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Als er van de beoefenaars der Scheikunde en der overige natuurkundige 
wetenschappen · sprake is, dan worden de namen der beide in het hoofd rlezes 
genoemde Leidsche professoren niet zelden achtereen volgens en als in éénen 
adem vermeld~ En evenwel is er . tusschen SYLVlUS en BOERH'AA. VE, wat het 
scheikundig: onderwijs · betreft, eene halve eeuw verloopen, en ook gedurende 
dat vijftigjarig tijdvak zijn er aan de Leidsche hoogeschool beoefenaars en 
docenten der natuurkundige wetenschappen geweest, die wij geenszins met 
stilzwijgen mogen voorbijgaan. Mannen toch als - ARNOLDUS SYEN, FAUL03 

· HERMANN en PETi,tUS HOTTON, aan wie het onderwijs in de Kruidkunde ach• 
. tete.envolgens werd. opgedragen, nemen · in de geschiedenis der Leidsche hoo
geschool eene te eervolle plaats in, dan dat wij niet gaarne bij hunne ve~
diensten zouden stilstaan. Het is daarom mijn voornemen om met de kruid
kundigen een begin te maken, en ik meen voor die wijze van handefon twee 
gegronde redenen te kunnen aanvoeren. De eerste is hierin gelegen, dat de 
Kruidkunde, wat hare wetenschappelijke beoefening betreft, omstreeks het 

. einde der zeventiende eeuw, reeds een hooger standpunt bereikt had, dan de 
overige natuurkundige wetenschappen, die, hoezeer praktisch en in toepassing 
beoefend, ·echter den naam eener wetenschap nog ni~t verdienden, en als zoó
danig bij de Kruidkunde allezins achter stonden. De tweede reden is te 
z·oeken in de verdiensten der personen zelve, die gedurende genoemd tijdvak 
met het onderwijs in de Botanie belast werden. Ons voornemen toch, om 
daarvan in de eerste plaats melding te maken, zal door. niemand gewraakt 
worden, als het ons blijken zal, dat de drie reeds genoemde hoogleeraren 
voor het hun opgedragen botanisch onderwijs uitnemende geschiktheid hadden, 
zóó zelfs, dat zij de eervolle bekendheid, diè hun ook buiten 's lands te beurt 
vie~, vermoedelijk meer aan de degel\ikheid van hun onderwijs en aan de 

· wetenschappelijke vorming hunner leerlingeu, dan aan de enkele door hen 
uitgegm·en geschriften_, . te danken hadden. 

N~D. TIJDSCl:lR~ v, GENEESK. 1865. ze .AFD. 19 
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Aan FLORENTIUS SCHUYL, die in het door z90 vele sterfgevallen geken

merkte jaar 1669 overleden was, is ARNOLDUS SYEN, zoowel in het geven der 
botanische lessen, als in het opzigt over den kruidtuin, opgevolgd. Hij werd 
in 164,0 te Amsterdam geboren, volbragt zijne studiën aan de Leidsche hoo
geschool en werd 17 September 1659 tot Medicinae Doctor bevorderd, na 
verdediging van eene lJiBputatio medica de ltyàrope ·aBcite, opgedragen aan 
zijnen vader GEORGIUS SYEN (1). Deri 8stèn Mei 1670 we1·d hij, ,,·by gevalle 
hier in etad synde," tot gewoon hoogleeraar in de Geneeskunde (ad docen
dam botanicam) naar Leiden beroepen, en tevens tot praefectus horti botanici 
aangesteld (2). Hij had die eervolle, reeds op 1 Junij door heI_U aanvaarde 
betrekking (3), aan den roem te danken, dien hij zich reeds op 30jarigen 
leeftijd verworven had. Inzonderheid was dit het geval ten opzigte van de 
Kruidkunde, waarvoor h~j reeds vroeg grooten lust had opgevat, en aan welker 
beoefening hij later buitenlandsche reizen naar Engeland, Frankrijk en Duitsch
land dienstbaar maakte, met dat gevolg, dat ook de Leidsche kruidtuin met 
zijne dáár en elders verzamelde schatten verrijkt werd. Daarenboven was 
SYEN, naar het oordeel van BOERHAAVE (4), een zeer vernuftig, bekwaam, 
geleerd en welsprekend man van zeer beschaafde manieren. Aan deze eigen~ 
schappen en aan zijne gunstige bekendheid als botanicus, was hij zijne vriend
schap en briefwisseling met :MORISON, BREYNE, VAN RHEDE, RUMPHIUS, 

COMMELIJN, HERMANN en andere bekende geleerden verschuldigd. Ook stond 
hij in vriendschappelijke betrekking · tot den beroemdèn SWAMMERDAM, · die 
hem, gelijk BOERHAA VE elders vermeldt, in het jaar 1673,. de kleine kiem
doosjes van de varens aanwees en · voor hem afbeeldde (5). Zelfs in zijne 
woonplaats Gouda, wáár SYEN, v6ór zijne aanstelling te Leiden, · de genees- · 
kundige praktijk uitoefende, had hij zich eenen aan de aanzienlijkste lief- , 
hebbers bekenden kruidtuin aangelegd, waarin vele zeldzame en . uitheeemsche 
gewassen met groote zorg gekweekt werden. Hierbij · kwam nog, dat SYEN 

bij den Curator BEVERNINGH, aan wièn het oppertoezigt over den hortus bo
tanicus door zijne ambtgenooten was opgedragen, wist te bewerken; dat aan 
den bekwamen PAULUS HERMANN het doen eener reis naar Africa, de Indiën 
en Ceylon, met het bepaalde doel om de Flora van die -landen fe onderzoe
ken en te beschrijven, werd opgedragen, terwijl die geleerde zijne dankbaar
heid niet beter wist te bew(izen, dan door jaarlijks, zoo veel mogelijk, zeld
zame en kostbare zaden, wortels en bollen vo.or den hortus botanicus over te zen
den, waartoe zich in dien, door handel en, zeevaart bloeijenden tijd ruime· gele
genheid aanbood. · Het waren derhalve hoogst gunstige omstàndigheden, 
waarin ARNOLDUS SY~N te Leiden geplaatst was, en zeker .heeft zijn onder
wijs daar rijke vruchten gedragen. Zo~ als reeds uit de eerste Ordo lecti
onum blijkt, die na zijne aanstelling werd uitgegeven (6), bepaalde zich dat 
onderwijs in den winter hoof<lzakelijk tot de Materie~ medica, terwijl het voor
jaar en de zomermaanden aan . de botanische lessen in den hortus werden 
dienstbaar gemaakt. De verzorgers der· hoogeschool betuigden daarover meer 
dan één·s hunne tevredenheid, en in de Re8olutiën van 7 October 1672 leest, 
men dienaangaande het volgende (7): u Reguard genomen hebbende op de 
goede diensten mitsgaders de singuliere yver ende vigilantie by. Dr. ARNOL

D US SYEN, professor Botanices in dese Universitey:, sedett den aanvangh van 
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syne professie doorgaens gepresteerd, hebben Curatoren en Burgemeesters om 
den voorsegden yver des te beter aan te moedigen, ende tot betuiging der 
satisfactie die · sy in deszelfs vigilantie en naerstigheyt tot nogh toe hebben 
genomen, goet gevonden en geresol veert het tractement van den voorn. 
D. ARN. SYEN te verdubbelen, en sulx in plaatse van f 400, bij hem tot 
nogh toe genooten." - Ook verklaren Curatoren, weinige jaren later, dat 
de aanwas van planten in den hortus, door de zorg van SYEN zoo groot was, 
dat het nuttig en noodig geoordeeld werd om aan den hortulanus een vasten 

knecht toe te voegen (8). 
Dat aan s YEN de eer te beurt viel, bij de viering van het eerste eeuwfeest 

der Leidsche hoogeschool, de feestrede uit te sp1·eken, heb ik reeds vroeger 
vermeld. Ware hem een langer leven vergund geworden, - want wat betee• 
kenen 38 jaren in_ .verhouding tot den omvang der wetenschap? -- ongetwij
feld zou die hoogleeraar, · wien HALLER een "vir splendidus et magnus rei 
herbarfo.e amator" noemt (9), ook tot uitbreiding . der wetenschap hebben 
medegewerkt. Dit mag. men vermoeden uit hetgeen hij heeft bijgedra'gen tot 
het eerste, in 1678 in het licht verschenen, deel van het kostbaar en hoogst 
verdienstelijk, tot . de l!1lora van Mala bar en Ceylon betrekkelijke, met 794 
keurige afbeeldingen voorziene plaatwerk, door welks bekostiging en voor
treffelijke uitvoering een der vroegere Gouverneurs van onze Oost-Indische 
bezittingen, ·HEN])RIK VAN RHEDE van IJraakenBtein zich zelven .een blijvend 
gedenkteeken ·van lofwaardigen ijver in het beschermen en bevorderen van 
wetenschappelijke · kennis heeft opgerigt (10). Het werd SYEN dt:;rhalve ver
gund om . d.e uitgaaf, ,althans van het eerste stuk, van-het voornoemde pracht
werk te mogen beleven, en hij zond dit den 8sten Mei -1678 aan heeren Cu
ratoren ten geschenke met eenen geleidenden, in afschrift bewaarden, latijn~ 
scheu brief (11). Het voornemen van den hoogleeraar, om zich ook verder 
met bet bewerken van het rijke, do.or VAN RHEDE bijeengebragte herbarium 
bezig .te houden, en zóó aan de uitgave van den Hortu8 M alabaricus te blij
ven deelnemen, werd door zijnen vroegtijdigen dood, die den 2lsten October 
1678 he,eft plaats gehad, verijdeld . (12). Zijn afsterven werd zeer betreurd, 
en de door zijnen ambtgenoot CRAANEN, vier maanden later, ter zijner nage
dachtenis uitge~prokeue lijkrede (13), werd met belangstelling aangehoord (14). 
pe na, SYE:N's •dood gerezene bedenking, of door zijne weduwe (CLARA CINCQ) 
en verdere erfgenamen al · dan niet regtmatige aanspraak gemaakt werd op 
het eigendomsregt van vele in den hortus aanwezige planten, als aan den 
hoogleeraar in zijn particulier toebehoord hebbende, gaf aanleiding tot een 
besluit van Curatoren, om daarvoor aan de weduwe eene v~rgoeding van 
/ 315 te .geven (15 ). Ook werd uit de nalatenschap van den hoogleeraar 
aangekocht een boek met talrijke figuren, uit verschillende herbaria, vooral 
van LOBELIUS, CLUSIUS en DODONAEU~, doqr RA.PHELINGIUS bijeengebragt, be. 
nevens ee_n ander boek met af heel dingen van fungi en andere kryptogame 
gewassen, aan welke laatste verzameling eene waarde van / 120 werd toege• 
kend {16). 

Nadat SYEN in October 1678 overleden was, .ging het Collegie van Cura
tpi-en reeds in de eerstvolgende maand November tot de benoeming van 

19* 
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eenen nieuwen hoogleeraar over.· Die betrekking kon wel aan niemand met 
meer regt worden opgedragen, dan aan PAULUS HERlU.NN, van welken men 
wist, dat hij bij den onlangs gestorvenen hoogleeraar SYEN boog stond aan
geschreven. Reeds op den 2lsten November besloot men dienovèreenkomstig 
te handelen. Intusschen kon dit voor het oogenblik weinig baten, daar 
liERMANN van zijne wetenschappelijke, ook op SYEN's raad ondernomene reis, 
nog niet was feruggekeerd, alsnog op Ceylon vertoefde, en welligt, zoo meende 
men, nog twee jaren zou uitblijven. Bij die gesteldheid _van zaken namen 
Curatoren den llden Mei 1679 het besluit, om inmiddels in het botanische 
onderwijs te voorzien door de tijdelijke · aanstelling van PETRUS HOTTON. 

Van dezen wist men, dat hij te Leiden gestudeerd had, aldáár tot Medicinae 
Doctor bevorderd was, dat hij bij voorkeur de Kruidkunde beoefende. tot dat 
einde eenigen tijd in Denemarken vertoefd had en nu laatstelijk de genees
kundige praktijk te Amsterdam uitoefende. HOTTON werd daarom op eene 
jaarwedde van f 600, benevens vrije bewoning van_ het huis in de N onnensteeg, 
onder den titel van Medicinae et Botanices professor ordinarius, aangesteld, ten 
einde, tot aan de komst van HERMANN, de' Kruidkunde te onderwijzen en de 
demonstratiën in den hortus te doen (17). Daar die betrekking slechts tijde
lijk was, werd hij van het houden eener inaugurele Oratie gedispenseerd, 
doch kreeg niettemin zitting in den akademischen Senaat (18). Tot 8 Au
gustus 1682, op welk tijdstip · de benoemde hoogleeraar HERMANN was terug
gekeerd, . had HOTTON, als plaatsvervanger van dezen, zich allezins lóffelijk 
van de hem opgedragene werkzaamheden gekweten, zoodat hij toen eervol 
ontslagen en schriftelijk door Curatoren bedankt werd (19). Voor het oogen
blik nemen wij daarom afscheid van dien hoogleeraar 1 om later op hem terug 
te komen, wanneer hij geroepen zal worden om aan BERMANN op te volgen. 

Deze laatste (PAULUS HERMANN) werd 30 J unij 1646 te Halle, in Saksen, 
gebor,en, gelijk blijkt uit de door BIDLOO uitgegeven lijkrede (20), door welke 
wij met de voornaamste levensbijzonderheden van dien merkwaardjgen man 
worden bekend gemaa~t. Reeds van kindsbeen af legde hij grooten lust tot 
natuurkundig onderzoek aan den dag, en op tienjarigen leeftijd ware hij daar
van bijna het slagtoffer geworden, doordien hij, met het zoeken van planten 
bezig, in het water viel, waaruit hij met moeite, en als wonderdadig, gered 
werd. Evenwel mogt hij gedurende het leven van zijnen vader, dîe hem voor 
de studie der Theologie bestemd bad, aan deze zijne neiging niet toegeven, · en ·eerst 
na diens dood begon hij, op achttienjarigen leeftijd, van het akademisch on• 
derwijs in de Geneeskunde gebruik te maken. · Dit · geschiedde achtereenvol
gens te '\Vittenberg, Leipzig, Jena, Leiden, Rome en Padua. Aan laatstge
noemde hoogeschool werd hij in 1670 tot Doctor in de Wijsbegeerte en- Ge• 
neeskunde bevorderd. Dien graad verkregen hebbende meende HERMANN ech
ter, meer tot den tijd eener krachtige _voortzetting,· dan tot het einde zijner 
studiën gevorderd te zijn. Hij besloot daarom, na Italië nog eens opzettelijk 
doorreisd te hebben, ten einde ook de natuurvoortbrengselen van dien klas
sieken grond te leeren kennen, zich op nieuw naar Leiden te begeven, alwáár 
hij, volgens _vro~gere ondervinding, de_ beste gelegenheid voor zijne m.eest 
geliefkoosde studievakken meende te zullen vinden. Onder de lessen der toen 
ie Leiden aanwezige hoogleeraren waren het vooral die van · DBELINCOURT 
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over de Ontleedkunde, welke HERMANN, volgens BIDLoo's herigt, met de 
meeste vlijt bijwoonde. Stelde hij het onderwijs van dezen en van andere 
Leidsche professoren op hoogen prijs, wederkeerig leerde men de verdiensten 
van HERMANN kennen, die aan zijnen reeds toen verworvenen naam de in 
1672 van de hooge regering ontvangen aanbieding te danken had, om op 
's lands kosten, de vroeger genoemde reis naar de Indiën, Zuid-Africa en 
Ceylon te doen. Die reis heeft acht jaren geduurd, en had, den toenmaligen 
tijd in aanmerking genomen, allergunstigste uitkomsten, niettegenstaande hij 
meermalen met ernstige ziekten te strijden had. Laatstelijk van Ceylon, w~ár 
hij tot tweemalen , toe in het huwelijk getreden was, naar ons · Gemeenebest , 
teruggekeerd, aanvaardde HERMANN de betrekking van professor Botanices 
ordinarius, blijkens de op 24 Augustus 1680 aan den Senaat gedane mededee
ling (21), met het uitspreken eener akademische rede: Over het nut der 
kruidtuinen C!)- het ge,noegen dat zij opleveren (22). Had hij reeds daardoor 
aanvankelijk op ztjne hoorders een gunstigen indruk gemaakt, datzelfde geluk 
viel hem, zoowel ten opzigte zijner ambtgenooten als van de aan zijne leiding 
toevertrouwde studenten, gedurende zijne geheele akademische loopbaan te 
beurt. Zoo als BIDLOO vol van zijnen lof is, en vooral zijn beminnelijk 
karakter doet uitkomen, zoo heeft insgelijks . een ander tijdgenoot, de reeds 
genoemde PIET·Ert HOTTON, wien wij straks nog nader als HERMANN's opvol-
ger ontmoeten zullen, eene allergunstigste karakteristiek van hem gegeven (23). 
Dit was ook - het geval met J.!OERHAAVE, die ons in het volgende tafereel 
zijne verdiensten voor oogen stelt (24): 11 HERMANN wa.s (zoo luiden BOER

