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Gouden Eeuw Italiaanse wonderdokter was brutale oplichter

Niemand was
veilig voor de
strapatsen van
Francesco Borri
Drie jaar slechts verbleef de Italiaanse charlatan Francesco
Giuseppe Borri in Amsterdam, maar hij liet een verpletterende
indruk na. Ten koste van opgelichte erfgenamen, onbetaald
personeel, overleden patiënten en een halfblinde hond.
Maarten Hell
AMSTERDAM

V

Paardenmiddel
Een opvallend slachtoffer
van de praktijken van Francesco Giuseppe Borri was
burgemeester Cornelis de
Graeff (1599-1664), een
van de machtigste mannen
op het Amsterdamse stadhuis. In 1664 ontbood hij
Borri aan zijn ziekbed om
hem te genezen van een
longaandoening. Als
remedie kreeg de regent
een sterke toverdrank
toegediend. De Graeff riep
daarop uit: “Gij tracteert
(behandelt) mij als een
paard!” Soelaas bood het
paardenmiddel niet, want
ook de burgemeester liet
het leven.

oordat Francesco
Giuseppe Borri in
februari 1661 Amsterdam aandeed,
was zijn reputatie
hem vanuit Den
Haag vooruitgesneld. Een notaris
had de bewijsvoeringoverde‘ketterseverdorventheden’vandedoordeinquisitiein
Milaanterdoodveroordeelde‘excellentieBorri’
vertaaldengepubliceerd.Metdetitel‘excellentie’–gewoonlijkvoorbehoudenaanvorstenen
hoge diplomaten – liet de Italiaan zich in zijn
nieuweballingsoordAmsterdamaanspreken.
Borrihadopdatmomentaleenopzienbarend
levenachterderug.ZowasinRomehetopperwezenineenvisioenaanhemverschenen.Hij,
FrancescoGiuseppeBorri,wasuitverkoren.Hij
was een nieuwe profeet, met de aartsengel
Michaëlalssteunentoeverlaat.Alsbewijsvan
zijnroepingkonhijeenvandiensverentonen.
DieprofetischeambitieshaddeninRomede
aandachtgetrokkenvandepauselijkeinquisitie, de kerkelijke rechtbank, waarna Borri de
wijk nam naar zijn geboortestad Milaan. Daar
stichttehijin1655eensekte,waarvandeleden
zichnahetafstaanvanhunaardsebezittingen
moestenvoorbereidenophetnaderendeeinde.
EenplanominMilaaneenoproerteontketenen
endeaartsbisschopomtebrengen,lekteuit.De
inquisitieveroordeeldehemtotdebrandstapel,
maar de vogel was al gevlogen. Op zijn vlucht
noordwaarts belandde Borri uiteindelijk in
Amsterdam.

Weelderig ingericht
Eenmaal in Amsterdam huurde de markante
Milaneeseengemeubileerdewoning.Zijnhospita moest hem en zijn gevolg ook bedienen,
vanetenendrinkenvoorzienenhunkledingen
beddengoed wassen. Binnen enkele maanden
washijalweervertrokken,zondereencenthuur
tehebbenbetaald.Dehospitalietbeslagleggen
opzijnachtergelatenspullen.IntussenhadBorrivriendengemaaktindehoogstekringen.Zijn
volgende woonlocatie was een grachtenpand
van schepen Willem Jorisz. Backer. Van een

andereregent–burgemeesterHendrikHooft–
huurdehijeenstalvoorzijnkoetsmetpaarden,
waarmee hij zich door de stad liet rijden. Het
huisrichttehijweelderiginmetduremeubelen,
tapijten,schilderijen,rariteitenenedelstenen.
Vanuit het voorhuis met zijkamer leidde de
gangnaareenzaalenindegrotekeukenwaseen
laboratoriumingericht.

Universeel geneesmiddel
Borrileefdeopgrotevoet.Hijhadeendienstmeid, een knecht en een handjevol Franssprekende lakeien in dienst, van wie er zeker
driebewapendwarenmetpistoleneneenkarabijn.Inhethuissloopookeentijgerrond.Netals
eerderinRomeverdiendeBorriinAmsterdam
dekostmethetgevenvanconsulten,waarvoor
hijeenkleinwoordjeNederlandsleerde,naast
het gebruikelijke Frans. Trekpleister was zijn
universelegeneesmiddel,waarmeehijiedereen
kon genezen van elke kwaal – uiteraard tegen
ruimhartige betaling. Van heinde en verre
kwamenwelgesteldeziekenopaudiëntie.
Wetenschappers namen de wonderdokter
aanvankelijk serieus en wilden leren van zijn
opmerkelijke oogoperaties. Die bleken echter
weinigmeertebehelzendanhettoedienenvan
een even geheimzinnige als smerige wonderdrank,metbestandsdelenalsdierenmest.Een
doorBorrigeopereerdehondmoesthetvoortaanmetéénoogstellen.Hetduurdenietlang
voordat de wonderdokter ook menselijke
slachtoﬀers maakte. Een van hen was de uit
Nederlands-Indië teruggekeerde Gerard Demmer,diedaarinVOC-dienstcarrièreenfortuin
hadgemaakt.Inapril1662kwamhijdoodziekin
aanrakingmetBorrienhijleendehem100.000
gulden. Binnen een maand was hij overleden.
TezelfdertijdtradBorriookopalsdelijfartsvan
een steenrijke speelkaartenproducent; deze
patiëntoverleedonverwachtzonderookmaar
eenpenningnatelatenaanzijnfamilie.
DemmerserfgenamensleeptenBorrivoorde
schepenbank.DezaakbelanddebijhetHofvan
Holland in Den Haag, waar hij intussen was
gaan wonen. In 1663 keerde Borri terug naar
Amsterdam, om in het huwelijk te treden met
eenlokaleschoonheid–zogenaamddan,want
hijtrouwdehelemaalniet.Hijgingopdeoude
voetverder.Meteenslinksejuwelenhandelwist
Borrihetnogenigetijduittezingen,tothethem
ookinAmsterdamteheetonderdevoetenwerd.

Doodziek kwam Demmer
bij Borri, hij leende hem
100.000 gulden. Binnen
een maand was hij dood.

