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HERMAN BOERHAAVE werd 31 December 1668, 's nachts te één ure, te 
Voor hout geboren, alwáár hij in de ouder!ijke woning zijn eerste onderwijs 
ontving. Van zijne moeder, H.A.GAR DAALDER, wier voortreffelijke inborst 
door ALBERT SCHULTENS geroemd wordt, had hij welligt zekeren aanleg voor 
genees- en natuurkundig onderzoek overgeërfd, vermits deze vrouw, volgens 
het berigt van BOERHAAVE's zoo even genoemden vriend en lijkredenaar, 
groote liefhebberij in de medicijnen had en daarin zelfs eenigermate bedreven 
was. Zijn vader onderwees hem niet alleen in de gronden der meer alge• 
meene, voor eene beschaafde opvoeding ge.vo1·<lerde kundigheden, maar was 
ook _ zijn eerste en voornaamste leermeester in de oude talen. y oor het Latijn . 
werd de Grammatica van _ voss1us vlijtig beoefend,'.en werden de Zamenspraken . 
van ERASMUS en de blijspelen van TERENTIUS herhaalde malen gelezen : voor 
het Grieksch diende, naar den smaak dier tijden, het nieuw testament, en 
voor de algemeene geschiedenis strekte het Schouwtoneel van CHRIS'l'IAAN 

MATTHIAS tot leiddraad. Hoewel de jonge BOERHAAVE, volgens die manier, 
reeds op zijn elfde jaar groote vaardigheid in de taalkundige regels van het 
Grieksch en_ Latijn verkregen had, terwijl hij zich tevens door etymologische 
studie, met de inwendige kracht en beteekenis der "Woorden en spreekwijzen 
trachtte bekend te maken, zoo begreep echter zijn verstandige, meer met 
gaven des geestes dan .die der fortuin bedeelde, vader, zijne verderé opleiding 
tot het akademisch onderwijs aan WIG AND WIJNSCHOTEN, in dien tijd . Rector 
der Latijnsche school, te moeten toevertrouwen. Tot dat einde hield de 
jonge BOERHAAVE, die toen een veertienjarigen leeftijd bereikt had, van 1682 
af, voortdurend zijn verblijf te Leiden, alwáár de meesten zijner voorouders 
als kooplieden gewoond hadden, en ook zijn oudoom :MARCUS - BOERHAA VE, 