HAAVE's in het Hollandsch overgehragte woorden) een van kindsbeen af 
gehard, zeer ervaren, veel beproefd en geoefend man, die aan groote vlijt een 
getrouw geheugen paarde, en die, behalve een gezonden en krachtigen lig• 
chaamsbouw, eene voortreffelijke inborst bezat. Dag en nacht ontzag hij 
moeite noch vl{it om den akademischen kruidtuin uit te breiden en de aldáár 
g-ekweekte planten, zoowel voor het onderwijs als ·voor eigen studie, aan te 
wenden. Onmogelijk is het te zeggen en nog moeijelijker te geloov~n, hoe 
h~i. door geene uitgaven te ontzien, door het doen van reizen. door botani
sche wandelingen, door eene uitgestrekte briefwisseling, door veelsoortigen 
handel en ruilhandel, door het schrijven van boeken en door het doen afbeel
den van vele planten, de hoogeschool als met nieuwe schatten verrijkt en 
haren luister vermeerderd heeft. Reeds in het jaar 1681 _ toch was hij in staat 
om aan de studenten in de botanie 1537 gewassen in den akademischen 
kruidtuin aan te wijzen en aan zijn onderwijs, voor zoo ver dit noodig was, 
dienstbaar te maken. Daarenboven begreep HERMA.NN teregt, · aan laatstge
noemd doel bevorderlijk te zullen zijn, - door eene betere en meer weten-

. . \ 

schappelijke rangschikking in den ho~tus botanicus in te voeren. Hij vond 
daartoe aanleiding in de · vergrooting, die in 1685, voor de derde maal, aan 
den kruidtuin was te beurt gevallen, en hij aarzeide niet om daarbij het 
systema van MORISON, dat omstreeks dien tijd was in het licht verschenen, 
te volgen. Nadat die arbeid voltooid was, bleek het, dat de toen in den 
hortus gekweekte planten het cijfer van 3029 bedroegen. Zoo ziet men, wat 
RERMANN in den tijd . van acht jaren heeft kunnen doen. Moge het onge
loofelij_k zijn, het is niettemin waar, dat hij alleen, in dat korte tijdsbestek, 
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meerdere en schoonere planten in den kruidtuin gebragt heeft, . dan BONT, 

CLUIJT, PAA uw, CLUSIUS, VORSTius, SCHUIJL en SYEN, in den tijd van honderd 
en vijf jaren, met zoo veel moeite en kunst hadden kunnen bijeenbrenO'en. 
Gelijk de groote man daarin door de welwillendheid en onbekrompene :;rij
gevigheid van heeren Curatoren ondersteund werd, zoo . droeg hij er zelf het ; 
meeste toe bij door in den tijd der vacantiën, beurtelings reizen naar Fr~nk• 
rijk, Engeland en Duitschland, ter ,·errijking van den kruidtuin, te maken." 
Doet laatstgenoemde bijzonderheid ons reeds vermoeden, dat HERMANN's 

naam insgelijks buite1~ de grenzen van ons vaderland met roem bekend was, 
ook zijne veelvuldige betrekkingen met buitenlandsche geleerden en vooral 
met de voornaamste kruidkundigen van zijnen tijd, welke door BIDLOO bij 
name genoemd worden, strekken daarvoor tot een bewijs. Begeert men eene 
proeve van de bijzondere yereering, die onder anderen in Frankrijk aan HER• 

MANN bewezen werd, men leze bij laatstgenoemden schrijver het verhaal om
trent het springen der fonteinen te Versailles ter eere van den Leidschen 
hoogleeraar (25 ). · Aan welke buitengewone hulde men te meer gewigt zal 
hechten, wanneer men verneemt, dat het denkbeeld, om op die wijze de aan
wezigheid van een beroemd vreemdeling te vereeren, van TOURNEJWRT was uit
gegaan (26). Gelijk deze de verdiensten van .HERMANN hoog waardeerde, 
zoo gold hetzelfde · van de meest , beroemde Engelsche kruidkundigen, JOHN 

RAY, LEONARD PLUKENET, . WILLIAM SHERARD en anderen, terwijl hij onder; 
de Duitsche geleerden, vooral bij den beroemden PAULUS AMMAN, OASPA.RUS 

BOSE en anderen hoog stond aangeschreven (27). Ook gedurende zijnen vijf
tienjarigen werkkring aan de Leidsche hoogeschool bleef HERMANN ~ien Eu
ropeschen roem uitnemend handhaven, daar hij als eeri voorstander van zelf
standig onderzoek bekend stond, en •· bovenal zijne lessen, die dikwijls het 
bewijs opleverden, dat hij de bewerktuigde schepping met een ruimeren blik . 
overzag, steeds met groote belangstelling werden bijgewoond. In den zomer 
werden de botanische lessen in den hortus , zelven gegeven., terwijl des win-~ 
ters de Materies medica iu het Auditorium medicum ,gehouden werd (28). 
Aan dat onderwijs maakte de hoogleeraar zijne uitgebreide verzamelingen 
dienstbaar, waarin niet alleen een Ápparatus medicamentorum 8Ïmplicium en 
een groote rijkdom van gedroogde tropische planten, maar, volgens de verze
kering van BIDLoo, ook vele mineralen, belangrijke diersoorten en andere
natuurlijke voorwerpen werden aangetroffen. 

Van de wetenschappelijke werken, waarvoor HERMANN de bouwstoffen ver
zameld had, heeft hij slechts enkele kleine proeven mogen voltooijen. Daar
toe behoort de naamlijst van den akademischen kruidtuin, in 168 7 uitgege
ven (29), waaraan blijvende waarde wordt toegekend (30). · Zoo als daaruit 
blijkt, volgde HERMANN bij de toen noodig gew·orden nieuwe rangschikking. 
der planten - waarvoor hij gewenscht had van het natuurlijk stelsel van RAY 

gebruik te kunnen maken (31) --:- wel grootendeels het systema van ROBERT . 

MORISON, hetwelk den bouw van het zaad, alsmede den vorm der vru.cht- en 
bloemdeelen tot grondslag had, doch bragt daarin zoowel toen als later aan
merkelijke wijzigingen, die men, naar het oordeel der deskundigen, voor ver-; 
beteringen houden rnogt (32). . HERMANN toch begreep teregt, dat zijn voor-

. ganger al te uitsluitend aan de.zaclen alleen gewigt geh.e,cht, doch derzelver pmh~l_- .. _ 
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sel te veel verwaarloosd had. De onderscheiding tusschen naaktzadige en 
bedektz_adige planten maakt daarom de hoofdverdeeling van HERMANN uit, 
terwiJl de eersten naar het getal der · zaden en de laatsten naar den vorm · 
der vruchtbekleedsels · en naar het getal der daarin aanwezige loculamenten, 
als éénhokkige, tweehokkige enz. nader onderscheiden worden. Een van 
HERMANN's leerlingen, de jonge 0LAUS RUDBEK, heeft die rangschikking van 
zijnen leermeester nader in het licht gesteld (33). Ditzelfde geldt van een 

· ander, omstreeks dieuzelfden tijd, op naam van LOTH.A.RIUS ZUMBACH, uitge
geven werk (34), dat echter naar het, ook later door B0ERHAA.VE, LINNA.EUs 

en HALLER bevestigde, getuigenis van SHERARD (35), aan HERMANN zelven moet 
worden toegekend. Deze beoogde daarmede het geven van een geschikten 
leiddraad .aan . zijne leerlingen, doch hield de door hem ontworpene- proeve 
geenszins voor eene volledige, steeds aan de karakters van één en dezelfde 
deelen ontleende, systematische verdeeling~ - Bij zijn_e onvermoeid voortge
zette studie ware hij .tot het · geven van eene zoodanige rangschikking mis
schien in staat geweest, bijaldien hem een langer leven ware vergund gewor
den. De weinige bladen toch, die er in 1695 van zijne Flora Leidensis 
&ecunda verschenen (36 ), leveren, naar het oordeel van SPRENGEL en anderen, 
het duidel{jk bewijs op, dat HERMANN op den juisten weg was, om bij de 
verdeeling der planten, bovenal op den algemeenen habitus, de groeiwijze en 
de kenmerken van alle hat·e . deel en of organen . te letten, en op dien deugde
lijken grondslag een zoogenaamd· natuurlijk stelsel te bouwen (37). Evenzeer 
is het voornemen van HERMANN om een Museum Zeylanicum uit te geven, 
door zijnen dood verijdeld geworden. Hij bezat daarvoor zeer schoone, in 
Indië zelve vervaardigde, afbeeldingen op imperiaal folio papier, ten getale 
van 4.50, en had, volgens het berigt van zij~en vriend SHERA.RD, aan de be
werking dier Ceylonsche Flora, in de eerste jaren van zijn professoraat te 
Leiden, v'eel vlijt be~teed, doch deze bewerking eenige jaren later geheel ge
staakt, toen de in Eng~land, door de eigendunkelijke handelingen van JACO

BUS II · ontstane .. verwikkelingen, en het besluit van WILLEM III, om eene 
vloot derwaarts uit te rusten, tot eenen staat van onzekerheid, die aan het 
ondernemen van .een groot werk, althans aan het vinden van eenen uitgever, 

· in den weg ~tond, aanleiding gegeven hadden. Bij dien stand van zaken 
was het gelukkig, dat de hoogst belangrijke, door HERMANN's veeljarige vlijt 
bijeengebragte verzaµieling van Ceylonsche planten, na zijn overl~jden in het ~ 

bezit kwam van ·,10HANNES COMMELifN, den met lof be~enden 9prigter van 
den re~ds . toen beroemden Amsterdamschen kruidtuin, en, na diens dood, 
van CASPARUS C0MMELIJN, die als hoogleeraar in de Kruidkunde, bij het 
Amsterdamsch Atbenaeum, aan PIETER HOTTON is opgevolgd. Aan deze om
standigheden is het te dal}ken, dat die rijke bouwstoffen, in vereeniging met 
vele andere v,an elders verkregene, tot grondslag gediend hebben voor den 
J.'hesauru8 Ceylani:cus, door welks bewerking , en . uitgave de hoogleeraar 
JOHANNES BURMANN zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft (38). Behalve de 
genoemde verz.ameling schijnt er nog eene t\yeede, evenzeer van HERMANN 

afkomstige collectie Ceylon.sch~ planten geweest te ,zijn, die tien jaren later, 
langs eenen anderen weg, aan LINNAEUS ten gebruike werd afo-estaan en de 

. 5 ' ' 

stof voor diens :F1lora Ceylanica opleverde (39). Onder de <loor HERMA1'N 
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gekoesterde wenschen behoorde ook deze, dat het hem vergund zou worden 
om eenen Prodromua plantarum Africanarum uit te geven. Tot dat einde 
bad hij meer dan zes honderd, met bloemen ,en vruchten voorziene, gedroogde 
planten in dat werelddeel verzameld, terwijl hîj ·:zoodanige gewassen, die on-. 
· geschikt waren om gedroogd te worden, in verscl1en toestand had laten 
afbeelden, terwijl hij zijnen vriend SHERARD verzocht ·,ha_d, om voorloopig 
eene lijst van alle Kaapsche planten op te maken. Ook dit , ~oornemen van 
den hoogleeraar werd door zijnen dood verijdeld. Want ofschoon •·-~r in zijne 
naiatenschap een groote voorraad aanteekeningen gèvonden werd, waren ·~deze 
echter van dien aard en ook zoo onduidelijk geschreven, dat daaruit niet 
wel door anderen een regelmatig geheel kon worden zamengesteld. Hierop 
maakten alleen eene uitzondering de aanteekeningen en af heel dingen, die de 
auteur voor zijnen Paradisus batavua bestemd, en .voor welke hij tevens groote 
kosten besteed had, zoodat SHERARD, ook in het belang der nagelatene ,ve
duwe, besloot, om de redactie en uitgave van dat werk op zich te nemen (40). 
Zoowel aan de voortreffelijk uitgevoerde platen, als aan de daaraan somtijds 
toegevoegde, door HERMANN ontworpene, essentiëele karakters, wordt alsnog 
waarde toegekend ( 41). Aangaande het lot ,der overige door den hoogleeraar 
verzamelde bouwstoffen, ook wat betreft de door hem verzamelde natuurlijke 
voorwerpen, waaronder, naar het berigt van BIDLoo, vele monsters of aange• 
boren wanstaltigheden van menschelijke vruchten gevonden werden, is mij 
niets naders gebleken. Dat HERMANN's weduwe (ANNA GEERTRUIDA STOM• 

PHIUS) lang vruchtelooze pogingen heeft aangewend om die colléctie te ver
koopen," heb ik reeds elders vermeld. - Uit het bijeenbrengen van eene zoo
danige verzameling blijkt in elk geval, dat het niet alleen zeldzame planten, 
maar ook andere natuurlijke voorwerpen, vooral verschillende soorten van 
dieren, waren, op wier bezit door BERMANN werd prijs gesteld (41a). ·- Dat 
hij zich gaarne met scheikundig onderzoek van delfstoffelijke voorwerpen 
bezig hield, wordt door BIDLOO opzettelijk vermeld ( 42). De groote bekwaam• 
heid, die hem in dat opzigt werd toegekend, gaf er zelfs aanleiding toe, dat 
Curatoren hem ook het onderwijs in de Scheikunde wenschten op te dragen. 
"Is het derhalve - om BOERHA.A vE's woorden nogmaals tot de onze te ma
ken - wel te verwonderen, dat HERMANN, te midden van zoo belangrijke en 
nog zoo veel belovende werkzaamheden, door den dood weggenomen, door 
allen betreurd werd, die in 'geleerdheid~ natuurkennis, in de Kruid- en Schei
kunde, alsmede in de Geneeskunde belang stelden, of die opregtheid, een• 
voudigheid, vlijt, welwillendheid en braaf heid behoorHjk waardeerden? Al 
die deugden versierden HERMANN in die mate,. dat naauwelijks iemand anders 
hem daarin zou kunnen evenaren." Zijn afsterven had 29 Januarij 1695 
plaats ( 43), zoodat hij slechts een 49jarigen leeftijd heeft mogen bereiken. · 
Dat hij, even als een veldheer, die getrouw op zijnen post blijft, te midden 
zijner werkzaamheden, uit. dit leven werd weggenomen, blijkt 1,1it de b{jzon
derbeden, welke BIDLOO ( 44) aangaande zijne laatste ongesteldheid vermeld 
heeft, eene doodelijke longontsteking namelijk, die de ijverige man zich bij 
strenO"e winterkoude berokkend had, door grootere zorg te dragen voor de 

0 

planten in den hortus, dan voor zijn eigen ligchaam. 



Dezelfde PIETER HOTTON, die vóór HERMANN's terugkomst uit Ceylon het 
hoogleeraarsambt in de Kruidkunde en het opzigt over den hortus tijdelijk 
had waargenomen, werd, toen in beide betrekkingen, na den dood van dien 
hoogleeraé!r, voorzien moest worden, benoemd tot zijn opvolger. Hij kwam 
daarvoor boven anderen in aanmerking, zoowel wegens de wijze, waarop hij 
zich· vroeger te Leiden van genoemde betrekking gekweten had, als wegens 
de groote · zorgvuldigheid. waarmede hij later, sedert 1692, als adjunkt van 
den hoogleeraar RUIJSCH~ het opzigt over den Kruidtuin te Amsterdam, en 
gedeeltelijk ook het botanisch onderwijs bij het aldáár gevestigd Athenaeum 
had waargenomen (45). 

