een doctor medicinae algemene ziekteverschijnselen
waar, zoals koorts en pijn. Ook deed hij lichamelijk onderzoek naar
ademhaling, polsslag, tong, keel, lichaamswarmte en gelaatskleur van de
zieke, betastte lichaamsdelen en stelde de zieke allerlei vragen. Na een
diagnose hield een therapie meestal een dieet in, al dan niet in combinatie
met aderlaten, purgeren, verkoelende middelen en medicatie, vaak een
ingewikkelde mix van exotische ingrediënten. In de bibliotheek komen dan
ook veel kruidenboeken en later de farmacopeën voor met uitgebreide
receptuur.
In het militaire hospitaal werd Vrijthoff uiteraard vaak geconfronteerd
met de ellende van oorlogsverwondingen, en de noodzaak van amputaties
zonder narcose. Daarom namen voor Vrijthoff recente werken over de
praktische chirurgie en de militaire geneeskunde een belangrijke plaats in
zijn bibliotheek in. Van de negentig boeken die hij na 1748 aanschafte gaan er
tien over de techniek van het opereren en vijf over het werk in het militaire
hospitaal. Hij hield blijkbaar de literatuur op dat gebied bij. Uiteraard waren
ook anatomieboeken van belang. De zeven anatomieboeken die Vrijthoff
na 1748 nog aan de toch al omvangrijke anatomiecollectie toevoegde
had hij nodig als studiemateriaal bij de voorbereiding van de openbare
anatomische lessen en vooral als basis voor de chirurgische ingrepen. Uit
de bibliotheek kan ook gelezen worden dat Vrijthoff direct betrokken was
bij het werk en de opleiding van vroedvrouwen in de stad. Een opvallend
aantal boeken uit zijn bibliotheek had de obstetrie als onderwerp.

Vrijthoffs bibliotheek laat zien hoe sterk hij georiënteerd was op de
humoraalpathologie, een ziekteleer die teruggaat op Hippocrates en andere
Griekse natuurfilosofen, in de tweede eeuw na Christus gesystematiseerd
door de Griek Galenus. In de loop van de tijd waren christelijke – ziekte
als straf van God! – en astrologische noties in de ziekteleer geslopen.
Het menselijk lichaam bestond volgens de humoraalpathologie uit vier
humores of lichaamssappen: bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. Deze
correspondeerden met vier elementen – lucht, vuur, aarde en water –,
met vier temperamenten – sanguinisch, cholerisch, melancholisch en
flegmatisch – en met vier kwaliteiten – warm, droog, koud en vochtig.
Verstoring van het natuurlijk evenwicht tussen de lichaamssappen leidde
vanuit deze visie tot ziekte. De remedie moest daarom worden gezocht
in het herstel van het evenwicht. De geneeskunde kenmerkte zich in de
achttiende eeuw door eclecticisme: ‘oude’ humoraalpathologische noties
zoals de temperamentenleer gingen op de een of andere manier samen
met de acceptatie van ‘nieuwe’ anatomische vondsten en fysiologische
inzichten. De literatuur van Boerhaave, van Hoffmann, Gaubius en de
uitgaven van de Academia naturae curiosum uit Leipzig in de catalogus
ondersteunen die opvatting.
Als professor anatomiae et chirurgiae aan de Maastrichtse Illustre School
was het Vrijthoffs taak om bestaande kennis over te dragen. Het verrichten
van wetenschappelijk onderzoek behoorde niet tot zijn takenpakket,
zoals trouwens ook aan de medische faculteiten elders vernieuwend
wetenschappelijk onderzoek geen prioriteit had. In de achttiende eeuw
heette een universiteit dan ook een hogeschool. Niettemin beschikte
Vrijthoff over ongeveer 90 meer recente publicaties die hij na 1748 had
aangeschaft, meestal boeken op zijn ‘eigen’ gebied: chirurgie, anatomie,
militaire geneeskunde en venerische ziekten plus enkele boeken over
verloskunde.