predikant te Medemblik, gestudeerd had (1). Zijnen vader, wiens dood hij 
reeds in het eerstvolgend jaar te betreuren bad, leeren wij uit de berigten, 
door den zoon zelven gegeven, als een openhartig, opregt, eenvoudig man, 
en als . een uitnemend huisvader kennen, zoodat door diens dood aan een 
talrijk gezin het hoofd en de kroon ontviel. Behalve het betreuren van die 
ramp, had de jonge BOERHAAVE in dien tijd µog eene andere wederwaardig
heid, doordien hij leed aan eene hardnekkige en pijnlijke zwelling der linker 
dije, waartegen vro.eger te Voor hout, en laatstelijk te Leiden, velerlei middelen 
vruchteloos beproefd waren, zoodat de voortvarende jongeling eindelijk be
sloot van alle geneeskundige hulp af te zien, en op eigen gezag eene sterke 
oplossing v~n · zout aan te wenden. Dit geschiedde met gunstigen hoewel 
langzamen uitslag, en BOERHA.A VE verhaalt zelf, hoe de vroeger doorgestane 
pijnen zijne gedachten wel eens tot de uitoefening der geneeskunst deden 
overhellen. Die indrukken waren echter van voorbijgaanden aard, en iri 
1684 werd hij als student in de Theologie. ingeschreven, overeenkomstig het 
verlangen van zijn overleden vader. In de Grieksche en Latijnsche letteren 
werd nu de beroemde JACOB GRONov1us, wien hij, 24 jaren later, daarvoor 
nog opzettelijk dank zegt, zijn leermeester, en in het Hebreeuwsch en andere 
Oostersche talen, behalve den verdienstelijken CAREL SCHA AF, de geleerde 
JACOB TRIGLAND, een veeljarig vriend zijns vaders, aan wien hij groote vei·~ 
pligting had" en inzonderheid de welwillendheid en bescherming verschuldigd 
was,- welke hij van den toenmaligen ·burgemeester DANiëL VAN ALPHEN, zoowel 
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toen als fater : ondei·vond (2). Verder worden nog THEODORUS DE· RIJCKE, 
die lessen in de geschiedenis en welsprekendheid gaf, en BURKHARD DE VOLDER, 
wiens mathematisch onderwijs in alle opzigten uitmuntte, onder de toenmalige 
en latere leermeesters van BOERH.ÁA VE genoemd. Bovenal waren het echter 
de professoren in de Theologie, FREDERIK SPANHEIM, de reeds genoemde 
JACOB TRIGLAND, wien SAXE een theologus Iiteratissimus noemt, en de toen 
onlangs naar Leiden beroepen JOHANNES A MARCK, wier lessen met de meeste 
naauwgezetheid door BO.ERHAA VE werden. b\igewoond, · vermits hij zich inzon
derheid trachtte te bekwamen om eens het leeraarsainbt waardiglijk te be" 
kleeden. Bij die wetenschappelijke voorbereiding volgde hij grootendeels 
zijnen ·eigenen weg, te regt inziende, dat historische en wijsgeerige studie, 
benevens vlijtige beoefening der mathematische wetenschappen, veelvermogende 
hulpmiddelen zijn, zoowel tot opscherping van het verstand als tot het ver
krijgen van . grondige en op eigen onderzoek steunende kennis. Tot dat 
einde las hij vlijtig de kerkvaders, met CLEMENS .ROMANus beginnende, en 
achtereenvolgens, naar tijdorde, die patristische· studie voortzettende. Evenzee! 
bestudeerde hij . de werken van PLATO, ARISTOTELES, THOMAS .AQUINAS, DES
CARTES en andere wijsgeeren, niet om daaruit metaphysische bespiegelingen 
op te zamelen en op de Theologie toe te passen, gelijk in dien tijd maar al 
te veel geschiedde, maar integendeel, om deze er van .te zuiveren, · en het 
goddelijk gezag der heilige schrift te meer . te doen uitkomen. Van zijnen 
gunstigen aanleg voor wijsgeerige studie gaf BOERHAA VE in 1689 een openlijk 
blijk, door, onder het voorzitterschap van GRONov1us, eene akademische rede
voering uit te spreken, ten betooge, dat CICERO het· gevoelen van EPICURUS 
over het hoogste goed wel begrepen en wederlegd had (3). Die proeve 

, van · scherpzinnige geleerdheid vond zooveel bijval, dat aan den 2ljarigen 
- schrttver een gouden eerepenning door heeren Curatoren geschonken werd ( 4). 

Daarenboven had BOERHAAVE,, onder de leiding van zijnen leermeester DE· 
VOLDER, eene zoo groote liefde voor de Mathesis opgevat, dat geometrische, 
trigonometrische en · algebraïsche oefeningen tot zijne grootste uitspanning 

. behoorden, en hij daarin weldra zoo zèer gevorderd was, dat bij zich in staat 
bevond, om voor eenige uitgele~en jonge lieden les~en over de Wiskunst te 
geven. 

Op 21 December 1690 werd .hij, na verdediging van een geleerd proef
schrift, grootendeels bestemd om de leer van EPICURUS, HOBBES en SPINOZA. 

te wederleggen (5 ), door zijn beroemden leermeester DE VOLDER tot ·doctor 
in de Philosophie bevorderd. Het vertrouwen, dat men reeds toen in den 

. ij_ver en de groote bekwaamheden van BOERHAAV.E stelde, bleek ook hieruit,' 
dat hem het toezigt over de akademische bibliotheek werd opgedragen gedu
rende· eene aanmerkelüke :vertimmering, die in 1691 plaats had (6). 