Hij was 18 Junij 1648 te Amsterdam, alwáár zijn vader GODEFROY HOTTON 

predikant bij de Waalsche gemeente was, geboren, en hàd zoowel in deze 
zijne geboorteplaats eene uitnemende gelegenheid voor zijne letterkundige, 
wJjsgeerige, genées- en kruidkundige studiën gevonden, als vervolgens te Lei
den,-'"'wáir hij als student zeer uitmuntte ( 46), en 30 Junij 1672 tot Medici
nae Doctor''"''·hetÇ>fderd werd · ( 47), na verdediging van een aan zijri leermeester 
en promotor DE i~t'''BOE._, s.YLVIUs opgedragen proefschrift (48). Reeds spoe
dig na HERMANN's dood '(25 ·-,J,aµuarij 1695), ·werd hij, als diens opvolger, de
finitief tot Medicinae et Botanices .. Ptofüssor ordinarius, op eenè' ordinair wedde 
van / 1000 en extra-ordinair van / 400, dën; -.28sten Februarij 1695 be
noemd ( 49), waartoe z. M. Koning WILLEM III, als AcademiéJ:!} Curator 
supremus, bij missive van 11 Februarij, zijné toestemming gaf (50). "J)iè '' be
noeming werd den llden Maart door HOTTON aangenomen, niettegenstaande 
hem, zoo als in zijn latijnschen brief vermeld wordt, eene soortgelijke benoe
ming in Academia vicina, op veel voordeeliger voorwaarden, was aangebo
den (51). Den 9den Mei van hetzelfde jaar werd die betrekking door hem 
aanvaard (52), met het uitspreken van eene belangrijke akademische rede, 
waarvan de bescheidene man z~gt, dat hij ze · alleen op stellig verlangen van 

_ heeren Curatoren heeft in druk gegeven (53). Van het hem opgedragen ambt 
heeft hij zich, naar het · oordeel van BOERHAA VE, uitnemend gekweten, en was 
in dien tijd de éénige man, die er voor berekend was om de vroeger door 
RERMANN ingenomene plaats waardiglijk te vervullen. Behalve een zeer scherp
zinnig oordeel had hij groote, bijna voorbeeldelooze, kruidkundige kermis. 
voor wier uitbreiding hij geenerlei moeite ontzag. Gelijk hij geacht werd 
met de l~vende natuur zeer vertrouwd te zijn, zoo werden hem inzonderheid 
in de leer der medicamenta aimplicia groote verdiensten toeg-ekend. Hij 
strekte der hoogeschool tot sieraad en voordeel, zoo wel door zijn onderwijs, . 
als door zijne uitnemende zorg voor den hortus. Want hoewel zijn voor
ganger voor eene behoorlijke rangschikking der planten gezorgd had, zoo· 
vereischte deze echter, bij de steeds toenemende ontwikkeling der wetenschap, 
eene vernieuwde herziening. Daartoe was HOTTON bij uitnemendheid geschikt, 
dewijl hij met vlijtige natuurstudie veel historische kennis paarde, de werken 
der geleerdste kruidkundigen van zijnen tijd, en daaronder vooral die van 
den Engelschen botanicus JOHN RAY, vlijtig bestudeerde, en, zoo als BOER

BAA VE zegt, gewoon was in alles met groote · bedachtzaamheid te werk te 
gaan. De systematische verdeeling, aan weike hij de voorkeur gaf, was de 
voortreffelij~e · en grootendeels natuurlijke rangschikking, die de beroemde 
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JOSEPH 'PITT0N DE 'fOURNEF0RT in zijne, la.ter in het latij,n vertaalde, $lemen, 
de IJOtanique, . ou métltode pour connaitre les plan.tea, kort vóór HOTToN's 
komst te L_eiden, ~et groot talent ontwikkeld had. De door den Leidschen 
hoogleer~Jir l;>ewerkstelligde nieuwe. verdeeling ~n rangschikking van alle in 
den hortµ$ gekweekte planten beantwoordde daarom aan het j~ngste . stand
punt d,er _ weten$chap, en de hortus zelf muntte evenzeer als de Amsterdam
sche kruidtuin, boven alle soortgelijke inrigtingen uit, die op het einde der 
zeventienpe eeuw, elders in Europa gevonden werden. _ Het is daarom jam
mer, dat HOTTON noch Jlen belangrijken aan die classificatie besteden ar
beid (54), noch den toenmaligen rijkdom van den akademischen kruidtutn, 
doo;r de uitgave van een Catalogus heeft doen kennen, en dat niets van zijne 
wetenschappelijke opstellen, noch gedurende zijn leven, noch na zijnen dood, 
is qitgegev~n, welligt m~t uitzondering van eene kleine bijdrage in de Pltilo- · 
sopltical Transactiona, .waarvan HALLER melding maakt, en van enkele aan 
beroemde geleerden van zijnen tijd geschrevene brieven. · D~t HOTTON toch 
met de voornaamste genees- en _ kruidkundigen iµ het buitenland, van welke hij 
sommigen persoonlijk had leeren kennen (55 ), briefwisseling onderhield, en aan 
ztine ook . aldáár. erkende verdiensten : h~t lidm.aatschap van de . Koninklijke 
S.o~ieteit te London en van die te -Leipzig verschuldigd was, wordt door een 
der eerste :berigtgevers van zijn ov.er~ijden opzettelijk vermeld (56). Van die 
door H,OT'.fON gesçhrevene -brieven _ zijn . althans enkele in druk uit[;;egeven. 
Daaronder behqort bijv. een bri~f -:aa.n GUNTHEltUS · CHRis'r0PH0RUS SCH-EL
HAMMER, hoogleeraar in de Ontle,~q:- en Kruidkun~e laatstelijk te Kiel, die 
vroeger zijne akademisch~ 8tudiën: gedeeltel\jk te Leiden volbragt ha~ en met 
\\;ien HOTTON . in ~riendsch~ppelijke, betrekking stond. · Omtrent den in houd 
van dien brief (5 7) kan ik ecµter niets. naders mededeelen. Meer toeg~nke
lijk is daarentegen een andere brief, op het einde van 1~99, aan· ~en berqem
den B AGLIVI _ te -. Rome gescqreven (~8), en het is inzonderheid daaruit dat 
wij de rigting. die _ HOT'l10;N_ in zij1w · natuur- en geneeskundige studiën gewoon 
was te volgen, naauwkeurig~r leeren 'kennen . . Uit dien brief toch blijkt, dat 
hij allezins af kee!Îg wa,s van _ de één~_ijdige en hypothetische redeneringen, 
waaraan ~oo velen zijner ~ijdgenoo"ten _zich schuldig maakten, en dat hij aU~en 
zorgvt1ldige: ,va~rn~mingen _ pp h,o<>geµ prijs . stelde, . overtuigd, dat alle ware . 
geneeskundige , ~en_nis op ee~ empirischen grondslag steunen moet. Daarom 
stelde hij, behalve . de anaton:lische en _prakti~che -· geneeskundige werken van. 
BAGLIVI, _ vooral die van SYDENHA.M, op ·ho.ogen prijs, en meende deze inzon
derheid aan zij~e le~rlingen te iµo,eten aanbevelen (59). - Bij eene zooda
nige zienswijze heeft HQ,TT0N_, als akademisch docent, vermoedelijk groot nut 
gesticht, en evenzeer zijne g~schiktheid voor het geven van degelijk genees
kundig onderwijs, als voor dat in de Kruidkunde, bewezen. In beide die 
betrekking_en mogt hij _veertien jar;~n lê,1,ng aan -de Leidse-he hoogeschool werk,;; 
zaam zijn. Van 169·5 af gaf hij_ in _den ~omer botanische lessen in den hor
tus, welke g~durende d_en halfjarigen winter-cursus, door het verklar_en der 
zoogenaamde Materies med.ica vervangen _werden. ·Ten · behoeve der laatstge
noemde . lessen had zijn . voorganger HERMANN ~ene uitgebreide verzameling 
van medicamenta simplicia bijeertgebragt, die .op de na diens dood g~houdene 
ope~bar~ a.uctie ~oor prof. BlDL00 ge.kocht was, doe~ door dezen, op verzoek van Cu-, 
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ratoren, voor eene som f 250, aan ._ de hoogeschool werd afgestaan, zooda~ 
daardoor de Collectie, tot dusverre in de Galerij van den hortus bewaard, : 
doch door ouderdom en vochtigheid grootendeels onbruikbaar geworden,. kon -
vervangen worden (60). Evenwel was _het niet het plantenrijk alleen, dat aan 
HOTTON belangstelling in boezemde, maar hield de hoogleeraar zich evenzeer 
met het onderzoek, van andere natuurlijke voorwerpen bezig, blijkens de 
Ordines lectionum aestivalium et kyemalium van 1703, waarop lessen . ov-er de 
geschiedenis en het nut der delfstoffen . zijn. aangekon_digd (63). 

HoTToN'3 overlijde~ had onder bijna gelijke om~tandigheden plaats, als 
vroeger omtrent het sterven van H-ERMANN vermeld werden. Want gelijk 

_ deze in Januarij 1695 -door eene longontsteking was weggenomen, ten gevolge 
van eene ; zeer strenge koude, waaraan hij zich eenige dagen vroeger in den 
hortus had blootgesteld, zoo maakte eene _apoplexie aan het leven van den 
toen zestigjarigen HOTTON een einde, op . 11 Januarij 1709, ttidens eene niet 
minder ·gestrenge : winterkoude, die, gelijk BOERHAA. VE het uitdrukt, zoowel 
voor vele kruiden noodlottig was, als voor beroemde kruidkundigen. - Vol
gens verlangen van den overledene is er geene lijkrede op hem uitgesproken, 
terwijl zelfs, na den dood des hoogleeraars, de gewone condolea-ntie door 
Rector en Seniores, namens den Senaat, achterwege · moest blijven, bij h~t 
ontbreken van naauwere familiebetrekkingen (62). 

Werd _ het - onderwijs .in de Kruidkunde _reeds door de voorgangers -van 
BOERHA.AVE, door mannen als SYEN, HERMANN en HOTTON♦ op eene allezins 
verdiens.telijke wijz_e, aan de Leidsche hoogeschool vertegenwoordigd, zoo als 
ik in bovenstaande schets, naar mijn vermogen, getracht heb aan te wijzen, 
_minder gunstig was het, in de laats-te helft der zeventiende eeuw, aldáár .ge
steld met de over.ige tot natuurkennis leidende studievakken, inzonderheid 
met de_ Chemie, die toen nog grootendeels dezelfde rigting, als aan de che
miatrische scboöl eige11· was, bleef volgen en de belangrijkste vraagstukke11 
meer door redenering dan door proefondervindelijk onderzoek trachtte op te 
lossen, . Niettelllin behoort het tot onze taak ook hare lotgevallen, gedurende 
d~ µalv~ eeq.w, die' .aan h~t -luisterrijk tijdvak yan den zoo even genoemden 
hen.C>rnier voorafging, _te -doen kennen, voor zoo ver dit mogelijk zijn zal bij 
de ~paarzaamheid der berigten aangaande de hoogleeraren, die met het onder
wijs in. . de Scheikunde, ,gedurende dien tijd, zijn belast _geweest" Dat voor--, 
nem,en . v9lbreng,mde zullen wij, bij de groote verwant~chap tusschen . Chemie 

· en Physica, ook laatstgenoemde wetenschap geenszins van onze beschouwing 
mogen uitsluit~n, t~ minder, dewijl het ons blijken zal, dat ook zij, de proef
ondervindelijke _ Natuurkunde, in de laatste vijf-en-twintig jaren . der zeven
tiende eeuw, reeds opzettelijk aan de Leidsche hoogeschool onderwezen werd. 
Zelfs kan ik mij niet weêr4ouden, reeds nu mijn vermoeden uit . te sprek~n, 
dat het daarin gegeven onderwijs boven dat in de Scheikunde in vele opzig
ten zal: hebb,en uitgemunt. 

N:a den, dood van DE_ LE BOE SYLVIUs, of welligt reeds één of twee jareU: 
vroeger, ~erd het onderwijs in . cle Chemie opgedragen aan CHRISTIAAN MARK- . 

GBA.AYE . (MARGGRAFF), _ w~~µ' onder anderen, BElOHlARD ALBlNUS tot ie.er-; 
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meester gehad heeft (63). Hij was te Liehstadt in Saksen geboren en pro• 
moveerde te Franeker in 1659 (31 Januarij). Voor het overige schijnen er 
geene levensbijzonderheden van hem bekend te -zijn (64), en zijn naam wordt 
zelfs noch in het akademiack Regi:~ter van soERMANS, noch bij TE WA.TER of 
SIEGENBEEK aangetroffen. Ook is mij aangaande den tijd zijner eerste aan
stelling en latere bevordering bij de hoogeschool niets stelligs geble\en (65 ), 
zoodat men vermoeden mag, dat hij geen professoraat bekleed heeft, - in 
welk geval zijne aanstelling in de Reaolutiën van Curatoren zou zijn vermeld 
geworden, - maar dat hem alleen de eerst geweigerde vergunning, om als 
Lector of Praemonatrator, onderwijs in de Chemie en andere studievakken te 
geven, later verleend werd. Behalve de Chemie, waarin hij zich geheel en 
al aan het Sylviaansche standpunt gehouden heeft, onderwees hij insgelijks 
de leer _ der ziektekennis en der ziektebehandeling, benevens de leer der ge
neesmiddelen. Dat dit laatste geschiedde volgens zijne Jlateria medica con
tracta (66), wordt door HALLER bepaaldelijk vermeld (67), en evenzoo zal 
voor zijn -onderwijs in de Pathologie en Praktijk zijn prodromus Medicinae 
practicae gediend hebben, een boe-kje, · dat geheel in den vorm van tabellen 
opgesteld is (68), en evenmin als het vorige van eenig voorberigt voorzien 
is. Evenwel is de titel alleen bijna reeds toereikende om ons· den hoofd
inhoud en de eenzijdige grondslagen. op welke des schrijvers ziektekennis en 
behandeling steunen, eenigermate te doen kennen. · Al mogt hij ook aan de 
leer der circulatie - die hem blijkbaar niet als punt van uitgang, maar meer 
tot uithangbord dient - haar allengs meer en meer · erkende regt wedervaren 
laten, zoo wordt daardoor echter niet vergoed, wat in de meeste andere op
zigten ontbreekt, of een geheel anderen oorsprong verraadt, dan de uit waar
en proefnemingen -afgeleide leer van HARYE1:.-

Ofschoon MA.RKGRAAVE eerst in 1687 gestorven is, zoo blijkt echter niet, 
dat hij tot aan zijn dood toe met het onderwijzen der genoemde studievakken 
is voortge~aan. Zelfs vermoed ik, dat zijne lessen over de Chemie reeds veel 
vroeger hebben opgehouden, en welligt op eenen anderen hoogleeraar zijn 
overgegaan, van wien wij thans moeten melding maken. 

- CAREL DE MA.ETS namelijk (69), Doctor in de Wijsbegeerte en in de Ge
neeskunde, verkreeg in Mei 1669 vergunning tot het houden van privaatles
sen (70), en werd, zoo als ook uit het akademi8ck Register van SOERM

1
ANS 

blijkt (71), in 1670 tot buitengewoon hoogleeraar in de Geneeskunde, en 
twee jaren later (16 Augustus 1672) tot gewoon hoogleeraar in de Schei• 
kunde, met regt om in de philosophische Faculteit zitting te nemen, aan de 
Leidsche hoogeschool aangesteld (72). Eerst zeven jaren later, in 1679, 
kreeg hij · hetzelfde regt ten opzigte van de geneeskundige ]'aculteit (73). 
Alvorens echter verder te gaan, zal het noodig zijn, de voornaamste bijzon
derheden te vermelden, die tot de geschiedenis zijns levens betrekking hebben. 