ziekte
als straf van
God
Vrijthoff’s library reflects his strong
orientation towards humoral pathology,
an approach reaching back to Hippocrates
and other Greek natural philosophers and
systematically organised by the Greek
Galenus in the second century A.D. In
the course of time, christian – illness as a
punishment from God! – and astrological
notions had crept into pathology.
According to humoral pathology, the
human body contained four humores
(humours) or bodily fluids: blood, yellow
bile, black bile and phlegm. The humours
corresponded with four elements - air, fire,
earth and water -, with four temperaments
– sanguinic, choleric, melancholic and
phlegmatic – and with four qualities –

warm, dry, cold and moist. A disturbance
of the natural balance of the bodily fluids
caused disease, according to this view.
Consequently, remedies should be sought
in restoring the balance between the
humours. Medicine in the eighteenth
century was characterised by eclecticism:
‘old’ humour pathology notions like the
principle of the temperaments somehow
coexisted with the acceptance of ‘new’
anatomical discoveries and physiological
insights. The presence in Vrijthoff’s library
of works by Booerhaave, Van Hoffmann,
Gaubius and the editions of the Academia
naturae curiosum from Leipzig bear
witness to this outlook.

As professor anatomiae et chirurgiae
at the Maastricht Illustre School, Vrijthoff
was expected to transmit the existing
knowledge. Scientific research was not
among his tasks. As a matter of fact,
innovative scholarly research was not a
priority at any of the medical faculties
elsewhere. It is telling in this respect that,
in the eighteenth century, universities were
known as colleges of higher education.
Nevertheless, Vrijthoff owned some
nine hundred more recent publications,
purchased after 1748, mostly works in
his ‘own’ field: surgery, anatomy, military
medicine and venereal diseases plus some
books on obstetrics.

Hippocratis Coi, Medicorvm principis, Iusiurandum;

Celsi versione calci subdita; stvdio Ioannis Opsopœi

Paré, A., Opera Ambrosii Parei regis primarii et Parisiensis chirvrgi.

Aphorismorum sectiones VIII; Prognostica; Porrheticorum

Brettani. Francofvrdi: apud hæredes Andreæ Wecheli

Parisiis: apud Iacobvm Dv-pvys, 1582.

lib. II; Coaca præsagia / Graecvs et Latinvs contextus

Claudium Marnium & Ioann. Aubrium, 1587.

(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht SB 36 E 6)

accurate renouatus, lectionum varietate & Corn.

(Universiteitsbibliotheek Maastricht MU W gI 58)

In Vrijthoff’s time, academic medicine still
had a strong theoretical orientation. As
professor of anatomy and surgery affiliated
with the military hospital, however, he was
very much in the thick of medical practice.
Did he take his students, which included
surgeons in training, with him to the
hospital for bedside teaching and surgical
procedures? Did or didn’t he give public
anatomy lessons? And did he, as ‘doctor
of detainees’ in the Sint Pieterspoort
military prison, have access to bodies that
could serve as anatomy practice material?

Sadly, in the absence of archives, these
questions will have to remain unanswered.
What is clear, however, is that military
medicine was hampered by the age-old
divide between the tasks and competencies
of doctores medicinae and those of
the barber-surgeons. As a result, the
conditions in the army were conducive to
the later development of clinical medicine.
What was Vrijthoff actually able to do? In
the eighteenth century a doctor medicinae
observed general signs of disease, such
as fever and pain. He also examined

the patient’s respiration, pulse, tongue,
throat, body temperature and complexion,
palpated parts of the body and asked
questions of the patient. Once a patient
was diagnosed, therapy usually consisted
of a diet, whether or not combined
with bloodletting, cooling remedies
and medication, often a complicated
mixture of exotic ingredients. The library
does indeed contain many herbals and
later pharmacopoeias with extensive
descriptions of preparation methods.
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Vrijthoffs einde
en het begin van een
‘nieuwe’ Franse Tijd