Inmiddels ging onze BOERHAA V:E met zijne theologische studiën voort, en 
voelde zich door. de lessen Vf!n TRIGLAND .over de Hebreeuwsche oudheden 
en die . van SPANHEIM over de kerkelijke historie het meest aangetrokken. 
Onder het voorzitterschap van laatstgenoemden verdedigde hij zelfs een 
theologisch proefschrift, waarvan het onderwerp echter door SCHULTENS niet 
genoemd wordt. 

Doen ons de tot hiertoe verhaalde bijzon<lerhe<len den wijden omvang 
l* 
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kennen, tot welken BOERHA.A v .E zijne akademische studiën uitstrekte, . dan 
staan wij te meer verbaasd als wij vernemen, dat daarmede geenszins zijne 
weetgierigheid bevredigd was, maar dat hij integendeel, ook op aanraden 
van zijnen hoogst bekwamen beguns"tiger, Mr. JOHAN VAN DEN BERGH, die 
toen onlangs Secretaris van Curatoren geworden was en later vele aanzienlijke 
betrekkingen in Stad en Staat bekleed heeft, te rade werd, om alvorens zijne 
theologische studiën te eindigen en naar eene kerkelijke betrekking te staan, 
zich ook nog op de Geneeskunde toe te leggen en zich daarin den doctoralen 
graad te verwerven. 0 fschoon eene zoo danige vereeniging van verschillende 
studievakken in den tijd, waarvan wij spreken, minder vreemd en ook minder 
moeijelijk was dan in lateren tijd, zoo zijn echter de voorbeelden, waarin dit 
met eenen zoo gunstigen uitslag, als bij BOERHAAVE, geschiedde, ten allen 
tijde zeer zeldzaam geweest. Uit het daaromtrent door hem zelven gegeven 
verhaal blijkt, dat bij, inzonderheid wat zijne geneeskundige studiën betreft, 
grootendeels autodidakt geweest is. Want behalve enkele lessen van den kort 
d~arna overleden hoogleeraar DRELINCOURT en van den te regt beroemden NUCK, 

die in het theatrum anatomicum ontledingen van lijken verrigtte en in het 
openbaar demonstreerde, woonde hij geenerlei, door de leden der geneeskundige 
Faculteit gegevene lessen bij, maar meende het gemis daarvan door eigen studie 
te kunnen vergoeden. Bij de veelzijdige kennis, die . hij zich toen reeds ver
worven had, kon dit veiliger geschieden, dan het anders in den regel het 
geval is; ook had hij dit boven de meeste andere autodidakten vooruit, dat 
hij zich reeds bij zijne mathematische, wijsgeerige en theologische studiën eene 
voortreffelijke methode bad eigen gemaakt. Gelijk bij namelijk, bij de beoe
fening dier wetenschappen, de hooge waarde van historische, met kritiek ge
paard gaande studie bad leeren kennen, zoo besloot bij tot het verkrijgen 
van natuur- en geneeskundige kennis denzclfden weg in te slaan. Bovenal 
leerde hij de werken van HIPPOCRATE~ in hunne groote waarde kennen, en 
meende daaraan de meeste vlijt te moeten besteden, te regt van oordeel zijnde, 
dat men bij eene grondige studie van deze, die van vele latere schrijvers 
missen kan. Ten opzigte van deze laatsten maakte hij echter eene uitzon
<lering met SYDENHAM, in wie1fs geschriften hij evenzeer als in die van den 
ouden Griek,-- de vruchten van ware natuurstudie meende aan te treffen. In 
àe werken van VESALIUS, FALLOPIUS en BARTHOLINUS bestudeerde bij de 
anatomie van het menschelijk ligchaam, en vulde het ontbrekende aan door 
de ontleding van dieren. Ook in de Kruidkunde was BOERHAAVE grootendeels 
zijn eigen leermeester, overtuigd zijnde, dat insgelijks in deze wetenschap 
vooral praktische studie gevorderd wordt, Bij het verzamelen en onderzoeken 
van levende planten diende hem inzonderheid de Flora van PAULUS HER}tANN 

tot leid draad. Eindelijk ook voelde :BOERHAA VE zich bijzonder aangetrokken door 
de beoefening der Scheikunde, waarin hij, naar eigene verklaring, reeds als 
student, dag en nacht werkte. . Gedurende eenigen tijd deed hij zulks ge
meenschappelijk met zijnen reeds boven genoemden jongeren broeder JACOB, 

aan wien hij veertig jaren later, zijne Elementa . Ckemiae opdroeg, den toen-
1naligen Leidschen predikant de talrijke en veelsoortige proeven herinnerende, 
waarmede zij zich, in hunnen studietijd, zoo gaarne hadden bezig gehouden (7). 