Zoon van den Utrechtschen hoogleeraar in de Theologie, 0AREL DE MA.ETS, 
van wien BURMANN een uitvoerig levensberigt heeft gegeven (74), genoot hij 
aan de aldaar gevestigde hoogeschool zijne wetenschappelijke opleiding en 
werd, 18 April 1664, tot Meester in de vrije Kunsten en Doctor in de Wijs• 
begeerte bevorderd (74a ). Terwijl hij in zijne geboorteplaats de geneeskun
diooe praktijk uitoefendlt werd hij, 7 December 1668, geregtigd om · aan· de 

b -
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hoogeschool lessen over de Scheikunde te houden (75), hoedanige vergunning 
hem weldra ook te Leiden, zoo als reeds gemeld is, te beurt viel, met het 
gunstig gevolg, dat hij reeds spoedig onder de gewone _ akademische docenten 
werd opgenomen. - Tot de eerste· jaren van zijn verblijf te Leiden behoort 
zijne betrekking als Luitenant bij het Leidsche studentencorps,. dat zich in 
lö72, met den .hoogleeraar CHRISTIAAN MELDER aan het hoofd, bereid ver
klaarde om de stads poorten te bezetten, en de torens, -en wallen te bewaken, 
toen LODEWIJK XIV, na de overweldiging van Gelderland en Utrecht, met 
zijne ·zegevierende legers tot in Holland doordrong en in de na bij heid van 
Leiden, te Woerden, Bodegraven en Zwammerdam groote verwoestingen aan
rigtte (76). Getuigt dit voor zijne vaderlandsliefde, het bewijst evenzeer zijne 
achting en liefde voor het studentencorps, dat toen evenzeer als later, op 
eene keur-compagnie van vrijwilligers, met een eigen akademisch vaandel en 
met twee hoogleeraren aan het hoofd, roem mogt dragen. De goede diensten 
bij die gelegenheid door de akademische jeugd bewezen, werden dan ook door 
de stedelijke . Regering allezins erkend. Eenige jaren later toch bragt de 
stads-secretaris JOHAN VAN GROENENDIJK daarvoor den dank van burgemees
ters, in een in·· het openbaar uitgesproken dichtstuk, aan het studentencorps 
over, terwijl allen, die de wapenen hadden opgevat, tot wier getal ook de 
vroeger genoemde SCHELHAMMER behoorde, eenen zilveren penning ter gedach• 
tenis o:ntvingen (77) . .:.._ Daar ons ·echter de akademische werkkring van DE 

lL~ETS grootère belangstelling inboezemt, dan zij'ne tijdelijke militaire betrek
king, zoo willen wij trachten hem uit eerstgenoemd oogpunt :nader te doen 
kennen, en tot dat einde de verschillende berigten bijeenbrengen, die men in 
de Re8olutië'rt van Curatoren aantreft. .. . -

Ofschoon namelijk aan de Leidsche hoogeschool, blijkens onze bovenstaande 
mededeelingen, de eerste afzonderlijke lessen over Chemie door CHRISTIAAN 

MAltKGRA.AVE gegeven zijn, zoo mag echter CAREL DE MA.ETS als de eerste 
hoogleeraar in de S:èheikunde te Leiden beschouwd worden, vermits vóór 
hem nog 11ooit een dfzonderlijke leerstoel voor het onderwijzen dier weten-
schap was bestemd gëworden. De noodzakelijkheid van eene professio Che
miae en · van de oprigting van· een Laboratorium chemicum was namelijk in 
he_t Collegie · van Curatoren ter sprake gekomen, ·bepaaldelijk in de Vergade
ringen op 8 Augustus 1664 en· 1668 (78), en daartoe werd 8 Februarij 1669 
definitief besloten (79). Toen werd tevens bepaald, om het vröeger genoemde 
verzoek yan CAROLUS DEMATIUs, Medicinae ·. Doctor et Liberàlium Artium 
magister, ,, om op eene preuve lessen in chymicis te doen'', toe te staan. 
Dat aan die lessen eelle meer praktische strekking werd toegekend, dan 
vroeger aan het scheikundig onderwijs van SYLVIUS en MARKGRA.AVE , was 
eigen geweest, blijkt uit de consideratiën, die aan de aanstelling van DEMA· 

"Tros vooräfgingen :<SO): Il Is áandachtig overwogen dat tot complete luyster 
der medische Faculteyt alhier en dienst van de studenten in Medicina niet 
ontbreeckt, als het maecken van medicamenten op de chymische maniere 
·ende nemen van experientiën van de effecten der nature ende dat mitsdien 
·een}~?~~-atoriu~ chymicum in dese Universiteyt dient opgerecht ende yemant 
-gedisp1c1eert, die de voot verbaelde cbymische -manieren doceert en de voor-
noemde operatiën demonstreert" eet. Den 13den Maart 1669. 'Y~fÇeQ :f3qr" 



gemeesters dien ten ge,polge; , geauthoriseert tot l1et koopen van een huysken 
geschikt om een Laboratorium op te richten'' (81). Toen die localiteit in 
orde gebragt was, kon reeds in Au~ustus met de praktische oefeningen, waar• 
voor zij bestemd was, een· aan vang gemaakt worden, en spoedig daarna werd 
er een vast~ Amanuensis, op ·een ordinair tractement van / 200, aangesteld, 
om de noodige diensten in het Laboratorium te doen (82). Daar tevens be
sloten was om aan DEMATIUS restitutie van alle gemaakte kosten te doen, 
werd de ijver van dien docent - alsnog den titel van Lector dragende -
in het bewerkstelligen van chemische experimenten niet weinig aangemoedigd. 
Het bleek dan ook reeds spoedig, dat het Laboratorium voor · de studenten 
te klein was, en op denzelfden dag, dat DEMA'flUS in Augustus 16 70 tot 
professor Oltymicea extra-ordinarius, op eene jaarwedde van f 400, werd aan
gesteld, besloten . Curatoren om tot vergrooting van· het locaal het naaste aan 
de noordzijde gelegen huis aan te_ koopen (83); en tevens om aan den be
noemden hoogleeraar jaarlijks / 250 toe te leggen voor het aankoopen van 
smeltkroezen en andere benoodigdheden, ook van Bimplicia (84). Gaven Cu" 
rat.oren door zoodanige· beschikkingen hunne goedkeuring te kennen over 
het door DE MAETs gegeven onderwijs, hetzelfde . bleek uit zijne verdere be-:
vordering, waarvan wij reeds boven hebben melding gemaakt, en ' uit de .hem 
bij herhaling te beurt gevallen tractementsverhooging (85 ). . De hoogleeraar 
verzuimde dan ook niet, heeren Curatoren somtijds tcit he\ bezigtigen zijner 
chemische toestellen en het bijwonen ·zijner ·operatiën. en experimenten _uit te 
noodigen (86), welk een en ander allezins hunne • approbatie wegdroeg (81). 
Men mag daarom. vermoeden, dat het onderwijs '. van DE MA.ETS ook aan de 
toenmalige behoeften zijner studenten voldaan zal hebben. Daar het echter 
niet te ontkennen is, dat de Chemie in dien tijd nog op• een allerlaagst 
standpunt . stond, zoo was het . dubbel te waarderen, ,dat de hoogleeraar ge-
woon was op . zijne chemische lessen ook physische experimenten .te doen, 
waartoe. ,hij de _ vergunning van Curatoreo. verkregen_ had~ ofschoon het onderr 
wijs in de proefondervindelijke Natuurkunde . meer opzettelijlc aan DE VOLDER 
was opgedragen· (88). - Over den inhoud der Collectanea ckemica Leidensia, 
door een Engelsch genees.heer, CHRISTOPHORUS ,LOVE MORLEY; uitgegeven en 
door HALLEB · aangehaald, kan ik niet . oordeèlen .(8·9)~ Evenmin ben ik ·in 
de gelegenheid geweest om de Praxis ckym.iatrica ratianalis 'fan : D~ MA.ET$ 
in te zien -(90). - Genoemde hoogleeraar stierf 29. Januarij 1690 (91). zoodat 
hij het secretariaat van den akademischen -Senaat, welke betrekking · hem 8 
Februarij ,van het vorige · jaar .was ,opgedragen, niet mogt ten einde brengen. 
De door HERMANN, 28 Februarij 1690, op- hem uitgesprokene; ook door 
soERMANS · vermelde (92) lijkrede is -niet gedrukt geworden. 

Aan CAREL DE MAETS is JACOB LE MORT opgevolgd, geboren · 13 -October 
1650, aangaande wiens geboorteplaats de opgaaf der schrijvers zeer uiteen
loopt. Volgens PAQOOT, die het uitvoerigst over LE MORT geschreven heeft, 
moet Haarlem, volgens soERM4Ns Leiden, en volgens een oud en eerwaardig 
Duitscb geschiedschrijver, G0TTLIEB STOLLE, Arnhem voor de plaats zijner 
geboorte gehouden · worden (93). Dat de. opgaaf van ~aatstgenoemden schrij• 
ver ·.de ware is, blijkt uit het .Album &tudio8orum, \Vaarm LE . MORT op 26 Fe!I' 
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hrnarij 1664 door den Rector HOORNBEECK als student werd ingeschreven (94). 
De door SOERMANS begane dwaling zal vermoedelijk hieruit verklaard moeten 
worden, dat de vader · van LE MORT · reeds vóór die inschrijving van z'ijnen 

zoon te Leiden · woonachtig ,was, terwijl PAQUOT mogelijk door het eeniger
mate gelijkluidende van de namen Arnhem en Haarlem misleid is geworden. 
Voor het overige is het levensberigt, dat deze laatste van LE MORT gegeven 
heeft, .grootendeels zamengesteld uit bijzonderheden, die de · boogleeeraar zelf 
aangaand'e de ges1~hiedenis zijns levens vermeld heeft. Uit dat levensberigt 
ziet · men, dat hij niet alleen zijne opleiding tot het akademisch onderwijs te 
Leiden genoten, maar aJdáár ook, gedurende _twee of drie jaren, onder coc
CEJUS, HEIDANUS en HOORN.BEECK in de Theologie gestudeerd heeft. Toen hij 
besloten had aan die, alleen op verlangen zijns vaders, · doch zonder eigene 
roeping, ondernomene studie· een einde te maken, begaf bij zich naar Amster
dam, om zich in d~ apotheek van een Duit~ch pharmaceut, die. een . bekwaam 
chemicus was, praktisch te oefenen. Hoewel die leerschool slechts korten 
tijd voor hem openstond, vermits zijn patroon reeds in het eerste daaropvol~ 
gende jaar stierf, zoo had· hij zich echter door zijne dagelijksche werkzaam
heden in het chemisch en pharmáceutisch Laboratorium, · niet alleen groote 
technische vaardigheid, maar ook · veel theoretische · kennis verworven. Daar
mede , toegerust kwam hij op nieuw te Leiden, alwáár hij die studiën niet 
alleen ijverig voortzette, maar · ook zelf in 1672 een chemisch Laboratorium 
öprigtte, . ten einde dit , niet alleen voor het vervaardigen van scheikundige 
bereidingen, maar ook · voor het geven · van pharmaceutische lessen te doen 
dienen. Dit laatste geschiedde vooral in 1675, en de groote belangstelling, 
die daarin getoond werd, wekte geenen geringen naijver op. Daaraan was 
het toe te schrijven, dat hij in 1677 door het Collegium chirurgicum, van 
hetwelk LUCAS SCHACHT toen president was, tot het betalen eener geldboete 
veroordeeld werd, vermits hij, zonder een akademischen graad • te bezitten, 
lijders· bezocht en pharmaceutische of andere geneeskundige lessen gegeven 
had. Ofschoon · dit · bezwaar spoedig · werd opgeheven, doordien hij kort I)a 
die gebeurtenis tot ::Medicinae Doctor aan de Utrechtsche hoogeschool bevor
derd werd (95), zoo hlee'f hij echter te Leiden grooten tegenstand onde,rvin
den. Dit was ook het· geval van de zijde van zijnen lateren ambtgenoot OARELDE 

1'[A.ETs, , wien: hij in de eerste jaren van zijn verblijf te Leiden dikwijls in het che~ 
mische Laboratorium ter zijde gestaan en geholpen had, doch van wien hij later veel 
tegenkanting ondervond .. Evenzeer had hij zich te beklagen ovei• CHRISTIAAN 

MA.RKGRAA;vE, die tot aan zijnen dood toe zeer vijandig tegen hem gezind' 
bleef. · ·Niettemin maakten z<;>awel de pharmaceutische oefeningen als de ge
neeskundige praktijk van LE MORT grooten opgang, ofschoon hem eerst na 
den dood .van MARKGRAA VE (1688) en van DE MAETS (1690) eenig blijk van 
'hoogere go"edkeuring te · beurt viel. Hoewel hij 6 Mei van laatstgenoemd 
jaar aangesteld werd tot praefectus laooratorii ckymici, om aldáár scheikun
dige bewerkingen te 'mogen doen · (te laboreren), en hem tot dat , einde· ver
?und werd zoowel van den dienaar of amanuensis, als van de aanwezige 
mstrumenten, van welke · een inventaris werd opgemaakt, gebruik te ma
ken (96); zoo - besloot de akademische Senaat echter op 15 Junij' 1690, ·om 
zijne aankondiging ·van scheikundige lessen op het zwarte bord te laten w·eg-
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nemen (97). Den eerstvolgenden Ssten November werd hem evenwel door -
Curatoren toegestaan om zijne collegia chymica ad valvao .A.cademiae aan te 
slaan (98), en diezelfde vergunning kreeg hij op 20 December 1692 voor 
zijne . collegia medica (99). Met die vergunning was LE MORT echter nog 
niet geholpen, zoo lang hij in de overige ongunstige omstandigheden, die 
eenigermate in de Resolutiên van Curatoren vermeld worden, bleef verkeeren. 
In de vergadering van 8 November 1695 werd besloten "tot de uitnoodiging 
van JACOBUS LE MORT, Medicinae Doctor, om syne dienst als praefectus La
boratorii chymici, waaraan hy, nu twee jaren geleden, wegens eenig opgevat 
misnoegen geresigneerd had, wederom op te vatten, vermits hy de · voors. 
praefecture met sonderlinge reputatie en applaudissement voorheen hàd 
waargenomen, en aangesien het studium chymicum hedendaags voor een van 
de considerabelste departementen van de Medicynen gehouden werd. En 
opdat densel ven hiertoe te meerder mogt worden geanimeert, sal aan hem 
presentatie worden gedaen, dat men het ges. Laboratorium chymicum tot 
kosten van de U niversiteyt sal herstellen ende aldaar soodanige ovens ende 
gereetschap doen maeken, als hy tot syne institutie sal vermeenen nodigh te 
hebben, met verdere toesegginge, dat behoorlijk reguard sal werden genomen 
op de goede diensten, die hij ~en de Uni versi,teyt in der tyt soude koomen te 
doen (100)." Intusschen schijnen Curatoren niet bij magte geweest te zijn 
om aan die laatstgenoemde belofte te voldoen, zoodat zij 8 Februarij 169J 
op nieuw delibereren moesten over zijne weigering, om zonder behoorlijk 
stipendium · en zonder restitutie der door hem gedane verschotten sedert 
8 November 1695, met zijn onderwijs voort te gaan (101). Ten gevolge van 
die deliberatie, waarbij gezegd wordt, u dat de voors. Doctor voorheen zeer 
uitstekende preuves van syne geleerdheid gegeven heeft," werd 18 Mei e.k. 
besloten, om hem tot ordinaris professor Chymiae aan te stellen, onder goed
keuring van Zijne Koninklijke Majesteit (102). Aan dat besluit was echter 
den 9den Mei 1700, en derhalve drie jaren later, nog geen gevolg gegeven, 
zoodat LE MORT op nieuw weigerde zijne betrekking langer waar te nemen 
zonder salaris (103). Op verzoek van Curatore~, die hem, 20 September van 
dat jaar, voorloopig honderd .ducaten toevoegden, om daarmede. de onkosten 
op de chemische demonstratiën vallende te bestrijden, schijnt hij toen evenwel 
zijne lessen hervat te hebben (104). Eindelijk werd hij, 6 Mei 1702, tot 
professor Chymiae et Medicinae ordinarius aangesteld, op een tractement van 
f 800, onder inhouding der betaling van f 315, hem laatstelijk tot het doen 
zijner chemische demonstratiën toegelegd (105 ). Eerst 1 ltebruarij 1705 • werd 
besloten, zijn tractement met / 200 te verboogen, zoodat hij van toen af de 
gewone jaarwedde ontving (106). -

Ofschoon LE MORT in het verkrijgen van een behoorlijk bezoldigd profes
soraat, dat hem eerst na vijftien jaren te beurt viel, minder voorspoedig was, 
en daarenboven met veel tegenkanting der medische Faculteit, misschien wel 
door eigen schuld, te strijden had (107), zoo ontbrak het hem echter noch 
aan ijver, . noch aan bekwaamheid, om tot den roem der Leidsche hoogeschool 
bij te dragen" Na zijne benoeming tot professor ordinarius aanvaardde hij 
.die betrekking met het uitspreken eener toen zeer geprezene - rede, over de 
-1Jvereen8temmin9 tusacken de werken der Natuur, der Sclteilmnde en der Ge· 
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neeskunde · (108). Niet alleen als schrijver (109), rna;1r inzonderheid als aka
dernisch docent deed hij zich van eene gunstige zijde kennen, daar hij aan 
zijne lessen vooral eene . praktische rigting gaf en zóó zijn onderwijs aan de 
belangen der Geneeskunde dienstbaar maakte (110). Niet minder bestonden 
zijne verdiensten, die inzonderheid door zijn-en opvolger BOERHAAVE zijn 
erkend geworden (111), in het aanwijzen en bestrijden van de eenzijdige 'en 
bij hare toepassing zoo dikwijls noodlottige fct·mentatie-leer van SYLV+US. De 
onhoudbaarheid · dier theorie toch was hem zoowel door eigen onderzoek, als 
dooi" het bestuderen van de hoogst belangrijke en oordeelkundige geschriften 
van ROB-ERT BOYLE -gebleken. Door dien hervormer der nieuwere 'proefonder
vindelijke Natuur- en Scheikunde was orer de ademhaling-, de spijsvertering, 
de voeding en andere verrigtingen van het menschelijk ligchaam een nieuw 
licht verspreid geworden, en bovenal de noodzakelijkheid van het experimen• 
teel onderzoek aangewezen, in plaats van de hypothetische en aprioristische 
redeneringen, waarmede de volgelingen van s YLVIUS zich tevreden stelden. 
Tegen dezen -laatsten lieten zich dan ook allengs meer en meer stemmen hoo
ren, en LE MORT werd in zijnen strijd, althans door sommige zijner land- en 
tijdgenooten ondersteund. Zoo werd h\jv. het misbruik van vlugtige loogen 
en heete zweetdrijvende middelen bestreden door den Rotterdamscheti genees
heer JOHANNES BROEN, die althans gedurende korten tijd . aan de Leidsche 
hoogeschool verbonden was (112 ). - Niettemin gaf ook L~ MORT nog te 
veel aan theoretisohe beschouwingen gehoor, en maakte zich bijna evenzeer, 
als dit in <le chemiatrische leer door hem afgekeurd werd, aan eenzijdigheid 
schuldig, door de verklaring der verschijnselen en verrigtingen van het men
schelijk ligchaam, hoofdzakelijk te zoeken in de zwakste zijde van het Cartesi
aansche stelsel, in de leer namelijk omtrent den denkbeeldigen, aan de klein
ste zamenstellende deeltjes van het ligchaam toegekenden vorm. Gelijk LE 

MOR'r elke beweging der stof aan hare aetherische moleculae toeschreef, zoo 
meende hij evenzeer, dat de koortshitte uit eene versnelde innerlijke beweging 
der kleinste, voor het oog onzigtbare, stofdeeltjes moest worden afgeleid. 
Even willekeurig werd, om er dit voorbeeld nog bij te voegen, aan alle ge
neesmiddelen eene zout-, water- of aardachtige natuur · toegekend. Door de 
eerste worden de vochten van het ligchaam scherper en krachtiger gemaakt, 

.. 