In het militaire hospitaal werd Vrijthoff uiteraard vaak geconfronteerd
met de ellende van oorlogsverwondingen, en de noodzaak van amputaties
zonder narcose. Daarom namen voor Vrijthoff recente werken over de
praktische chirurgie en de militaire geneeskunde een belangrijke plaats in
zijn bibliotheek in. Van de negentig boeken die hij na 1748 aanschafte gaan er
tien over de techniek van het opereren en vijf over het werk in het militaire
hospitaal. Hij hield blijkbaar de literatuur op dat gebied bij. Uiteraard waren
ook anatomieboeken van belang. De zeven anatomieboeken die Vrijthoff
na 1748 nog aan de toch al omvangrijke anatomiecollectie toevoegde
had hij nodig als studiemateriaal bij de voorbereiding van de openbare
anatomische lessen en vooral als basis voor de chirurgische ingrepen. Uit
de bibliotheek kan ook gelezen worden dat Vrijthoff direct betrokken was
bij het werk en de opleiding van vroedvrouwen in de stad. Een opvallend
aantal boeken uit zijn bibliotheek had de obstetrie als onderwerp.

In 1784 liepen de spanningen vooral in Maastricht zeer hoog op, omdat
keizer Jozef II de stad Maastricht en de Landen van Overmaze opeiste. De
vesting werd in staat van verdediging gebracht en het garnizoen uitgebreid.
Het garnizoen telden toen ongeveer 100.000 soldaten en was, zeker wat
de officieren betreft, overwegend Oranjegezind. De druk op de inmiddels
62-jarige Vrijthoff moet immens groot zijn geweest. Was zijn leven steeds
al sterk verstrengeld geweest met de politieke en militaire lotgevallen
van Maastricht, zijn laatste jaren stonden in het teken van revolutionaire
spanningen. In juli 1789 brak in Parijs de Franse revolutie uit, waarna
5000 vluchtelingen – aanhangers van het ancien régime – hun toevlucht
in Maastricht zochten. Opnieuw was Maastricht het strijdtoneel van
internationaal oorlogsgeweld. In februari 1793 belegerden Franse troepen
Maastricht, waarbij het gebouw van de Illustre School volledig werd
verwoest. Een maand later kwam de stad mede dankzij de inzet van 1400
geëmigreerde Franse adellijke officieren weer in handen van de Republiek.
Vrijthoff overleed kort daarna, 70 jaar oud, op 15 april 1793, en maakte
dus niet meer mee hoe het ancien régime, waarmee hij verbonden was
geweest, instortte en de Franse revolutionairen Maastricht innamen om
een ‘nieuwe tijd’ aan te kondigen. De begrafenis van Vrijthoff vond plaats
op 17 april 1793 in de St. Janskerk te Maastricht.

Vrijthoff’s death and the beginning of a ‘new’ French Age

In the military hospital, Vrijthoff
obviously came frequently face to face with
the suffering caused by war wounds, and
the need to perform amputations without
anaesthesia. Recent works on practical
surgery and military medicine occupy a
prominent place in Vrijthoff’s library. Of the
ninety books he acquired after 1748 ten are

about surgical techniques and five about
work in the military hospital. Apparently, he
kept up-to-date with the literature in that
field. Obviously, books on anatomy were of
importance. The seven books on anatomy
that Vrijthoff added to his already large
anatomy collection after 1748 provided
necessary study material for preparing

public anatomy lessons and particularly
as the basis for surgical procedures. The
library also offers indications that Vrijthoff
was closely involved in the practice and
training of midwives in the town. A striking
number of books in his library is about
obstetrics.

In 1784 tension rose to a high pitch,
particularly in Maastricht, with
emperor Jozef II claiming the town of
Maastricht and the Lands of Overmaze.
The fortification was put in a state of
readiness for defence and the garrison
was expanded. At the time, it numbered
around six thousand solders and was
predominantly Orangist, at least as far as
the officers were concerned. The pressure
on Vrijthoff, who was then 62 years of
age, must have been severe. While his
life had always been closely intertwined

with Maastricht’s political and military
events, his final years were characterised
by revolutionary tensions. In July 1879,
after the French revolution had erupted in
Paris, five thousand refugees – supporters
of the ancient régime – sought refuge in
Maastricht. Once again Maastricht was
the scene of international acts of war. In
February 1793, French troops laid siege
to Maastricht, with the total destruction
of the building of the Illustre School. A
month later, thanks partly to the efforts
of 1,400 officers, members of the French

Dodonaeus, R., Pvrgantivm aliarvmqve eo facientivm, tvm et radicum,

Tissot. S., Raedgevinge voor de gezondheid van den gemeenen man, van landlieden, en alle die de hulpe van een bequaem

conuoluulorum ac deleteriarum herbarum historiæ libri IIII. Antverpiæ:

genees of heelmeester ontbreken, of niet spoedig genoeg bekomen konnen. Tot Brugge: by Joseph van Praet, 1765.