Den 15den J ulij 1693 verkreeg BOERHAAVE te Harderwijk den doctoralen 
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graad in de Geneeskunde (8), na verdediging van eene Dissertatio inauguralis 
de utilitate explorand01~um, in aegris excrementorum, ut signorum (9 ). W ~aror~ 
hij zich tot dat einde naar de Geldersche hoogeschool begeven hebbe, 1s m1J 
niet gebleken. Dit echter is zeker, dat BOERHAAVE zich ook toen nog voor
stelde, eene kerkeliike hedienin{)' te bekleeden, en daarmede, gelijk in dien 

.J t, 

tijd meermalen geschiedde, de geneeskundige praktijk te verbinden. 
Yan dat voornemen zag hij niet te min reeds spoedig daarna, geheel 

· af, ten gevolge eener betichting van ongeloof en Spinozisterij, door een 
dommen en kwaadwilligen ijveraar tegen hem uitgestrooid. Die geheel on
verwachte en ongegronde beschuldiging ~ immers had de jonge geleerde, 
reeds drie jaren vroeger, in zijne Dissertatio de distinctione mentis a corpore, 
in het openbaar bewezen, hoe hij over SPINOZA dacht (10) - eens als een 
loopend vuu:r verspreid, had het noodlottig gevolg, dat velen met wantrouwen 
jegens hem vervuld werden, of kwade vermoedens tegen hem opvatten. De 
daartoe gegevene aanleiding was geene andere, dan dat BOERHAA VE, naar het 
verhaal van SOHULTENs. aan eenen onbekende, wien hij in eene trekschuit, 
met hevige scheldwoorden tegen SPINOZA boorde uitvaren, de sarkastische 
vraag deed : of hij ooit de werken van dien schrijver had ingezien. Die 
weinige woorden waren maar al te zeer in staat, den jongen man verdacht 
te maken, vooral iri het oog van eenen zwijgenden bespieder, die buiten den 
strijd, in een hoekje zat, en niet verzuimde den naam des jongelings aan 
zijnen buurman te vragen en in zijn zakboekje op te teekenen (11). 