_ door de tweede verdund e·n door de laatste verdikt. Aan elk van die drie 
elementen - · zout, water en aarde - wordt een eigene en bepaalde vorm 
der zamenstellende deeltjes toegekend. Zoo bestaat het zout uit stijve en 
puntige, het water uit weeke, langwerpige en stompe, de aarde uit vaste en· 
harde corpuscula. Zoowel uit de evenredigheid dier zamenstellende deeltjes, 
als uit den vorm en de wijdte der kleinste kanalen en poriën, moeten alle 
veranderingen in den gezonden en zieken toestand, ook in dien der vochten, 
verklaard worden. Op die wijze werd de iatro-mathematische theorie voor 
de fermentatie-leer van SYLVIUS in de plaats gesteld, doch evenzeer van den 
eenvoudigen weg der waarneming afgeweken. Ook het voorbeeld van LE MORT 

bewijst de in dien tijd vrij algemeene verkeerdheid, om aan de studie der 
Pathologie niet het ziekbed, maar allerlei phantastische voorstellingen op 
het physisch eu chemisch gebied dienstbaar te maken. Daarenboven had het 
onderwijs van LE MORT nog èene nadeelige strekking door zijne gerings chat·-

NEn, T1rnscHR. v. GENEESK. 1865. - 2e. AFD. 20 
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ting, zoowel van de Hippocratische Geneeskunde en de Galenische dogmatiek, 
als van de nieuwste en gewigtigste in de Ontleedkunde o-emaakte vorderin-. b 

gen. Zelfs ontzag hij zich niet de helangr\jkste op dit laatstgenoemd gebied 
gemaakte ontdekkingen, en daaronder al wat tot de leer van den bloeds
omloop betrekking had, met 11evigheid te bestrijden en tevens te verklaren, 
dat door ontleedkundig onderzoek slechts eene doctrina cadaverosa verkregen 
wordt, _en dat de beste ontleedkundigen de slechtste geneesheeren (infelices 
practici) Z\jn. Is het te verwonderen, dat zoodanige magtspreuken althans 
bij sommigen tegenspraak vonden en evenzeer, als zijne polemiek tegen BAG

LIVIUS en JOHN FR EI~n, verontwaardiging opwekten (113)? 
LE MORT stierf' 1 Maart 1718. - Door Z\jne familiebetrekkingen werd het 

houden eener Oratio funebris geweigerd (114). 

Een man van geheel anderen stempel was BURCHER DE VOLDER, wien wij 
reeds vroeger~ over den invloed der Cartésiaansche Wijsbegeerte op het na
tuur- en geneeskundig ondenv\js sprekende, met een woord genoemd hebben, 
en op wien wij tbans uitvoeriger moeten terugkomen, dewijl hij gedurende 
een dertigjarig tijdvak de proefondervindelijke Natuurkunde met groeten lof 
aan de Leidsche hoogeschool onderwezen heeft. Dat tijdvak strektè zich uit 
tot aan het begin van zijn emeritaat, in 1705, en het blijkt hierµit, dat LE 

MORT eenige jaren langer als docent is werkzaam geweest. DE VOLDER was 
26 Julij 1643 te Amsterdam geboren, en maakte aan de aldaar gevestigde 
Doorluchtige School een begin met zijne akademische studiën, welke hij zoo"'. 
wel te Utrecht als te Leiden voortzette. Op laatstgenoemde hoogeschool ver
wierf ·hij 3 Julij 1664 den graad van Doctor in de Geneeskunde, na verdedi
ging van eene aan zijn leermeester SYLVIUS en aan JOHANNES HUDDE (phi-

-Josophus et mathematicus incomparabilis) opgedragene Dispt1tatio medica 
de Natura. Reeds vroeger (18 ûctober 1660) ha!,l hij te Utrecht de waar
digheid van Doctor in de "Wijsbegeerte en Meester in de vrije Kunsten ver
kregen (115). Na zijne promotie oefende hij. de geneeskundige praktijk te 
Amsterdam uit (116). Den Ssten Febru~rij 1670 werd hti, door toedoen naar 
het schijnt, . van zijnen boogen begunstiger, den straks genoemden burgemees
ter HUDDE, als professor philosophiae ordinarius naar Leiden beroepen, doch 
mogt als zoon van Mennoniete ouders, volgens besluit van Curatoren van 
15 ._April, zijne betrekking niet aanvaarden alvorens gedoopt te zijn (117). 
Ann die voorwaarde voldeed DE VOLDER vóór 30 September van dat jaar, of 
liever, hij besloot, gelijk NICERON het opgeeft, tot de Waalsche Gemeent~ 
over te gaan. zoodat hierdoor het vreemdsoortig belet~el, dat zich tegen het 
aanvaarden van zijn professoraat had . voorgedaan, was opgeheven (118), en 
zijne inw\jdingsrede 18 Octo ber kon worden uitgesproken (119). Zijne lessen 
over de W~jsbegeerte mogten . zich, ook wegens de groote gematigdheid en 

_ voorzigtigheid, waarmede Z\j, overeenkomstig de nieuwere rigting dier weten
~chap, werden voorgedragen, groote goedkeuring verwerven, bovenal bij het 
aanzienlijk getal leerlingen,. die ze met vrucht bijwoonden. Gelijk gi·ondige 
studie hem den voorrang der Cartesiaansche ]eer, wat de vordering van eigyn 
onderzoek en zelfstandigheid betreft, boven ~e scholastieke ,begrippen van 
vroegeren tijd had doen inzien, zoo wist de acht-en-twintigjarige hoogleeraar 
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ook z\jne -leerlingen van de onhoudhaarheid van het traditioneel gezag en van de 
noodzakelijkheid eener meer kritische rigting te overtuigen. . Bij het verkon
digen van zoodanige denkbeelden ging DE · VOLDER echter met zoo veel le
venswijsheid en gematigdheid te werk, dat hij, ofschoon bij WILLEM III en 
de Staten van Holland als Cartesiaan bekend, echter door geenerlei tegen
stand belemmerd werd. 

Meer opzettelijk moeten wij melding maken van DE VOLDER's lessen over 
de proefondervindelijke Natuurkunde, waarmede hij onverpligt reeds in het 
eerste jaar van Z\jn professoraat een begin maakte (120), doch die h~j op 
breedere schaal, en met betere hulpmiddelen toegerust, in het jaar 1675 
opvatte, nadat hij op eene Engeischc reis, het niemvèr standpunt dier weten
schap had leeren kennen. In de op 3 December 1674 gehoudene Vergade
ring van Curatoren werd namelijk gelezen een~ uitvoerige Memorie van pro
fessor DE VOLDER, over de noodzakelijkheid van het vroeger nog niet gege
ven. onderwijs in de Physica experimentalis, met aanbod om die lessen op 
zich te nemen, en met het verzoek, dat hem daarvoor een geschikt locaal en 
<le noodige instrumenten verstrekt werden (121). Die verlangde magtiging 
werd hem 26 Januarij 1675 verleend, en toen tevens besloten, dat het huis van 
den rentmeester HBRMAN VAN DER MEER, ten westen der woning van den 
professor Botanices, in de N onnensteeg, volgens tauxatie zou aangekocht en 
tot Laboratorium physicum - gelijk het tot het jaar 1825 gebleven is -.
zou ingerigt worden. D~arenboven werd aan DE VOLDER medegedeeld, dat 
hij over f 400 voor den inkoop van instrumenten beschikken kon (122), 
terwijl op 18 December 1675, toen het bleek dat de professor die som had moe
ten overschrijden, besloten werd, het ontbrekende aan te vullen (123). Op 
die W\jze werden de hoogeschool en inzonderheid de medische l!\1eulteit zeer 
gebaat, zoodat er van toen af geregeld en voortreffel~jk onderwijs in de Phy
sica gegeven werd. In DE VOLDER's lessen toch werden de stellingen van 
NEWTON niet alleen verkondigd, maar aanschouwelijk opgehelderd, en vele 
praktische vraagstukken, gelijk bijv. de bepaling van de zwaarte der damp
kringslucht, volgens de manier van OTTO . voN GUERICKE, den uitvinder der 
luchtpomp, werden <láár behandeld en on<lerzocht. Zelfs is het bekend, dat 
DE .vo1DER eene nieuwe, naderhand verbeterde soort van luchtpomp uitvond. 
Is het won,der" dat zoodanige lessen grooten bijval gevonden hebben? En 
moest daaraan niet te meer waarde toegekend worden, dewijl de hoogleeraar . 
m~t de nieuwste vorderingen op het gebied der proefondervindelijke N atmu·
kunde bekend was, en die wetenschap, geheel in de rigting van zjjnen be:.. 
roemden tijdgenoot ROBERT B0YLE, door hem beoefend werd? - Dat het in 
dien tijd toch aan de Leidsche hoogeschool aan geene groote belangstelling 
in zoodanig onderwijs ontbroken heeft, kan ook hieruit opgemaakt worden 
dat de physische lessen van experimenteelen aard niet alleen door DE VOLDER 

gegeven werden, maar ook door zijnen ambtgenoot W0LFERD SENGUERDius, 

professor philosophia~ ordinarius, een man, die voor het overige, door zijne 
gehechtheid aan de oude leer, op een geheel ander wijsgeerig standpunt stond, 
doch nièttemin aan de beoefening der proefondervindelijke N aiuurkunde . zeer 
bevorderlijk geweest is (124). Beide die hoogleeraars hebben vele jaren lang, 
m hetzelfde locaal, en van dezelfde instrumenten gebruik makende, de Phy-

20* ., 
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sica experimentalis gedoceerd, blijkens de Series lectionum van 1681, 1694 en 
1704, die ik heb kunnen raadplegen (12!> ). 

Behalve de Physica, was aan DE VOLDER, sints 1682, insgeliJks het onderwijs 
in de Mathesis en Astronomie opgedragen. Hij aanvaardde die nieuwe be
trekking 15 J unij van genoemd jaar, met het uitspreken eener Oratio de 
conjungendo cum pkilosopkia matkeseos studio. Ook in laatstgenoemde weten
schap had de hoogleeraar zich uitgestrekte kennis verworven, en zijne daar
over gegevene lessen muntten zeer door bevattelijkheid en duidelijk beid uit, 
zoodat zijn leerling BOERHAA VE later naauwelijks woorden vinden kon, om 
de uitstekende gaven van zijnen leermeester naar verdienste te huldigen (126). 
En wat zijn onderwijs in de Astronomie betreft, vond ik in de Resolutiè'ti van 
Curatoren (12'1) aangeteekend, d~t hem 8 Noverq_ber 1685, voor het doen 
van astronomische waarnemingen, het koopen van een sextant werd _ toege
staan, niettegenstaande deze, wegens de zorgvuldige bewerking en zijne bij
zondere grootte, met vier voet diameter, / 1200 kosten moest. 

Dat een zoo zelfstandig denker en vee)z~dig ontwikkeld geleerde, als DE 

VOLDER geweest is, eenen grooten en heilzamen invloed op zijne leerlingen 
heeft uitgeoefend, kan ons, na het lezen der bovenstaande berigten, niet be
vreemden, vooral wanneer wij tevens in aanmerking nemen, dat zij, die het 
geluk hadden onder zijne leerlingen te hehooren, en anderen zijner tijdge
nooten, met zeker welgevallen melding maken van zijn uitstekend karakter 
en van de voortreffelijke uitwendige voordragt, clie hem eigen was (128 ). 
Van die waardering <loor zijne tijdgenooten ontving DE VOLDER ook een aan
genaam bewijs in de aan hem en aan den ]franeker hoogleeraar BERN ARD US 

FULLENIUS Bern. fil, door CHRISTIAAN HUYGENS, bij testamentaire dispositie 
opgedragene taak, om de door hein na te laten geschriften, voor zoo ver 
deze dit mogten waardig zijn, in het licht te geven (129). Aan dat verlan
gen werd in het jaar 1703 voldaan door de uitgave der bekende Opera post
ltuma, terwijl DE VOLDER aan heeren Curatoren een verslag mededeelde aan
gaande de werkzaamheden, door hem en FOLLENIUS aan de mathematische 
manuscripten, die de heer VAN ZUYLICHEM aan de Academie gelegateei·d had, 
besteed (130)~ 

In 1697 bekleedde DE VOLDER het akademisch Rectoraat en droeg die waar
digheid, den eerstvolgenden' 8sten Februarij, aan zijnen ambtgenoot in de 
Regtsgeleerdheid, GERARDUS NOODT, over, met eene, naar_ het schijnt, ook in 
druk verschenen Oratio de rationis viribus et 'usu in scientiis. Op 62jarigen 
leeftijd werd de hoogleeraar, die van kindsbeen af een zwak en tenger gestel 
had, door eene langdurige en pijnlijke ongesteldheid, die met mictus cruentus 
gepaard ging, genoodzaakt om zijn emeritaat te vragen (131). Aan welk op 
6 Octoher 1705 gedaan verzoek terstond op de meest eervolle wijze voldaan 
werd, zoodat DE VOLDER zijn professoraat, 19 Octobet, denzelfden dag, waarop 
bij het vóór 35 jaren met eene Oratie aanvaard had, "met eene publycque 
harano·ue" of }Jleotio·e toespraak kon nederleggen (132). Dat emeritaat rnogt 

b O b -

}lij nog drie en een half jaar overleven. Hij stierf namelijk 21 Maart 1709 (133) 
en vond in JACOBUS GRONovrus eenen waardigen lofredenaar (134). De hoofd- · 
zakelijke inhoud van <le door dezen uitgesprokene lijkrede wordt in het Woor
denóoek van DAVID VAN H.JOGSTRATEN (135) en in WAGE~AAR's Beschrijvin9 
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van .Arn.steràam (136) medegedeeld, terwijl een uitvoeriger levensberigt ~n de 
titels der weinige, door hem vervaardigde, doch tegen zijnen wil door ande
ren uitgegeven geschriften b(i NICERON (L37), PAQUOT (138) en ELOY (139) ge
vonden worden. Dat hij bij zijn dood geene bekende naastbestaanden en 
betrekkingen naliet, wordt in de Acten van den Senaat vermeld (140). In 
zijn professoraat werd hij opgevolgd door den, op zijn voorstel, tot Lector 
philosophiae et Matheseos bevotderden .JACQUES BERNARD, vroeger predikant 
te Vinsobres in N eder-Danphiné en sedert kort leeraar _bij de Waalsche Ge
meente te Leiden (141), die 17 December 1705 zijne betrekking met eene 
Oratie aan~aardde (142), terwijl het toen onvervuld gebleven professoraat in 
de Astronomie eenige jaren latet~ (19 .M:ei 1717) aan den beroemden en met 
eerbied voor de nagedachtenis van DE VOLDE;R vervulden (143) WILLEM JACOB 

's GRAVESANDE werd opgedragen (144). 

A A N T E E K E N I N G E N. 

( l) Catalogus eorum, qui examinati et pro111oti sunt fo lllustriss. ac Praepot . D. D • . 

Hollandiae West-Frisiaeque Ordz'nwn Academia, quae Lugduni Batauorum est eet., ah 

ann. Salutis MDCLI; in Act. Facult. medicae, vol. I, pod. inv. pag. 39 seq.: ,, Die 18 

Aug. 1659, subiit examen rnedicum ARNOLDUS SYEN, Amstclodamensis, cumque placu

isset, suscepit in diem sequentem exponendos aphorismos 51 et 52 Libr. IT, et sic 
porro adiuissus est ad clisputationcm inangurale-m. - Die 17 Sept. pub1 ice proposuit 

disputationem inanguralem de hydrope asdte ~RNOLDUS SYEN, Amstelodamensis, qua 

peracta dignus visus est senatui, in quem honorcs conferrentur, ideoque e vestigio 

Doctor Medicinae creatus est a Clar. viro D. FRANc1sco DE LE BOE SYLvrn.'' 