Ex officina Christophori Plantini, 1574.

(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht CB 16 D 10)

(Universiteitsbibliotheek Maastricht MU W dII 8)

nobility who had emigrated to Maastricht,
the town was returned into the hands
of the Republic. Vrijthoff died shortly
afterwards, on 15 April 1793, at the age of
70 years, and thus did not witness how the
ancien régime, with which he had always
felt a close connection, collapsed and
French revolutionaries captured Maastricht
to herald a ‘new age’. Vrijthoff was buried
in the St Janskerk in Maastricht on 17 April
1793.

19

Voor de expositie is een keuze
gemaakt uit dezelfde edities of
vergelijkbare edities van boeken
die zowel in de catalogus van
Vrijthoff voorkomen als in de
huidige Stadsbibliotheek en in
de Jezuïetencollectie van de
Universiteitsbibliotheek.
Zoals blijkt uit bijgaande lijst is
daarbij een thematische keuze
gemaakt, waarbij voor deze expositie de nadruk is gelegd op het
medische deel van de bibliotheek.

Expositie
van de bibliotheek
van Vrijthoff

Exhibition of Vrijthoff’s library
For the exhibition, a selection has been
made from the same or comparable
editions of books listed in the catalogues
of both Vrijthoff’s library and of today’s
Town Library and the Jesuit collection
of the University Library. The following
list shows that a thematic selection had
been made, with special emphasis on the
medical works in the library.

Vesalius A., De humani corporis fabrica libri septem.
Basileae: per Ioannem Oporinum, 1555.
(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht SB 6007 B 2)

Dodonaeus, R., Stirpivm historiae pemptades sex. sive libri XXX. Antverpiæ: ex
officina Christophori Plantini, 1583.
(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht SB 32 D 27)

De thematische keuze
van deze expositie
Anatomie / Anatomy

Kruidenboeken / Herbals

Chirurgie / Surgery

Vesalius, A., De humani corporis fabrica libri
septem. Basileae: per Ioannem Oporinum,
1555. (SB 6007 B 2)

Dodonaeus, R., Stirpivm historiae
pemptades sex. sive libri XXX. Antverpiæ:
ex officina Christophori Plantini, 1583.
(SB 32 D 27)

Paré, A., Opera Ambrosii Parei regis primarii et Parisiensis chirvrgi. Parisiis: apud
Iacobvm Dv-pvys, 1582. (SB 36 E 6)

Vesalius, A., Opera omnia anatomica &
chirurgica / cura Hermanni Boerhaave ... &
Bernhardi Siegfried Albini ..2 dln. Leiden:
apud Joannem du Vivie, 1725.
(MU KPA 045-046)
Morgagni, J.B., Epistolae anatomicae duae;
novas observationes, & animadversiones
complectentes, quibus anatome augetur,
anatomicorum inventorum historia
evolvitur, utraque ab erroribus vindicatur
...Leiden: apud Joannem à Kerkhem, 1728.
(SB 30 B 6)
Loder, J.C., Tabulae anatomicae quas ad
illustrandam humani corporis fabricam /
Collegit et curavit Iustus Christianus Loder,
4 dln., Vinariae: sumtibus novi Bibliopolii
vulgo Industrie-Comptoir dicti, 1794-1803.
(MU 3052 A 9-10)
Lower, R., Tractatus de corde. Item De
motu & colore sanguinis, et chyli in eum
transitu. Amstelodami: apud Danielem
Elzevirium, 1669. (SB 188 H 19)
Verheyen, P., Corporis humani anatomiæ
liber primus ... Supplementum
anatomicum sive anatomiæ corporis
humani liber secundus. Corporis humani
anatomiæ. Supplementum anatomicum.
Bruxellis: apud Fratres T’Serstevens, 1726.
(MU W gl 50 1, 2)
Bartholini, T., Anatome quartum renovata
/ non tantum ex institutionibus b.m.
parentis, Caspari Bartholini, sed etiam ex
omnium cum veterum, tum recentiorum
observationibus; ad circulationem
harveianam, & vasa lymphatica directis;
cum iconibus novis et indicibus. Lugduni:
Sumpt. Joan. Ant. Huguetan, & Soc., 1677.
(MU 3053 F 31)

