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[Na heel wat omzwervingen was Paracelsus eind 1526 in Straatsburg aangekomen, 
met de bedoeling zich daar te settelen. Hij had al het burgerrecht verworven en was lid 
geworden van het gilde Zur Luzerne – beroepsvereniging van onder andere korenhan-
delaars, molenaars en chirurgen – toen hij naar Bazel werd geroepen om de boekdruk-
ker Johannes Froben, een van de intimi van Erasmus van Rotterdam, te behandelen. De 
geleerde drukker leed al langere tijd aan een aandoening van zijn rechter enkel, waar 
zijn artsen geen raad mee wisten. Ze hadden al overwogen het been te amputeren, maar 
Paracelsus wist hem te genezen.

De – nogal progressieve – gemeenteraad van Bazel wilde deze man graag bij zich 
houden, en zo werd Paracelsus in 1527 tot stadsgeneesheer benoemd. Het was daar de 
laatste tijd een gewoonte geworden dat de stadsgeneesheer tegelijk een hoogleraarschap 
aan de medische faculteit uitoefende, en voor zowel Paracelsus als ook de gemeenteraad 
was het vanzelfsprekend dat deze traditie zou worden voortgezet. De conservatieve facul-
teit was het hier echter niet mee eens en stelde allerlei (formele) voorwaarden aan Para-
celsus, waar deze waarschijnlijk niet op in ging. In deze van begin af aan gespannen sfeer 
publiceerde hij deze beroemde collegeaankondiging. 

De toenmalige wetenschapsbeoefening stond nog geheel in het teken van de scho-
lastiek, ze was doordrongen en werd overheerst door de filosofie van Aristoteles, die uit 
het Grieks via het Syrisch, Arabisch en Hebreeuws naar het Latijn was vertaald en van 
Arabische commentaren was voorzien. De grootste autoriteiten op medisch gebied waren 
Galenus (129 - 216), met zijn theorie van de vier lichaamssappen (humores), en de Pers 
Avicenna (980 - 1037). Het onderwijs bestond uit het voorlezen en becommentariëren 
van de antieke teksten volgens de deductieve methode: definiëren, classificeren en argu-
menteren met behulp van syllogismen en axioma’s. Geen waargenomen feiten, maar de 
autoriteiten leverden de argumenten. Dat deze collegeaankondiging moest inslaan als een 
bom, was duidelijk.]

Bazel, 5 juni 1527

Theophrastus Bombastus von Hohenheim uit Einsiedeln, 
doctor en professor in beide takken van de geneeskunst,

groet de studenten in de medicijnen

De geneeskunde is de enige van alle wetenschappelijke disciplines die 
door zowel religieuze als ook seculiere schrijvers als een geschenk uit de 
hemel, als vervulling van een behoefte wordt geprezen – en dat terwijl 
tegenwoordig slechts heel weinig artsen deze kunst met succes beoefenen. 
Het leek me derhalve nodig haar voormalige roem en aanzien te herstellen 
en de droesem van de barbaren er als het ware uit te filteren. We zullen 
de medische wetenschap van de zwaarste vergissingen zuiveren door niet 
de voorschriften van de auteurs uit de oudheid te volgen, maar uitslui-
tend datgene naar voren te brengen wat we deels door openbaring van de 
natuur, deels door eigen inspanning hebben ontdekt en wat we door lang-
durige toepassing en ervaring hebben kunnen bevestigen.



Het is tenslotte een publiek geheim dat de meeste artsen in het tegen-
woordige tijdsgewricht lelijk in de fout gaan, wat voor de zieken een enorm 
gevaar oplevert. Dat komt doordat ze zich al te slaafs vastklampen aan 
de uitspraken van Hippocrates, Galenus, Avicenna en anderen, alsof deze 
gelijk orakels uit de drievoet van Apollon zijn opgestegen zodat je geen 
vingerbreed ervan zou mogen afwijken. Door deze auteurs te volgen kun 
je wel, zo God wil, een schitterende doctor worden, maar geen arts. Waar 
het bij een arts op aankomt, is noch de titel noch welsprekendheid, talen-
kennis of het feit dat je een grote stapel boeken hebt gelezen, hoe mooi 
deze dingen je ook mogen staan, maar een diepgaand inzicht in de natuur 
en haar geheimen, dat op zich alleen makkelijk opweegt tegen al het 
andere. Een redenaar moet vlot en overtuigend kunnen spreken om een 
beoordelaar tot zijn standpunt over te halen; wat daarentegen van een 
arts wordt gevraagd, is de verschillende soorten aandoeningen, hun oor-
zaken en symptomen te kennen, hiervoor met een scherpe blik en grote 
inzet geneesmiddelen toe te dienen en, overeenkomstig de aard en het 
wezen van elke patiënt, aan iedereen geneeskundige hulp te verlenen.

Om nu mijn eigen leermethode in enkele woorden te omschrijven: in de 
eerste plaats zal ik, ertoe in staat gesteld door een genereuze bezoldiging 
door de raadsheren van Bazel, in dagelijks twee uren door mijzelf geschre-
ven boeken over praktijk en theorie van interne geneeskunde en chirurgie 
in het openbaar bespreken. Ik zal dat doen met uiterste nauwgezetheid, 
zodat de toehoorders er veel profijt van zullen hebben. Deze boeken zijn, 
in tegenstelling tot wat bij anderen gebruikelijk is, niet uit Hippocrates of 
Galenus of welke andere boeken ook bij elkaar gebedeld, maar bevatten 
datgene wat ik met behulp van de hoogste lerares in deze zaken, namelijk 
de ervaring, en door eigen inspanning heb verworven. Om de deugdelijk-
heid van mijn leer aan te tonen, baseer ik me dan ook op ervaringskennis 
en denken, in plaats van me op autoriteiten te beroepen.

Dus, beste lezer, als iemand behagen schept in de geheimen van de 
apollinische kunst, als hij gedreven is door liefde en door dorst naar ken-
nis en hij binnen korte tijd alles grondig wenst te leren wat tot deze tak 
van wetenschap behoort, laat hem dan direct naar Bazel komen, waar hij 
nog veel meer en grootsere dingen te weten zal komen dan ik hier in het 
kort kan aanstippen. Maar om voor de belangstellende alvast een tipje van 
de sluier te lichten, wil ik bij wijze van voorbeeld best verklappen dat we 
zeker de theorie van de oude auteurs over temperamenten en lichaams-
sappen, waar zij ten onrechte maar liefst alle ziekten uit afleiden, niet zul-
len volgen. Op deze grondslag lukt het tegenwoordig geen enkele arts, 
of hooguit een enkeling, exacte kennis te verkrijgen over de ziekten, hun 
oorzaken en kritieke dagen.

Met het hier aangeduide hoop ik uw nieuwsgierigheid voldoende te heb-
ben geprikkeld. Een oordeel hierover mag u echter pas hebben nadat u 
Theophrastus hebt gehoord. Vaarwel, en neem onze poging tot een ver-
nieuwing van de geneeskunst welwillend op.

1 Paracelsus: Intimatio in Sämtliche Werke. 1. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophi-
sche Schriften I-XIV, uitgegeven door Karl Sudhoff, München 1922-1933; deel IV.