(2) Resol. 1Jan Curatoren, 6, pag. CLXXXIX vso. - Zijne jaarwedde bedroeg} 1000, 

in dier voege, dat hij f 400 "sjaars in geld ontving en f 300 voor buitenlanchehe 

correspondentie, terwijl de vrije bewoning van het huis in de Nonnensteeg op f 300 
geschat werd. Voor transpostkosten ontving hij f 200. Zie l. 1. CCX. 

(3) Act. Pacult. medicae I. 144 v.: ,, Die l Junii 1670 CJar. D. ARNOLDUS SYEN 

stu<lii . botanici dignitatem et usum Oratione sua inaugurali cornplexus est." 

(4) Ind. alt. plantar. pag. (29). 

(5) Vita JOANNIS SWAi\BiERDAM, I. 1.: ,, Porro etiam anno jam LXXIII folliculos 

seminales filicum Clarissimo ARNOLDO SYEN, professori Botanices in Acad. L. B., os

tenderat depinxeratque." 

(6) Ord. leet. hiem. anni 16i0, in Àct. academie. Docum. X. 

(7) Resol. 6, pag. CCLXVII Yso. Ibidem (3 December 1674) pag. CCCXLVI seq. 

Op welke laatste plaats vooral zijn onderwijs in de simplicia en andere medicamenten 
met ophef vermeld wordt. 

(8) Resol. 7, XXIX vso., seq. 

(9) Biblioth. botanie. I, 57i. 

(10) Hortus lndicus Malabaricus eet., adornatus per HE~RICeM v AN RHEDE i,an 

Draakenstein eet. lYotis adauxit et Commentariis illustrai.:it ARNOLDUS SYEN, Medfrinae 

et Botanices in Academia Lugduno-Batava Professor. Amstel. MDCLXXVIII. _ 
MDCCIII. 12 Voll. fol. c. fig. 

(11) Resol. 7, XCIX vso. - Zijnen daaraan besteden arbeiu doet sYEN in een be-
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rigt aaü den lezer kennen: ,, Vi<leliatur tamen deesse hujus opeds rum 1:cliqnis 'anto• 

ribus, qui consimiles tractarunt materies, nexus et consensus: vel, ut distinctius loquar, 

notulae quaedam, quibus indicaretur, qnaenam plantae jam ah aliis fuissent exhibitae 

et rccepto nomine donatae, et quaenam de novo in scenàm prodirent botanicam. Hoc 

opus amicorum suasn lubenter arripui, sirnulque plantas antea non descriptas, quantum . 

ex antorum descriptione et iconibus licuit, Bauhinianis denomiuationibus insignivi. 

Quo fato judicent aequi rerum aestimatores." 

(12) Act. senat. cod. XII, pag. 54: ,, Die 21 Octobr. 1678 convocato senatui denun

tiatus est luctuosissimus magni s YENI obitus." 

(13) TH. CRAANEN, OnL~io funebris in obitum ARNOLDI SYEN. Leidae, 1679. 4to. 

(14) Act. Pacult. med. I. 9 l: "Die. 28 Januarii 1679, Clar. atque ~xpertissimus D. 

THEODORUS CRAANEN, philosophiae ac me<licinae doctor, hujusque professor ordinarius, 

collega amantissimus, ex ordine, p. m. defuncto D. ARNOLDO SYEN, medicinae <luctori 

ejusquo ut et hotanices professor~ ordinario, collegae desideratissimo, honorifice et 

cum applausu omnium parentavit et juste persolvit.'" 

(15) Resvl. 7, CVII et CXXXIV. 
(16) 1. 1. CXXI, CXXIV et CXXX. (17.) Resol. 7, cx:x;I seq. 

(18) Act. Pacult. medfoae · I, 92: ,, Die l ·J unii 167.9 Clar. vir. Ds. P. HU'l'TON, Medi

ci nae Doctor, oste11s0 diplomate Nobil. et Arnpliss. D.D. Curatorum, quo pro tempore 

Medicinae et Botanices professor denunciabatur, in onlincm et . numernm nostrum 

rcceptus est." 

( 19) Resol. 7, CXCIV vso. 

(20) Go~EFRIDI BIDLOO Oratio in junere viri CL PA ULI HERMANNI eet., dicta prz"die 

Kalend. Martii 1695, in Auditorio ma_qrw; in Opei-r. omn. anatomico-chirw·g. 1. l. pag. 

151 seqq. 

(21) Act. academ. Cod; XII, pag. 62. 

(22) ,, De usu hortorum at-1 ne nata indl:3 oble-..:tatiune.", 

(23) Sermo academie. l. ldd. pag. 64: ,, Sed PACLUM HERMANNUM, decessorem meum 

quo piaculo praeteream? Botanieum e paucissimis, amicum non e multis. Is cum 

infinitum studium in Re herbaria collocasset et vastissima ejus latifundia omnemque 

historiam naturalem incredibili diligentia et pari successu esset emensus, parum tarnen 

in ea scientia scire sibi visus est, vir ab omni fastu et ostentatione alienissimus, quique 

esse malebat, quam videri, et, ut verbo ahSolvam, Homo plane antiquis moribus. 

Nihil erat, quod ille doeere in re herbaria non poterat et vellet quoque, candidus ju:x:ta 

atque eruditus, . et qui omnia cum aliis liberalissime · communicabat. Equidem, si parem 

tibi o PAULE, in hac scientia viderit nostrn actas, fidenter ausim decernere, superiorem 

non vidisse. Ego te, longo licet intervallo, sequar et ut summa tua vestigia legisse 

mihi laudis erit abunde, ita et habebit de quo gratuletur sibi s·tudiosa rei herbariae ju
ventus. Nam te qui passibus sequatur aeq nis, ego quidem novi neminem." 

(24) 1. l. pag. (30) seq. 

(25) BrnLoo, l. 1. pag. 163: ,, Vidit et obstupuit, viso auditoque BERM.ANNO, om nis 

Gallia; non ur banitatem, non hencvolentiam solu m erga ipsum testata; non mellitis 

tantum ac adu!atoriis blandisgue verbis, ut leviusculae genti mos est, ipsum excepit, 

sed re ipsa et debito honore condecoravit: Dum enim Rex ipse aquae ductus fontesque 

in horto Versaliensi aperte sulientes reperisset sciscitareturque, cai haec, non nisi prin

cipibus ac legatis offerenda, praeberentur spectamenta? responsum tulit, fieri haec j uxta 

mandata regia, in honorem principis, principis nempe botanicorum, salutavitque co- , 

miter LUDOVICUS peregrinum, qui ab ornni ambitione alienus, nunquam honoribus in

lüans strepitumque ridens fämosun1, potius vitavit, quam adiret regem, maluitque cum 
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FAUCONIO, REDI, TOURNEFORTIO" MANJOLIO, artis suae gnaris, confabulari, ipso quam 

colloqui cum Rege fastuosissimo. '' 

(26) ÛAROLI LINNAEI Epist. X, 1. l. pag. 38: ,, Extnli millies HERM.AN~I maues; 

parum fuit saliisse fontes omnes horti regii Gallorum, ad accessum mm.MANNI, jubente 

TOURNEFORTIO, si generosum HERMANNI animum cum Tournéfortiano conferas.'' 
(27) BmLoo, 1. 1. 16-1. (28) Ordo lection. aestio. 1694. 

(29) I::Iorti ·acadeniici Lugduno -Batavi Catalogus. exhibens plantarurn omnium nomina, 

quihus ah anno M DCLXXXI ad annum MDCLXXXVI hortus füit instructus, ut et 

plurimarum in eodem cultanun eet. dcscriptiones et icones. L. B. MDCLXXXVII. Svo. 

(30) SPRENGEL, 1. I. II, pag. 42: "Eximium opus, quo carere nequimus, cum plu-

l'imus novas stirpes bene descriptas, nitidissime delineatas, contineat.,.. 

(31) HERM.ÁNN, l. 1. in Admonitione ad rei herbariae sludiosos: "Optassem equidem 

(iuaxime enim e l'e tua fuisset) ut Historiam plantarum naturali methodo digestam 

JOHANNIS RAJI huc conferre, ejusqne pladta nostris accommodare potuissem, sed quo

niam desideratissim us ille liber nimis sero, postq uam hic Catalogus typis fere exces

sisset, ad manus nostras pervenit, votum meum explere non licuit. Quod demum 

cxpleri posse confido, si Hortum rarioribus stirpibus auctum et mendis, quae irrepsere, 

purgatum, de novo praelo commisero."" 

{S2) SPRENG EL, 1. 1.: ,, Vestigia l\10RISoNr q uidem pressit, sed suo ipsius modo muta

vit methodum PAULUS HERMANN - vir diligentissimus, qui innurneras fere plantas ex 

India orientaH attulit, descripsit, in horturn Leidensem introduxit, ut ditissirnum red

derct suae aetatis." - Dat de vlijtige hoogleeraar daarbij niet verzuimde om ook 

de inlandsche planten, zoo veel mogelijk, in den hortus over te brengen, blijkt uit _ 

de hoogst talrijke, in den Catalogus opgenomene en met * geteekende soorten. 

(33) Dissertatio de jundamentali plantarum nolitia i·ecte aequirenda. Traject. ad Rhe-

'num, l 690. 4to. 

(34) Plorae Lu_qdurw-Batrwae flores. Leidae 1 1690. Svo. 

(35) In Praef. ad Paradisum eet. 

(36) LINNAEI Epist. ad Hallerum IV, l. l. pag. 18: "I-IER:\fANNI Plora non prodiit, 

sed semi-impressa periit." De al of niet aanwezige identitèit tusschen laatstgenoemd 

onvoltooid geoleven werk, dat HERMANN als tweede uitgave van zijnen Horl'i acade

mici Luqduno-Batavi Catalogus ondernomen had, en de vroeger aangehaalde ..F'lorae 

Lu_qdurw-Botavae Flores, kan bij het verschil der berigten, door SHERARD en HALLER 

gegeven, niet beoordeeld worden, tenzij men gelegenheid vinden mogt om de stukken 
zelve te raadplegen. 

(37) SPRENGEL, l. 1. pag. 43: ,, Aliam expromere moliebatur vir indefessus et acu

tissimus, qua horas omnes subsecivas consumserat, non a fructu solo aut a floreali 

modo, sed maxime ah habitu petendam, mngis itaque naturalern. Bene enim animad

vertit, in compositorum rariorum eodern genere florem adeo differre, ut modo radiatus

sit, modo flosculosus eet.; - obscrvavit praeterea, et fructum in eodem genere variare • 

. Fuinarias enim modo globulosos ferre fructus, modo siliquas. Hinc magis ad cre

scendi modum, et ad omnes propemodum omnium partium notas consilium transtulit 
' praemissis. solu_mmodo fructuum · differentiis, ut classes vere naturales conderet. At 

perficere opus immatrira mors vetavit; neque e schedis, Heet copiosis, male tarnen et 

incondnne scriptis, resurcinare opus inperfectum amici potuerunt. Sccundac enim 

editionis Florae Lugduno-Batuvae paucae duntaxat philyrae 1695 prodierunt."., 

(38) JoH. BURl\1ANN, Thesaurus Ceilanicus. Amstel. 1737. 4to. cum Tabb. ll0. 

(39) CAit. LINN A Ei Flora. Zeylanica, sistens plantas indicas Ze;ljlaniae insulae, quae 

olim, ab auno lb70-77 lectae fuere a PAULO HERMANNO1 dern.wn post 70 annos ab AU· 
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GUSTO GUNTHERO orbi redditae • . Stok-hol m. 17 47. Svo. Conf. HALLER, Bibl. bot. ll. 
248: ,, Pharmacopola Hafniensis qninque volumina plantarum siccatarum, in Ceylonia 

a P. HERMANNO lectarum, cum LINNAEO c·om_municavit. Is pro suo in plantas amore 

eas scrutatus, numeros1ss1ma nova genera constituit, reliquas · stirpes aut ad sua genera 

reduxit, aut, quae obscura erant et dubia, deseruit. Novas passim descripsit, alias 
depinxit." 

(40) Paradisus batavus~ contine~s plus centum plantas, affabre aeri indsas et descri

pil'.onibus i'tlustratas ~· cui acce.çsit Catalogus plantarum, quas pro Tomis nondum editis de

linecmdas curaverat PAULUS HERMANNUS, Medic. Dr. eet. Opus poslhumum. L. B. 1698. 

4to. (cur. prof. GUIL. SHERARD). 

(40a) Door den syndicus HENRICH LUDOLFF BENTHEM, die tegen het einde der ze~ 

ventiende eeuw in Holland was; en het verslag zijner wetenschappelijke reis in 1698 

heeft uitgegeven, wordt een volledige en, naar het schijnt, naauwkeurige Catalogus 

van die verzameling, aan de lezers medegedeeld, ofschoon hij ten onregte vermeldt, 

dat die collectie, na den dood van den professor Botanices, door de hoogeschool werd 

aangekocht. Vide H. L. BENT:rnM, P. C. et S., Holländischer Kfrch- und Sch1.1.len-Staat. 
Frankf. und Leipz. 1698. 8vo. (l Th.) Cap. III, § 12, pag. 101-1 U. Dat de verza• 

meling, dertien jaren later, in 1711, en dus 16 jaren na HERMANN"s dood, nog in het 

bezit zijner weduwe was, en de voorwerp~n toen in 7 ~Jaz~n kasten gerangschikt 

waren, blijkt uit voN UFFENBAca·s reis (1. l. III Th. pag. 410-418). 

( 41) SPRENGEL, 1. 1. pag. 44 seqq. 

( 42) 1. 1. pag. 162: "Felici sua indagine menstrnoque subtili nunc lapides li4ucscunt, 

nunc liquores lapidescunt. Nihil ipsi inexploratum ." 

( 43) A_ct. acad. XII. pag. 1_14 vso., seq. 

(44) l. 1. pag. !64 seq. Uit de aldaar gegevene beschrijving blijkt tevens, dat BID

Loo, te zamen met DRELINCOURT, de geneeskundige behandellng va~ den lijder op· 

zich genomen had, en 1lat . de . toenmalige . Rector magnificus VAN DER MARCK hem 

geestelijken bijstand verleend heeft. 

( 45) G. V ROLIK, Oratio . de eQ, quod Amstelodamenses ad rem botanicam exornandam 

contulerunt. Amstel. 1797. 4to, pag. 26 seq.: "Ne antem ex RUJJSCHII ingravescente 

aetate, quamvis omnes senis illius venerandi animi facultates vigerent, atque egregiam 

baberent viriditatem, quidquam detrimenti ars botanica caperet, PETRUS HOTTONus, 

vir omni doctrina ornatissimus, imprirnis vero artis berbariae, quam ut et Medicinam 

in Academia · Lugdnno-Batava _ summa cum laude per biennium fuerat professus, sin

gnlari scientia celeberrimus, huc Amstelaedamu_m fuit evocatus, et ab amplissimis 

bujus civitatis consulibus horto medica honorifice fait praepositus. Per breve illud 

tempus, quo hoc rnunere functus est, summa indust;ia atque acerrimo ingenio ad eer

tam normam hortum medicum, qnam plurimis, ad disciplinam Botanices nitore, ele

gantia atque utilitate augendum, adminiculis tam artificiose disposuit, ut omnibus ho• 

tanicis maximam moveret admirationem.'' Conf. D. J. VAN LENNEP, Amwt. ad secula

rem Orationem n'oRVILLII; in ]ll. Amst~ Athen. '-Uemorabilibus eet. Amst. 1832. 4to. 

pag. 141. 

(46) Act . .F'acult. medicae I, pag. 165 vso.: ,, Die 24 Febr. 1672 PETRUS HOTTON, 

Amstelodamensis, examen cum honore sustinuit atque postridie aphorismos eleganter 

explicuit, atque porro difficultatihus motis ita satisfecit, ut ipsi ultro cum disputatione 

publica, promotio solernnis oblata fuerit. '' 

(47) 1. 1. pag. 171. 
( 48) P. HOTTON, Disputatio . medica, continens posz'tiones quasdam medicas eet. L. B. 

1672. 4to. 
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( 49) Resol. van Cur. 8, pag. 257. (50) 1. 1. pag. 256. 

(51) l. l. pag. 259 vso. _(52) Act. acrid. XII. pag. 116. 