Dodonaeus, R., Crvydt-boeck Remberti
Dodonæi: volghens sijne laetste
verbeteringhe: met biivoeghsels achter
elck capitel, uyt verscheyden cruydtbeschrijvers: item, in ‘t laetste een
beschrijvinghe vande Indiaensche
ghewassen, meest ghetrocken uyt de
schriften van Carolvs Clvsivs. Nu wederom
van nieuws oversien ende verbetert
Crvydt-boeck. T’ Antwerpen: inde
Plantijnsche druckerije van Balthasar
Moretus, 1644. (MU KPA 084)
Dodonaeus, R., Pvrgantivm aliarvmqve
eo facientivm, tvm et radicum,
conuoluulorum ac deleteriarum herbarum
historiæ libri IIII. Antverpiæ: Ex officina
Christophori Plantini, 1574. (MU W dII 8)
Albinus, B.S., Academicarum annotationum:
continet anatomica, physiologica,
zoographica, phytographica. 8 dln. Leidae:
Apud J. & H. Verbeek, 1754-1768.
(MU W gl 1)
Malpighi, M., Opera omnia, seu thesaurus
locupletissimus botanico-medicoanatomicus, viginti quatuor tractatus
complectens et in duos tomos distributus,
quorum tractatuum seriem videre est
dedicatione absolutâ. Opera omnia, seu
thesaurus locupletissimus botanicomedico-anatomicus, viginti quatuor
tractatus complectens et in duos tomos
distributus. Lugduni Batavorum: Apud
Petrum van der Aa , 1687. (MU W d II 14)

Heister, L., Institutiones chirurgicae in
quibus quidquid ad rem chirurgicam
pertinent, optima et novissima ratione
pertractatur. 2 dln. Amstelaedami: apud
Janssonio-Waesbergios, 1739.
(SB 62 H 2/1-2)
Dionis, P., Cours d’operations de chirurgie:
demontrées au Jardin royal. Bruxelles: chez
Les Freres T’ Serstevens, 1708.(SB 188 G 54)
Ettmüller, M., Opera omnia, nempe, institutiones medicinæ, cum notis. Dissertationes
academicæ, Tomus I, Frankfurt a.M., 1688.
(SB 61 A 12)
Mauriceau, Fr., Traité des maladies des femmes grosses, et de celles qui sont accouchées; avec une description très-exacte de
toutes les parties de la femme qui servent
à la génération; le tout accompagné de
plusieurs figures convenable au sujet.
A Paris: par la Compagnie des Libraires,
1738-1740 (SB 188 I 15/1-2)
Fabricius, H., De chirvrgicale operatien van
Hyeronimvs Fabritivs ab Aqvapendente. 2
dln. s’ Graven Haghe: by de weduwe, en
erfgenamen van wylen Hillebrant Jacobsz.
van Wouw, 1630. (MU Wa 83 G 24)

Munting, A., De vera antiquorum herba
Britannica, ejusdemque efficacia contra
stomacaccen, seu scelotyrben, Frisiis
& Batavis de scheurbuyck: dissertatio
historico-medica. Amstelodami: apud
Hieronymum Sweerts , 1681. (MU W gl 29)

Albinus, B.S., Academicarum annotationum:
continet anatomica, physiologica, zoographica,
phytographica. 8 dln. Leidae: Apud J. & H. Verbeek,
1754-1768. (MU W gl 1)
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Hippocrates, Galenus, Boerhaave,
Nederlandse hoogleraren 17de en 18de
eeuw / Hipocrates, Galenus, Boerhaave, Dutch

Algemene Geneeskunde, praktijk van
alle dag, medisch recht, preventieve
geneeskunde / General Medicine, day-to-day

professors of the 17th and 18th century

practice, medical law, preventative medicine

Hippocrates, Ta tou Hippokratous apanta =
Hippocratis opera omnia: cum variis lectionibus non modo hucusque vulgatis, verum
ineditis postissimum, partim depromptis
ex Cornarii, & Sambuci codd. 2 dln. Viennæ
Austriæ: Ex Typographia Kaliwodiana, 17431749. (MU WA 39/1 en 2)

Sylvius de le Boë, Fr., Praxeos medicæ idea
nova: liber primus, de affectibus naturales
hominis functiones læsas vel constituentibis, vel producentibus, vel consequentibus.
Lugduni-Batavorum: apud viduam Joannis
Le Carpentier, 1672. (SB 5 J 11 bijgeb.)