Nadat BOERHAA VE zich op die wijze elk vooruitzigt, om eens als herder 
en leeraar op te treden, ontnomen zag, besloot hij zich voortaan op de' genees
en natuurkundige studiën onverdeeld toe te leggen, ofschoon hij daarom, 
volgens· zijne eigene verk1aring, niet verzuimde de heilige schrift te lezen, 
benevens de schrijvers, die den besten weg aanwijzen om God regt te Ieeren 
liefhebben. Als jong Doctor te Leiden gevestigd, vond hij tot de voortzetting 
zijner studiën ruime gelegenheid, daar het kleine getal patienten, die · zijne 
· hulp inriepen, hem vergunde, het grootste deel van den dag op zijne studeer
kamer door te bre·ngen, of aan zijne scheikundige en andere praktische oefe-
ningen te besteden. Het op die wijze doorgebragf zeven- of achttal jaren 
was voo_r zijne verdere , vorming en ontwikkeling allezins vruchtbaar, en ge• 
durende dien tijd werd hij meer dan ééns vruchteloos aangezocht om zijn 
geluk in het vorstelijk 's Gravenhage te beproeven. Daartoe kon hij echter 
niet besluiten, dewijl Leiden hem in vele opzigten dierbaar was, en het hem 
aldáár aan niets ontbrak dan aan de middelen om in zijn onderhoud ·be
hoorlijk te voorzien. Da.ch ook dit bezwaar werd opgeheven, toen hij . 18 
Mei 1701 tot openbaar voorlezer in de Geneeskunde ,in plaats van den over
leden hoogleeraar DRELiNCouRT werd a'angesteld (12). Die benoeming had 
hij vooral aan DANiëL v AN ALPHEN SI MON'szoon. en aan den Secretaris JOHAN 
v AN DEN BERGH te danken. De eerste was met den jongen BoERHAA V.E reeds 
van den tijd af, dat hij student was geworden, bekend, en de laatstgenoemde 
was in zijne gunstige meening omtrent dien jongen geleerde allezins ·bevestigd 
door de wijze, waarop hij zich vroeger van een tijdelijk toezigt over 
de Bibliotheek gekweten. en nu laatstelijk de hem opgedragen taak volbragt 
h~d, om de in Engeland voo:r die. inrigting aangekochte boektn éµ hPtid· 
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schriften ·van IS.AäK . voss1us te onderzoeken, met de daarvan aanwezige lijst, 
die tot grondslag van den koop gediend had, te vergelijken en hiero~er een 
verslag aan Curatoren uit te brengen (13). :Beide die veelvermogende be
gunstigers waren derhalve bij ervaring met BOERHAAVE's verdiensten bekend 
geworden, en wisten wat er voor het vervolg van zijnen ijver te wachten was. 
Niettemin voldeed de bijna al te bescheidene jonge man niet dan schoor
voetende aan hun verlangen, en aanvaardde het hem opgedragen lectoraat 
met het uitspreken eener 01·atio de commendando studio Hippocratieo (14), 
"die tot singulieren genoegen werd aangehoord" (15 ), en beschouwd rnogt 
worden als' eene merkwaardige geloofsbelijdenis bij het aanvaarden zijner 
akademische betrekking. Ofschoon hij in den beginne slechts viermalen in 
de week, 's middags te twee uur, lessen over de institutiones mediaae hield, 
zoo werd zijn werkkring echter reeds spoedig en gaandeweg uitgebreid. 
Reeds vóór het eindigen van den eersten cursus werd, 4 Januarij 1702, door 
Curatoren besloten gevolg te geven aan het aanbod van den lect9r medicinae 
theoreticae om " op de ernstige instantiën van eenige vreemde studenten," in 
zijne private collegiën eenige <lemonstratiën over de Chemie en Anatomie te 
doen, wat te meer moest worden op prijs gesteld, dewtil LE MOR'r het on
derwijs in eerstgenoemd vak gestaakt had, en de anatomische demonstratiën, 
wegens het tijdelijk verblijf van BIDLOO in Engeland, lang hadden stil ge
staan (16). 1s het te verwonderen, dat Curatoren dien ten gevolge aan den 
lector B0ERHh.AVE, "door wiens gelukkigen opgang de confluentie soo van 
inlandse als vreemde studenten dagelyx grooter werd,'' -de belofte deden, dat 
hij met ·4et eerste vacerende professoraat zou begunstigd worden, 11 bijaldien hij 
sigh wilde engageren om alle verdere voorkomende beroepingen af te slaan," 
en dat, bij zijne toestemming, zijn tractement met f 200 verhoogd werd (17)? 
Die gelegenheid bood -zich -zes jaren later aan, en Curatoren bleven niet in 
gebreke, hem nu, in de plaats van den overledenen hoogleeraar PETRus· HOTTON, 

te benoemen tot professor ordinarius Medicinae et Botanices, op een tractement 
van / 1000, benevens f 300 voor de correspondentie (18). Was BOERHAA VE 
voor dat professoraat in een nieuw vak, hetwelk reeds in de eerstvolgende 
maand door hem aanvaard werd (19), bij uitne~endheid berekend, evenzeer 
en nog meer was dit het geval met eene andere betrekking, die hem 8 Augustus 
1714 · ,verd opgedragen, om namelijk de geneeskundige praktijk aan het ziekbed 
te onderwijzen, en als zoodanig, gelijk SCHULTENS vermeldt, de opengevallen 
plaats van _den hoogleeraar BIDL00 te vervullen (20). Eindelijk werd BOER