(53) Sermo academicus, quo rei he,·hariae historia et fata adumbrantur. L. B. 1695. 4t.o • 

. (54) De ongenoemde schrijver (vermoedelijk ANTOINE DE Jussrnu) van de Botano 0 

gmphorurn Elogz'ri.... Turnifortianae lsagogi addenda, maakt ook in dat ?Pzigt van HOTTON 

eervolle melding, pag. XXVII, vóór het eerste deel ,,an TOUH.NEFORT's lnstitutiones 

rei herbariae, edit. 3ia. Parisiis I 7 l 9. 4to.: ,, Praeter elegantissimam de Botanices 

historia et fatis oratfonem, quam edidit eodern anno, illnd ei in studii Rei herbarfoe 

util.itatem tentatum debemus, quod cognitis TOURNEFORTII et HERMANNI methudorum 
commodis, utramqne conciliandam meditaretur, rationemque hujus concentus perspici

endi discipulis suis traderet. Tam utilis incoepti fructu inexspectatu m ejus funus nos 

anno 1709. defraudavit. '' 

(55) Zoo als HOTTON voor de beoefening der botanische wetenschap eenigen tijd in 

Denemarken had doorgebragt, toen hij door Curatoren werd nitgenoodigd om tijdelijk 

de aan BERMANN opgedragene betrekking waar te nemen, zoo is het mij gebleken, 
Qat '1-iij in het vo01ja~r van 1698 te Aken ~vas en aldáár den hoogleeraar JOHANN 

coNRAD BRUN.NER uit Heiilelberc, ontmoet heeft. Resol. van Cur. 9, pag. 104. 
. : 0 

(56) Nou11etles de la_ .#:epublique dP.s Lettres, mois de Janvier 1709, pag. 89 seq.: 
• Le .3 de Janvier 1709 il fut attaqué d'une paralysie, dont il mourut Je 10, agé de 60 

ans et quelques mois. Il avoit beaucoup de reputation; et so·n merite lui avoit fait 

des amis en !talie, en France, . en Angleterre et en AlJemague, .. ou il entretennit des 
corre.~po~dances. Il ne savoit P!\S les choses de sa profession . en pedant, mais en 
homme , :d~~s.prih qui . estinie ,chaq~11e, chos~ ce qn'elle vaut.; . C''étoit d'ailleurs un très 
bonnête hoµime, qui s'aqui~toit des . devoirs essen~iels du Christianisme avec ·. exacti
tude, mais sans àffectation.,. 

(57) Virorum darissimorum ad SCHELHAMMERUl\1 epistolae selectiores. Wismar. 1 i2i. Svo. 
(58) GEORG~ BAGLIVI Operr. omn. medico_-practica et anatomica. Lugdnni 1704. 4to. 

pag. 665 seq • 

. (59) • :Ex quo in hanc Academi~m vocatus sum, nihil mihi potius fait, quam u.! iis, 
q~i se . mihi in disciplina~ tradiderant, gustum aliquem praeberem verae medendi 
prudentiae, quae tota inniti ohservationibus eorum, _quae in aegris fiunt, semper mihi 

visa est. Id enim pridem perspexeram ex novitiis illis hypothesibus, quibus jam pas

sim personant _medicorum scbolae, quasdam esse · manifesto falsas, etiamsi aliquam prae 

se ferant similitudinem non secus ac fabulosa historia veram imitator ac refert, alias 
dubias plane atque incertas esse, quasdam non falsas tantum, sed et ita noxias, ut in 

~ertam aegrorum perniciem procusae viderentur; nullas medendi asurn attingere: igitur 
id . mihi sumpsi ut philosophemata ista confoderem, et THOMAM SYDENHAMUM optimum 
illum medendi artificem, tibique unice similem atque profecto parem, secutus constanter 

docui varium et multiplex esse morborum ingenium, quo non explorato et perspecto 
nullam esse, nee posse unquam esse medendi rationem, non posse ex tam paucis prin

cipiis et causis, ac vulgo jam adferuntur, morborum indolem cognosci, nee sufficere iis. 

expugnandis generalia illa remedia, quae in usu fere imnt. - Quocirca in hoc praeci
pue enitendum· esse medico, ut aegritudinum variarum genius et medicament.orum, 

eorum praesertim quae ex penu herbario depromuntur, virtutes hactenus occultae _dete- . 

gantur • . · Ista quidem persuadere iis, qui maturiori erant judicio licuit. At junioribus, 
quorum animi novitia doctrina imbuti erant, certe vix potui. Hi inclamare, me plane 

nova proponere (ita erant in medicorum scriptis versati) et a veritate _manifeste a.bhor• . 
rentia, solumque me esse, qui in hac rerum medicarum luce, ita sentirem." 
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(60) Resol. van Cur. 8, pag. CCLXXIH, en 9, pag. III. 

(61) ,, Possilium historiam et usus persequitur." 

(62) Actor. academ. XIII, pug. 27. 

(63) BoERHAAVE, Oratio de 1Jita et obittt BERNHARD! ALBINI, pag. 21 seq.: "Animum 

ad Chemiae quoc1ue studium adjunxit, atque illam etiam a CHlUS'l'IAl-iO MARKGRAAVIO 

diûicit, haustamq ue ab idoneo hoc praemonstratore doctrinam ita ipse promo vit, ut 

mag11us in arte operosa artifex evasel'it." · 

(64) ELoY, l. l. III. 166 ~eq. 

(65) Actor. academ. XI, pag. 25: ,, Die 6 Martii 1659 petiit CHRISTIANUS 1\-iARCKGRA~ 

YIUs, Mcdicinae Doctor, facultatem haben<li collegia. Seuatui visun1 dencgandum. 

{ 66) ,."/JIJ ateria medica co1itracla, ex!tibens simplicia et cumpusita medicamerzta officinalia, 

ex ma_gno numero selecta eet. L. B. 1674. 4to. - Hoe onverklaarbaar het, ons thans 

moge toeschijnen, heeft dat geschrift tot in het begin der achttiende eeuw veel opgang 

gemaakt, blijkens he~ oordeel van den reeds vroeger in dit Opstel genoemden hoog

leeraar scHELHA.MM~R, iu diens Additamenta tot de Introduclio in universm~, artem me• 

dicam. Van H~Rl\L\NUS cmïn.I'.\Gll1S (H~.lae et Lipsiae, 1726~ 4to~ Cap. XI, § XV, pag. 

393): ,, Denuo laudanda CHRISTIANI MARGGRAFII Male1·ia medica contracla, cujus altera 

pars hoc unum (fo1:mam medieamentorum) praecipue docet; et quiûem percleganter, 

constnfctis tabulis in rem utilissimis." 

(67) Method. stüd. med. pag. 158. 

(68) Prodromus medicinae µracticae do_qmalicae et vere ralionalis, superstructa sanguüds 

motui, nee non principz'is chemicis ac h_ypothesibus Hefowndanae et S,qlvianae, exhibens 

specimen melhodi perquam fadlis mede1idi ple'risque corpori's hainani aJfectióits, oj.Je acidi et 

alcali eet. L. B. 1673. 4to. - De beide werken vcreenigd onder den ·titel: Opera om

nia duobus libris comprehensa. Amst. 1682. 4to; ibid. 1715. 4to. 

(69) Op het voetspoor v·au BURMANN noemen PAQUOT, ELOY en auderen hem ten 

onregte CAREL LODEWIJK DE l\lAÈTS. 

( 70) Act. acad. XII, pag. 9: ,, Die 9 Maji 1669 lecta sunt Acta <l.d. Curatorum et 

urbis Ll!y<.lcnsh, consulmu-, quibus d. CAROLO DE:ilATIO potestas <latur hábendi lectiones 

in arte chymiea, deque ea<lcm Medici nae part·e disputandi, ejusq ue operationes u·emon• 

strnndi.'' Conff. Resol. 6, pag. CLIV vso. 

( 7 l ) l. l. pa6. 5 7 • 
(72) Act. acad. XlI, pag. 13 vso. (24 Maart 1670) et ibid. pag. 25 (6 Sept. 1672). · 

(73) Act. Pacult. med. I. 91: "üie 12 Januarii 1679 Cl. Ds~ CAROLUS DE M.AETS, 

philo·sophiae et meuicináe Doctor et Chymiae professor orûinarius, hactenus intier pm• 

fessores · philosophiae recensitus, ostenso diplomate Nob. et Ampl. D. D. Curatorum, 

,1 uo Medicinae professor ordinarius denunciatur, in nostrum nutnerulll.. receptus est."' 

/1,(!sol. t.'an Cur. 7, pag. CXI. vso. 

(74) Traj. erud. JJag. ·203 seqq. Conf. BA YLE, l. l. III, pag. 252 seq. 

( 7 4 a) Nomina prouwtorum in Acad. Ultraj. pag. 59: ,, CAROLUS DE l\lAE'fS, Ultrajec

tinus, . praemissis ordinariis examinibus et disputatione puhlica De difficultate COf/tW· 

scemU natura (?) corµoris et divottiis; qui bus cum laudauiliter defunctus esset, L. A. M~ 

et l'hil. Doctor solenniter i'enuntiatus est per Dm. Regnerum à Mansfelt, die XVIII 

April. · t664.'' 
(75) Notulen ·va11 de Vroedsclwp te Utrecht, 7 Dec~ 1668: ,, Op de · Requeste van CA· 

ItOLUS DE MAETS, Philosophiae et Mediciuae Dr., hee-(t de Vroedschap hem suppl. con

form i:;yu versoeck. 'tOC<Testaeu Collegia Chymica te mogen houden." - Ibidem 22 Aug • 
., 0 ~ . . . 

1670: ,, Op de Req. vàn: CAROLUS DE MÀKl'S, Phil. et Me(lic. Dr. versoeckencle, dat 
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by, beroepen synde tot prof. extra-ord. Medici nae in de Academie tot Leyden, hy 
derhalve genootsaeckt is geworden hem v-an hier derwaerts metrer woon te transpor

teren, met versoeck, dat dit syn transport te eenigcn tyden geen praejudice in de con

tinuatie van syn Borgerrecht som1e mogen geven. Heeft de Vroedschap, naer gehou• 

den deliberatie ,·erstaen dat hy supµl. gedurende syne functie in gem. Academie syn 

Borgerschap alhier sal behouden ende <luerinne blyven continueren." - Ook uit deze 

bcrigten blijkt derhalve, dat nÈ MAtTS den titel van Medicinae Dr. bezat. Intusschen 

wordt zijn naam als zoodanig, niet onder de Nomina- promotormn aangetroffen, zoo als 

men dien evenmin vindt in · het Alóum ci1Jium academicorurn ; - een bewijs, <lat die iil

schrij ving somtijds verzuimd -werd. 
(76) FRANC. I!'ABRICII Oratio · in natalem centesimwn et quinquagesimum, swe annum 

jubilaeuu{ tertium A.cademiae Batavae, quae est Lu_qduni Batavorum eet~ L. B. 1725. fol. 

pag. 27 seqq. 
(77) Act. acad. XII, pag. Sï: ,, E,>dem die (XI _ m. Oct. 1683) salutavit consultissi-

mus GROENENDYCIUS doctiss{mo carmine elegiaco, in Auditorio th~olol:;ico ex cathedra 

recitato, omnium artium studiosos, qui anno 1672, tempore belli Gallici, pro hac civi

tate conservanda arma ultro susceperunt et strenue gesserunt, ipsisque ex Ampliss. 

Cons~ - mandato erogavit numisma argenteum in hanc memoriam cusum.H ~ Den thel 
van het in druk verschenen C<1,rmen ele_qiacwn, het opschrift van den zilveren gedachte. 
nispenning en andere bijzonderheden, vindt men in de aangehaalde Oratio vun FABRI· 

01us, pag. 29 seq. Ook de hoogleeraar SIEGENBEl:fä. heeft dienaangaande het een en 

ander vermeld in zijne Vergelijkende beschouwing van "tgeen door de kweekelinyen der 

Leidsche hoo_qeschool; in de jaren 1672, 1815, 1830 en 1831, tot verdedi_qin_q van !tet va

derland verrigt z·s. Leiden, 1831. s0 • · 

(78) Resol. ~' XLIII vso et CXXVII. (79) I. l. CLIV. vso. 

(80) Resol. l. L (81) Resol. 6, CLXII. vso. 

(82) l. L pag. CCVI vso. {8 Mey 1670): "Gelesen synde de requeste van ZACHARIAS 

LA MORT, dicnacr vàn het Laboratorium chymicum in de Universiteyt alhier, ende 

gelet op de moeyten ende arbeyt tot de voors. dienst gerequireert is den suppliant 

toegevoucht een ordinaris tractement van tweehondert guldens jaarlyx, ende dat op 

soodanich eene instructie ende reglement als hem sal worden gegeven; het voors. syn 

tractement een aanvanck nemende van de VIII Aug. MDCLXIX, synde den tyd dat 

hy synen dienst aan het Laboratorium chymicum heeft begost te praesteren. - Na 

den <lood van LA MORT werd JACOBUS FERNELIUS aangesteld, die, naar Amsterdam 

vertrekkende, door ELIAS DE Rmu werd opgevolgd. Aan dezen laatsten volgde ALBER1' 

VAN DER BURGH op. 

{83) l. ·1. CCXI vso. en CCXXXIX vso. ( 84-) l. l. CCXXXIII vso. 

(85) Resol. 6, CCCXLV (3 Dec. 1674); Resol. 7, CXII (3 Januarij 1679.l. Toen 

zijne jaarwedde; 17 Maart 1682, op nieuw met f 250 verhoogd was, werd zij daardoor 

op f 1000 gebragt. Dit ,vas allezins billijk, dewijl hij sedert lang Jid der medische 

Jtacalteit was en men bij de regeling der studiën, op 17 Mei 1681, bepaald . had, dat 

de medische f,aculteit uit 4 professoren bestaan zou, van welke een de Anatomie 
- - ' 

een tweede de Chemie, een derde de Botanie -en de vierde tevens de praktijk zou 

moeten doceren. 

(86) Resol. ·1, CVIII (21 Nov. 1678). 

(87) 1. 1. CXII (3 J"anuarij 1679): 11 Ende nademael Curatoren en Burgemeesters 

van de naerstigheyt ende goede devoyren van de voorn. D. DEMATlU s ten volle syn 
vergenoegt, ende denselven in syneu goe<len yver ten ,beöte van <le hem aanLevolc·n 
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professie wel hebben willen encourageren, soo is goet gevonden en geresolveert, dat 

syn tractement sal worden ~eaugmentecrt" enz. 

(88) Het doceren der Physica experimentalis in Laboratorio chemico werd aan DE 

MAETS (gelijktijdig met DE VOLDER) opgedragen den 25sten J anuarij 1675, terwijl hem 

toen tevens, voor het onderhoud van die localiteit, jaarlijks f 300 werden toegekend, 

in plaats van de vroeger tot dat einde ontvangene f 250. Zie Resol. 7, pag. III. seq. 

Dat DE MAETS steeds van die vergunning gebruik maak te, blijkt bijv. uit de Series 

lectionum aestivarum anni 1681: ,, D. CAROLUS DE .l\lAETs, philosophiae et medicinae 

Doctor hujusque Professor, Lectiones et demonstrationes suas chemicas, partim circa 

praeparationes medicarnentorurn (quae arte spagyrica ex triplici mundi regno elaboran

tur) partim circa rariora P_hysices experimenta habebit."' 

{89) Collectanea chemica Leidensia, id est, Maetsiana, Marc_graviana et le Mortiana; 

trium Chymiae professorum Leidensium opu.~, quin_gentis et amplius processibus adorna

tum; omnibus et medicis, et ch:vmicis et pharmacopoeis utilissimum, ordine alphabetico. 

L. B. 1684. 4to. Tegen die Collectanea, als buiten zijn weten uitgegeven, meende D~ 

MAETS zijne stem te moeten verheffen, of althans deze en gene rectificatie ten opzigte 

der scheikundige bereidingen mede te deelen. Vid. Prodromus Chemz"ae ratz·onalis, ad

jectis observationibus in librum, cui tilulus: Collectanea chymica Leidensia eet. L B. 

~ 68-t. 8°. Dat aan genoemde Collectanea geene geringe waarde werd toegekend, is af 

te leiden, eensdeels uit den in 1702 te Antwerpen verschenen herdruk, en ten andere, 

uit de bijzonderheid, dat THEODORUS MOYKERS, 30 Dec. 1692, door Curatoren vereerd 

werd met eene gouden medaille voor de opdragt zijner Collectanea ch;71mica Leidensia 

contracta. Zie Resol. ,:an Cur. 8, pag. CCXII. Voor het overige bestaat het oorspron

kelijke ";erk waarschijnlijk grootendeels uit excerpten, door den Engelschen schrijver 

verzameld, tijdens hij te Leiden studeerde. Hij werd namelijk op 30jarigen leeftijd 

aldáár als studiosus Medicinae ingeschreven, 18 Febr. 1670. Vid. Liber inscription. V, 

pag. 488. 