Hippocratis Coi, Medicorvm principis, Iusiurandum; Aphorismorum sectiones VIII;
Prognostica; Porrheticorum lib. II; Coaca
præsagia / Graecvs et Latinvs contextus
accurate renouatus, lectionum varietate &
Corn. Celsi versione calci subdita; stvdio
Ioannis Opsopœi Brettani. Francofvrdi:
apud hæredes Andreæ Wecheli Claudium
Marnium & Ioann. Aubrium, 1587. (MU W
gI 58)
Boerhaave, H., Institutiones medicae in
usus annuae exercitationis domesticos
digestae / ab Hermanno Boerhaave. Lugduni Batavorum: Apud Theodorum Haak,
Samuel Luchtmans, Joh. & Herm. Verbeek,
1734. (MU AAC 171)
Boerhaave. H., Aphorismi de cognoscendis
et curandis morbis / in usum doctrinae domesticae digesti ab Hermanno Boerhaave.
Lugduni Batavorum: Apud Theodorum
Haak, Samuelem Luchtmans, Joh. et Herm.
Verbeek et Rotterodami: Joh. Dan. Beman,
1737. (MU W gl 5)
Swieten, G. van, en H. Boerhaave, Commentaria in Hermanni Boerhaave aphorismos
de cognoscendis et curandis morbis.
Lugduni Batavorum: Apud Johannem et
Hermannum Verbeek, 1742-1772. (MW EAP
981-85)

Zacchia, P., Pauli Zacchiæ ... Quæstionum medico-legalium tomi tres /edition
nova, à variis mendis purgata, passimque
interpolate, & novis recentiorum authorum
inventis ac observationibus aucta, curâ Joannis Danielis Horstii. Lugduni, sumptibus
Anisson , & Posuel, 1726. (SB 36 E 5)
Plenck, J.J., Elementa medicinae et chirurgiae forensis. Viennæ: apud Rudolphum
Graeffer, 1786. (SB 59 E 12)
Lembergius, J.L., Epistolarvm medicinalivm
volvmen tripartitvm, denvo recognitum,
& dimidia sui parte auctum: opus varia ac
rara cum eruditione. Epistolarvm medicinalivm volvmen tripartitvm. Hanoviæ: Typis
Wechelianis, apud Claudium Marnium &
hæredes Ioann. Aubrii, 1605. (MU KAA 107)

Chemie, physica / Chemistry, physics

Gaukes, Y., Dissertatio de medicina ad
certitudinem mathematicam evehenda:
continens certa hujus artis principia; &
quomodo ex iis omnia mechanice, & methodo mathematica demonstrari possint: In
eä quoque habentur diversæ, cum aliorum,
tum maxime Cartesii & Newtoni de rebus
philosophicis sententiæ sic, ut justo cuilibet
veritatis arbitro apparere queat, uter ex his
viris acutissimis felicius rem acu tetigerit.
Amstelædami: apud R. & G. Wetstenios.
1712. (SB 188 H 6)
Mort, J. le, Chymia medico-physica, dat is,
Genees- en natuur-kundige schei-konst, in
ondervindingen voorgestelt, door redenen
bevestigt. t’Amsterdam: By Jan ten Hoorn,
1696. (MU W sXIV 6)
Paracelsus, La grand chirurgie de Philippe
Aoreole Theophraste Paracelse. Lyon, pour
Antoine de Harsy, 1603. (SB 188 I 12).
Musitanus, C. D., Opera medica chymicopractica, seu Trutina medico-chymica.
Coloniæ Allobrogum: sumptibus Chouet,
G. De Tournes, 1700. (SB 188 B 16)