HAA VE, als of hem nog geene werkzaamheden genoeg -waren opgedragen, na 
den dood van LE MORT, in 1716, geroepen, om oo_k de Scheikunde te onder
wijzen (21). Die verschillende studievakken vorderden niet alleen veelzijdige 
kennis, maar . ook onafgebroken werkzaamheden van praktischen aard. Voegt 
men hierbij nog een twintig- tot veertigtal .lijders, . die hem dagelijks kwamen 
raadplegen, en gewoonlijk drie uren tijds vorderden (22), en de uitgebreide 
briefwiss.eling, die hij met ,vroegere leerlingen en met beroemde geneesheeren, 
welke dikwijls zijnen raad voor hooggeplaatste lijders verlangden, of ook met 
buitenlandsche geleerden in ltrankrijk, Engeland, Duitschland, Zwitserland -en 
elders onclerhield, dan zal men zich eenig denkbeeld kunnen maken van den 
uitg.estrektcn werkkring, _ waarin _ hij _ zich dagelijks bewoog. Zijn vrien~d 
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sèHULTENs, die · er meermalen getuige van was, verklaarde daarom nanr 
waarheid: ,,. Nemo BOERHAAVIO vixit laboriosior." . Gelukkigerwijze verstond 
hij de kunst om zoowel regtstreeks als door orde en regelmaat, den tijd uit 
te koopen. Gedurende al de jaren. dat hij op Poelgeest, aan de Leidsche 
trekvaart naar Haarlem gelegen, met zijn gezin woonde, stond hij des morgens 
te vijf uur op, ten einde eenen langen dag aan zijne werkzaamheden in de 
stad te kunnen besteden. Des avonds te zes uur keerde hij dan naar zijne 
hofstede · terug; om dáár de genoegens van het buitenleven te smaken, en in 
den gezelligen kring, ook door het gezang en snarenspel zijner eenige dochter, 
eene aangename verpoozing te vinden, die hij te hooger waardeerde, dewijl 
bij een groot lief hebber en kenner van de muziek was (23). BoERHAA. VE is namel~jk 
eerst op 42jarigen leeftijd (16 September 1710) in het huwelijk getreden met 
MARIA, éénige dochter van .ABRAHAM DRóLENVAUX, schepen der stad Leiden. 
aan wien hij zich ten hoogste verpligt achtte, en op 1 Januarij 1713 de 
tweede uitgaaf zijner Institutiones medicae, in plaats van een nieuwjaarsgeschenk 
( strenae loco) opdroeg. Van vier kinderen, uit dien echt gesproten, bleef 
slechts de oudste dochter in het leven gespaard, terwijl twee meisjes en een 
zoontje in den eersten kinderlijken leeftijd bezweken. Voor het overige genoot 
~OERHAAVE grooten voorspoed. Met eeµ kloek, welgespierd, ongelooflijk 
sterk, van kindsbeen af zeer gehard ligchaamsgestel, van eene rustige en rijzige 
gestalte, paarde hij . groote opgeruimdheid en vlugheid van geest, meer dan 
gewo~e dienstvaardigheid en goedhartigheid, ongeveinsde nederigheid, alge• 
meene menschenliefde en eenen in waarheid vromen en godsdienstige.n levens
wandel (24). Tot aan zijnen dood bleven zijne vrouw, waarmede hij 28 jaren 
verbonden was, en zijne talentvolle dochter voor hem gespaard, terwijl hij 
daarenboven vele opregte vrienden had, de achting zijner ambt- en stadge~ 