( 90) Praxis chymiatrica ratlonalis. Leidae, 1687. 4to. Vid<l. Act. erudit. Liµs. Sup

plem. Tom. I. Sect. VI. Cap. CCCXXV. Conf. BORMANN, l. 1. 
(91} Act. ocadem. XII, pa~. 102 vso.: "Dfo 30 Januarii 1690, intellecto tristi fato, 

quod morte· viri Cl. CAROLI DE l\iAETS, Medicinae ac Chemiae professoris, prid_ic ex

stincti, cum Academiae, turn familiae ejusdem acciderat, senatus per Rectorem magni

ficurn et .Facultatum seniores, defuncti viduae ac filio significavit dolorem, quem ex 

hujus morte Senatus acceperat, simulque parentationern per Cl. HERMANN habendam, 

quam sibi gratam fore vid_ua _si_gnificavit." 

(92) 1. 1. pag. 57. Act. academ. XII, 103 vso. 
(93) PAQoor, l. l. III, 254 seqq. SoERMANs, Akad. Re_q. 1. 1. pag. ' 59. G. STOLLE, 

Anleitung zur Historie der medici"nischen Gelahrtheit. J ena 1731. 4to. pag. 336. 

(94j Lib. lnscription. V. ( 1662-1676) pag. 84: • JACOBUS LE MORT, Gelrus, aetatis 

13, secundae classis discipulus, by syn vader op de Broertjensgraft.'" Daar LE MORT 

in I 678 aan de Utrechtsche hoogeschool als student ingeschreven en, gelijk straks 

vermeld zal worden, tot Medicinae Doctor gepromoveerd werd, zoo is het zeer toe

vallig, dat noch in het Album, noch in het Promotie-boek zijne geboorteplaats wordt 

opgegeven .. 
(95) Nomina promotorum eet. Vol. I (pag. 111): ,, JACOBUS LE MORT, Habita disputa~ 

tione de medicamentis galenicis, promotus est Medicinae Doctor per Cl. virum D. JA

COBUM VALLAN, die 13 J ulii 167'8. -- In genoemd Promotie-boek is de paginatuur van 

blz. 75 ~f verzuimd geworden. 
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(96) Resol. 8, CIII vso. en CV vso. seqq. 

(nS) Resol. 8, CXL. 
( 100) 1. 1. CCLXIX vso. 
(102) Resol. 9, pag. LXI. 

(9ï) Act. acad. XII, pag-. 103 vso. 

( 99) Resol. 1. l. C CXI. vso. 

(101) Resol. 9, pag. XXIX. 

(103) I. 1. pag. CCXVI. - De oorzaak was gelegen eensdeels in den ongunstigen 

finantiëlen toestand, waarin de kas der hoogeschool (het Comptoir <ler U nhersiteit) ver• 

keerde, vermits het 15 J ulij l 698 uit de door den Rentmeester ME.ER.l\IAN overgelegde 

stukken bleek, dat er volgens het slot der rekening van 1696-97, een effectief 

te kort was van f 29412 (Resol. 9, pag. _CVIII scq q. ), ander<leels dewijl het ordinair 

getal van 15 professoren, bij het eerste art. van de Leges et statuta Academiae be

paald, reeds aanwezig was, en zonder buitengewone noodzal{elijkheid niet overschre

den kon worden. Resol. 9, CCXVIII. 
( 104) Resol. 1. 1. CCXXVIII. 
(106) 1. 1. CCCLXIV~ 

( 105) 1. 1. CCLXXVIII. 

(107) Behalve MARIWRAAVE en DE MAETS, wier vijandige gezindheid vroeger ver• 

meld werd, schijoén ook de overige professoren meer onder zijne tegenstanders dan 

vrienden behoord te hebben. Den 7den April 1701 werd hem door den akademischen 

Senaat verboden, lessen te geven op denzelfden tijd dat DEKKERS klinisch onderwijs 

gaf in het Noso(!omium. Act. acad. XII, pag. , 139 vso. 

(108) Act. acad. XII, pag. 143 vso.: 11 Die 2:2 m. Maji 1702 egregiam habuit Oratio• 
nem de concordantz"a operum Naturae, Ch.1Jmiae et Medicinae."' Conff. Àctorum Documenta 
XIII, pag. 153 (Programma tot uitnoodiging der auditores). 

( 10~) Voor de tamelijk uitvoerige hibliographie ván LE l\lORT verwijs ik tot het 

vroeger aangehaald artikel van PAQUOT (III, 255 seq.) en tot het Dictionaire historique 
van ELOY (lil, 52 seqq.). 

(llO) Ordo lectionum anni 1703: ,, J. LE MORT Chymiam docct et demonstrat cum 
experimentis et praeparationibus; Pharmaciam Galenicam et chymicam ac praecipue 

Mcdicinam spectantibus, in auditorio chymico hujus Universitatis.'' Ordo leet. aestio. 
1708: 11 J. LE MORT, Chymiae et Medicinae professor, diebus Lunae et Martis exhibet 

praeparationes medicamentorum in Laboratorio chyrnico. Die bus J ovis et Veoeris ope

rationes medicarnentorum explicat, quas, ratione e_t experientia varia, 8ecundum naturae 

leges et familiares, morborum h istorias 11ractice confirrnat in auditorio medico. - Niet 

alleen die praktische lessen werden in het Laboratorium chemicum gegeven, maar 

aldáár was ook, volgens het bcrigt van VON UFFENBACH, een als amphitheater in~ 

gerigt auditorium voor de theoretische lessen over de Scheikunde aanwezig. 

- ( 111) Oratio de Chemia suos errores expur_qante, ad fin.: "De quo viro absque invidia 

fas est dicere, quod indefessa diligentia, singulari ah exercitio dexteritate, observatio

num ditissimo penu" tantum inclaruerit, ut celebcrrimus inter Chemicos lauJaretur 
omnibus."" 

(H2) BROEN werd 8 Mei 1691 door Curatoren en Burgemeesters gemagtigd tot h~t 

houden van Collegia medica (Resol. 8, CLXIX), ofschoon hem toen niet het praedi

caat van Lector werd toegekend, ingevolge eene vroeger door Curatoren genomene 

resolutie ( 17 Mei 1681) om voortaan, bij de noodig geoordeelde bezuiniging, geene 

lectoren en extra-ordinaire professoren meer aan te stellen. - Act. acad. Cod. XII~ 
pag. 106 vso.·: 11 Die 17 Novembr. 1691 lectus est in senatu libellus D. JOHANNIS nuoEN , 
Medîcinae _ Doctoris, quo se senatui commendat favorabilem oh medicinae studia suö 

labore jam per octo annos promota, atq ue idco petit facultatem adfigendi scedu)as intra 

valvas. Id quod merenti indulgemlum putavit arnplissimus senatus. '' Conf. SOERMANSi 



- 304 

1. l. png. 98. Op den titel der Opem medica (Roter. 1 i03._ 4to.) noemt hem zijn uit

gever (PETRLS A PELT) M<'dicinoe Doctor er ·in Academia Lu.gd. Bat. Praelector publi

cus. Dien laatsten titel_ had hij 8 Dec. 1694 verkregen, met het regt om ook publieke 

lessen te houden en in nicdi~che Di~puten te mo~en praesi<leren. In den considerans 

van dat besluit wordt gezegd (Rcs'Jl. 8, CCXLIII), dat de Univer8iteit nadeel geleden 

heeft door het al te rigoureus executeren van de voornoemde resolutie van 168 l. 
(113) Men zie bijv. den brief van MA'l'THAEUS PALLILius (de vanitate obtreciatorum 

JIJPPOCHATIS et GAU:.NI) in de Oprra omnia van BAGLIVIUS, l. l. pag. 681, waarin àie 

Italiaansch e genee8hcer_, na den · Leidschen hoogleeruar op het uitstekend voorbeeld 

van vele zijner landgenooten (n:1.P, VA~ DER LINDEN, P.AAW, HOTTON, IWYSCH, BLANK

AHm, COMl\tELIJN, BIDLoo, HERMANN) gewezen te hebben, hem toeroept: 11 Hi aliique 

innurneri tloctissimi medici, quibus ornatur inclyta vestra et illustris Academia Lei

densis, cum scrilnrnt, neminem opprobriis exagitant aut Yexant, nullius methoclum 

aperte vituperant aut clnmnant. Igitnr tu abstine exeerntionibt1s, Probra probris com

pensalrnntur et plausus, quos te isthîc excipere tantopere profers, vertentur a nobis in 

sibilum." 

(114) Act. academ. XIII, pag. ·105. - LE MORT was, volgens de berigten van UF- __ 

FENBACH (ll;ferkw. Reisen n. s. w. I. l. III Thl. pag. 472 seq.), die hem in Januarij 

1711 bezo<'ht, een klein, dik, aardig en vriendelijk man, die hem op aard beziën- en 

morellenwijn onthaalde, en zoowel in de wetenscliappelijke beoefening als in de prak

tische toepassing der Scheikunde groot helang toonde te stellen. 

( 115) Nomina promotorum in· Academia Ultrajeclina., ab anno MDCXXX VI ad annum 

M DCLXXXIII, pag. 44. 

(116) NJCERON, 1. 1. XXII, 48 seqq. 
(117) Resol. van Cur. 6, pag. CCI: ,, als synde tot noch toe door den doop niet in

gelyft in de gereformeerde kercke '' - soo is goed gevonden en verstaen, "dat soo 

lange het voors. sacrament by hem niet sal wcsen gecelebreert, hy tot het doen van 

de inaugurele oratie niet sal wesen admissibel." 
(118) Hij maakte namelijk op 30 September aan Curatoren bekend, ,, <lat hy sich 

t"~t de gereformeerde religie ende tot het gebruyck van de he y lige sacramenten had de 

bege\'en."" Resol. 6, CCXV vso. 

(119) Act. acad. XII, ~ 4 vso.: "nuRCHERUS DE VOLDER, Medici nae et Philosophiae 

Doctor, hujusque ut et l\Iatheseos professor, orationem habehit XIV a. Kalend. Novemb. 

p20) Op aanbod \·an _DE VOLDER, om in syne publycque lessen physica te doceren, 

werd l Nov. 1670 door Curatoren bepaald, dat hij deze tweemaal in de weck, en ins

gelijks tweemalen <le Lo~ica' zou onderwijzen. _Resol. 6, CCXXV vso. 

(121) Resol. 6, CCCXLIV vso. (122) Resol. 7, p_ag. II seq. 

(123) 1. J. pag. XL VI. 
(124) TE WATER, Narrat. 1. 1. 77; SIEGENBEEK, II. Toev. en Bijl. 151. 

(125) Ordo lection~m aestiv. anni 1681, in Act. acad. Docum. XII: -,, BURCHERUS DE 

VOLDER in theatro physico in hunc usum constructo experimenta physica cujuscumque 

generis publice demonstrabit." Ord. leet. Idem. 1681. Ibid.: ,, WOLF. SENGUERDIUS, Jur. _ 

Utr. et Philos. Dr., hujusque professor et Academiae a Secretis, controversa · proble

mata philosopbica tradet, eaque experimentis publice subinde illustrat." Ord. lection., 

1694 seqq.: ,, w. SENGUERDJUS, Physicalia diebus Martis, experirnentis publice confir

mabit. B. DE _VoLDER, singulis Lunae die bus in theatro physico experimenta physica 

cnjuscumque generis publice demonstrabit." SoERMANs, 1. l. pag. 132 seq., Order der 
essen voor het tegenwoordig halj}aar, 1704: ,, WOLFifüDUS SENGUERDIUS, J uris et Phi-
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losophiae Dr. et Ph ilosophiae professor: leert des Man ndags, Donderdags en Vrij on(!~ 

de Pneumatica: des Dingsda~ vertoont de experimenten. Iknc1rnm:s DE VOLDEH, 

Doctor Medicinne et Philosophiae, · professor Philosophiae et Matheseos: Maandags 

vertoont physische experimenten, ter verordineerder plaats. De andere dagen ver

handelt de Meta_physica, Physica en Mathesis."" 

( 126) Op het einde zijner 0, atio de usu ratiociuii meclicmicz' in .Medicina rigt BOER· 

JIAAVE tot zijne leerlingen <le volgende woorden: ,, Habetis, qui secreta qnaeqne J\13" 

theseos arcana · i11credibiH perspicui sermonis fäcilitatt; revclet, rebusq ne applicare me

dicis praemonstret, VOLDERUM, optimornm sane sententia natum ad haec sacra, nos"". 

· troque ericomio longe rilàjorem virum. Ct1jns disciplinae li beral i infinitum me de here 

grata memoria et publice hic agnosco, et, dum huic constahit mençi sanitas, ingenuc 

semper ego et can<lide meminern." Conf. Oratio, qua repurgalae JJf edicinae fadlis as

seritur simplicitas (ad finem): "Atque utinam celeberrime voLDERE! sapientîssime mo

rumque et virtutis snnctitate integerrime vir, serenam tuam, meoque adeo charam pec

tori, frontcm laetus hinc jam conspicerem. Utinam non cogerer, ad vacuam tuam 

sedem acerbissima prosopopaeia orationem vertere l Ante octodecim enim armos ex 

liheralitate tna ~athcmatica diclici, quorum ita me pellexit dulce<lo, ut eam vitae pnr

tem, quam te duce his irnpendi, suuvissimam et ntilissimam jure summo reputem."" -

Zoo dacht er ook BERNHARD ALBINUS over, van wien BOERIIAAVE elders zegt ( Orat. 

de vita et obitu B. A. pag. 19): "Vix prima salutaverat Acdis hu jus (Academiae Lei

densis) limina novus hospes, quin gravis doctrina atque llulcis sapientissimi VOLDERI 

suada, torrente qnodam sacrum arti pectus raperet, atque ingenti florentissimorum 

auditorum turhae insereret miratorem viri, et post ipsa fata certissimum amicum, sem

per futurum.'' 

{127) Resol. S, pag. IV vso. 

( 128) NICERON, J. l. XXII, pag. 50 seq.: • Il étoit extrêmement regulier clans sa 

conduite, doux, affable, modeste, n 'ayant jamais dessein de choquer personne, circon

. speet dans toutes ses manières, suivant toujours Ie JJarti de lu. justice et de Ja verité, 
autant qu"il lui était connu, mais sans emport~ment contre ceux qui étoient d"une 

. autre opi11ion 011 dans d'autres principes que lui. Il avoit en particulier bcaucoup de 

douceur et d'affäbilité pour ses disciples, et il les instruisoit d'une manière si claire 
et avec tant d"ordre, qu"il ne faut pas être surpris s'il est sorti tunt d"habiles gens de 

son Ecole, et s'il étoit chéri et honoré de tous ccux, qui 1\noient. eu pour nrnitre."' 

(129) Resol. 9, pag. XXX seqq., alwáár een afsc.hrift van het testament van CHRIS• 

TIAAN HUYGENS gevonden wordt. 

(130) .Resol. 9, pag. CCXXI seq. et pag. CCCXV. 
(131) Resol. l. 1. CCCLXXXI. 

(132) BuRCHERI DE VOLDE-R Oratio, qua consenti~ntibus lll. Acad. Curaloribus, ur
bisque Lei densis Coss., sese labor·ibus acaderdcis abdican·t. llaóita dz"e XIX Oei, mm 
1705, L. B. 1705. 4to. 

(133) Act. academ. XIII, pag. 7. 

(134) BuRCHEIU DE VOLDER eet. Laudatio ab ,JACOBO GRONOVJO peracta ex Decreto 

Rectorz's magnifici eet., ad diem XVII G.d. MaJas L. B.· 1709. 4to. 
(135) In V. B. DE VOLDER. 

(136) III, pag. 23i seq. Conf. RépubHqy,e des Letbes, May 1709, pag. 558 seqq. 
(l3ï) l. l. XXII, pag. 53 seq q. 

(138) Mécnoires eet. I, pag. 85 seq. (139) 1. 1. IV, pag. 551 seq~ 

(140) . Act. acad. XIII, pag. 32 seq. 
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(141) ·Resol. van Curat. 9, pag. CCCLXXXVII seq. Il id. 10, pag. XL. 
(142) l. 1. CCCXCVI. 
(143) Resol. van Curat. 10, pag. 266 seq. (Latijnsche brief van "SGRAVESANDE ter 

beantwoording van het ontvangen beroep): ,, Viró summo successorem me datis BOR

CHERO DE VOLDER, quem vestra ante aliquot annos amisit Academia. Eximius certe 

fuit et philosophus et mathematicus, et licet mihi pars tantum oneris, cui humeri ipsius 

suffecere, incurnbitura sit, stationem ejus occupare vix anderem, nisi mihi a puero · 

animus istius studii amore arsisset, qui mentis- natuTalis quasi impetus in spem me · 

adducit diligentia et labore, quae ingenio desint, me suppletumm et responsurum quo• 

dammodo opinioni, quam de me tam benigne concepistis.'' 
(144) 1. 1. pag. 263. 