Tissot. S., Raedgevinge voor de gezondheid
van den gemeenen man, van landlieden, en
alle die de hulpe van een bequaem genees
of heelmeester ontbreken, of niet spoedig
genoeg bekomen konnen. Tot Brugge: by
Joseph van Praet, 1765. (CB 16 D 10)
Swieten, G. van, Korte beschryving en
geneeswys der ziekten, dewelke veelzints in
de heirleegers voorkomen. Te Amsteldam:
By Jacobus van Heun, 1764. (MU W gl 43)

Craanen, Th., Observationes excerptæ ex
prælectionibus publicis, privatisque collegiis viri ... Theodori Craanen ... quibus
emendatur & illustratur V. institutionum
liber Danielis Sennerti, de auxiliorum
materia / auctore P.V.D. Lugd. Batav.: Apud
Jacobum Mouque, 1687. (MU Wa 128 I 26)
Oosterdyk Schacht, J., Institvtiones medicinae practicae ad avditorvm potissimvm
vsvs im epitomen redactae et evvlgatae:
accedvnt dvae orationes ... morbis efficacia.
Trajecti Ad Rhenvm: Nicolavm van Vvcht
Institutiones medicinae practicae, 1747.
(MU W gl 31)

Paré, A., Opera Ambrosii Parei regis primarii et Parisiensis
chirvrgi. Parisiis: apud Iacobvm Dv-pvys, 1582. (SB 36 E 6)
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Algemene werken / General works
Ross, A. en J. Sanderus, ‘s Weerelds Godsdiensten, of Vertoog van alle de religien
en ketteryen in Asia, Africa, America en
Europa, van ‘t begin des Werelds tot desen
teghenwoordigen tĳdt toe. t’Amsterdam:
Jacob Benjamĳn, 1663. (MU Wa 118 B 30}
Krul, J.H., Pampiere wereld ofte wereldsche
oeffeninge, waer in begrepen zijn meest
alle de rijmen, en werken van I.H. Krvl.
Amsterdam: s.n., 1644. (CB 197 G 20)
Kircher, A., Toonneel van China, door veel,
zo geestelijke als werreltlijke, geheugteekenen, verscheide vertoningen van de
natuur en kunst, en blijken van veel andere
gedenkwaerdige dingen, geopent en verheerlykt. Amsterdam: Johannes Janssonius
van Waesberge, en de Wede. wijlen Elizeus
Weyerstraet, 1668. (MU RAA 448)
Cats, J., Alle de wercken, soo oude als nieuwe, van den heer Jacob Cats, ... : op nieus
vermeerdert met des autheurs tachtig-jarig
leven, huyshoudinge en bedenckingen op
Zorg-vliet. 2 dln. Amsterdam: Daniel van
den Dalen, François Halma, de wed. van A.
van Someren – Utrecht: J. en Wilhem vande
Water, 1700. (SB 602 B 4/1)
La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le
Nouveau Testament, c’est à dire l’ancienne
et la nouvelle alliance. / Revuë & corrigée sur le texte Hebreu & Grec par les
pasteurs & les professeurs de l’Eglise de
Geneve. Avec les nouveaux argumens & les
nouvelles reflexions sur chaque chapitre
de l’Ecriture Sainte par J.F. Ostervald ...
Augmentée de quatre tables géographiques, généalogiques, & chronologiques
pour l’intelligence de l’histoire de l’Ancien
& du Nouveau Testament. Amsterdam: Z.
Chatelain, 1724. (SB 6250 A 24)

De Stadsbibliotheek Maastricht & de
Jezuïetencollectie van de Universiteit
Maastricht

The Centre Céramique Town Library & the
Jesuit Collection of Maastricht University

De expositie ‘De bibliotheek van Vrijthoff’ is
samengesteld met boeken uit de Stadsbibliotheek Centre Céramique te Maastricht en die
uit de Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Maastricht.
De Stadsbibliotheek opende in 1662 haar
deuren en was vanaf het begin een openbare
bibliotheek gericht op een breed publiek en het
verzamelen van een ruime collectie literaire
en wetenschappelijke werken. De tweeherigheid van de stad (tot de Franse Tijd) maakte
het de bibliotheek mogelijk om zowel werken
van katholieke als van protestantse signatuur
aan te schaffen. Tijdens de negentiende eeuw
breidde vooral de zogenaamde ‘Limburgcollectie’ zich snel uit. In de loop van de twintigste
eeuw kwamen diverse collecties samen in
deze bibliotheek, die nu uit meer dan 500.000
boeken, tijdschriften, bladmuziek, cd’s, dvd’s,
cd-roms en digitale abonnementen bestaat.
De Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek omvat circa 265.000 banden, niet
alleen op het gebied van theologie en filosofie,
maar ook op het gebied van andere wetenschappen, zoals ondermeer de geneeskunde.
Deze waardevolle collectie – de oudste boeken
dateren uit de zestiende eeuw – diende als
basis voor de Universiteitsbibliotheek van de
in 1974 opgerichte Rijksuniversiteit Limburg,
nu Universiteit Maastricht geheten. De werken
uit de Jezuïetencollectie zijn voornamelijk
afkomstig van twee voormalige Jezuïetenopleidingen (het Canisianum te Maastricht
en het Berchmanianum te Nijmegen) en het
voormalige Grootseminarie Warmond.

The exhibition ‘Vrijthoff’s library’ displays
books from the Centre Céramique Town
Library of Maastricht and from the Jesuit
collection of the University Library of
Maastricht University. The Town Library
opened its doors in 1662. From its very
beginning it has been a public library
for a broad public and it has also been
compiling a large collection of literary and
scientific works. The dual governorship of
the town (until the French time) enabled
the library to purchase works of both a
roman catholic and a protestant nature.
During the nineteenth century, the socalled Limburg collection saw a particularly
rapid expansion. In the course of the
twentieth century various collections were
brought together in the library, which today
consists of over 500,000 books, journals,
sheet music, cds, dvds, cd-roms and digital
subscriptions. The Jesuit collection of
the University Library comprises around
265,000 volumes, not only on theology
and philosophy, but also in other scientific
fields, including medicine. This valuable
collection – the oldest volumes date from
the sixteenth century – was the basis of the
University Library of the State University of
Limburg, founded in 1974, the forerunner
of today’s Maastricht University. The
works from the Jesuit collection stem
mainly from two former Jesuit colleges
(the Canisianum, Maastricht and the
Berchmanianum, Nijmegen and from the
former Grootseminarie Wamond.

Labat, J.B., Nieuwe reizen naar de Franse
eilanden van America. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver
oorspronk, zeden, godsdienst, regering der
oude en tegenwoordige inwoonders; als
ook die der zwarte slaven : beneffens de
oorlogen en voornaamste gevallen, die in
het lang verblyf van den auteur in dat land
zyn voorgevallen : als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der
suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere
nuttigheden, tot den koophandel dienende: zynde dit nuttig werk in ‘t Fransch
beschreven. 4 dln., Amsterdam: Balthasar
Lakeman, 1725, (MU EAJ 941)

Vesalius, A., De humani corporis fabrica libri septem.
Basileae: per Ioannem Oporinum, 1555. (SB 6007 B 2)
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Colofon

Colofon

Deze brochure hoort bij de expositie met
dezelfde titel: ‘De bibliotheek van Vrijthoff
(1722-1793).
Boekenschat van een hoogleraar geneeskunde
aan de Illustre school te Maastricht’ - 18
november 2011 tot en met
31 maart 2012.

This brochure was written for the
exhibition of the same title: ‘The library of
Vrijthoff (1722-17930)’.
The wealth of books of a professor
of medicine at the Illustre School of
Maastricht - 18 November 2011 - 31 March
2012.

Locatie:
Loopbrug naar de Van Kleeftoren (te bereiken
vanuit de centrale hal azM via de gang naar
het dr. Tansgebouw)

Location:
Maastricht UMC+/azM; Footbridge to the
Van Kleef Tower (to be reached from the
central hall of azM via the passage to the
Dr. Tans-building)
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Krul, J.H., Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen
zijn meest alle de rijmen, en werken van I.H. Krvl. Amsterdam: s.n., 1644.
(Stadsbibliotheek Centre Céramique Maastricht CB 197 G 20)