. nooten in groote mate genoot, door zijne talrijke, uit alle oorden van Europa 
afkomstige leerlingen als op de handen gedragen werd, veelvuldige eerbe
wijzen ontving en een alleraanzienlijkst, grootendeels door eigen vlijt ver• 
worven vermogen bezat. Vrolijke-, doch door bedachtzaamheid getemperde en 
nooit kwetsende sche!ts was hem in den gezelligen kring eigen, terwijl vernuft 
en helderheid van geest in zijne gesprekken uitblonken, zoodat zijn vriend 
SCHULTENS hem vergeleek met SOCRATES, met wien hij zelfs in zijn wezen 
eenige gelijkenis had, zoowel door den vorm van den aan zijne grondvlakte 
eenigermate ingezonken neus als door zijn bewonderenswaardig vermogen 
over de uitdrukking zijner oogen · en de mimiek van zijn gelaat. Daarenboven 
bezat DOERHAA VE veel menschenkennis en levenswijsheid, zoodat h~j voor het . 
bedrijvig en maatschappelijk leven geene mindere geschiktheid had dan voor 
wetenschappelijke studiën. In beiderlei opzigt heeft b\j zijn ro.em steeds uit
nemend gehandhaafd, en zelfs bij het klimmen zijner jaren werd zijn aka
demisch onderwijs n'og evenzeer op prijs gesteld als zijne rijke geneeskundige 
ervaring. Is het daarom te verwonderen, dat zijne woorden voor leerlingen 
en lijders als orakeltaal golden? Slechts · in 1cle laatste l 5 jaren zijns levens 
werd BOERHAAV.E enkele malen in zijnen wetenschappelijken en praktischen 
werkkring door ziekten · van korteren of langeren duur belemmerd. Dit 
was vooral het geval in 1722, toen hij in de maand Augustus, door eene 
ernstige ziekte aangetast, gedurende vele maau<len bedlegerig en vau het 
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gebruik zijner onderste ledematen verstoken was. Hoewel SCHULTENS die 
ziekte met den naam eener hevige jicht bestempelt, zoo blijkt echter uit den 
aard der verschijnselen en uit de berigten van VAN swIETEN (25), dat het 
een acute rheumatismus geweest is, door paralytische verschijnselen opgevo~gd. 
Eerst den llden JanUarij 1723 was de hoogleeraar in staat zijne lessen te 
hervatten, en die heugelijke gebeurtenis werd door de studenten met openlijke 
vreugdebedrijven en door zijne stadgenooten met eene feestelijke verlichting 
gevierd. Toonden deze laatsten daardoor, op hoe hoogen prijs zij het bezit 
van BOER HAA VE stelden, ook de hoogleeraar verzuimde wederkeerig geene 
gelegenheid om van zijne groote belangstelling in alles, wat op de stad zijner 
woning betrekking had, te doen blijken. Hij nam daarom ook twee jaren 
later, toen de Leidsche . hoogeschool het voorregt had, op 8 Februarij 1725, 
haar 150jarig bestaan feestelijk te herdenken, aan de plegtige viering van 
dien dag levendig deel, en gevoelde zich zelfs opgewekt om aan zijnen ambt
gen oot :su RMAN N, die na den feestredenaar F ABRICIUS als feestzanger van 
dien dag was opgetreden, een Latijnsch Sapphicum toe te zenden (25*). 
Intusschen was het wel bevinden, waarin de hoogleeraar zich toen verheugde, 
van geen langen duur; want eene tweede, met brandende koortsen gepaard 
_gaande ziekte, waardoor hij als op den rand van het _ graf gebragt werd, 
overviel hem op nieuw, tegen het einde van 1727, en van dien tijd af had 
hij gedurig met verschillende ongemakken te strijden, onder anderen met 
mictus cruentus, die hem meermalen het rijden verbood en noodzaakte om te 
voet te gaan. Omstreeks het midden van het jaar 1737 zag men de eerste, 
reeds toen bij deskundigen bezorgdheid wekkende, verschijnselen van zijne 
laatste, met den dood geëindigde ziekte, eene steeds toenemende kortaclemigbeid 
namelijk, die vooral bij het loopen hinderlijk was, en waarmede later onge~ 
wone kloppingen der slagaderen, groote onregelmatigheid van den pols, zuch
tige zwelling der onderste ledematen, slapeloosheid, veelvuldig droomen en 
opschrikken uit den slaap, aanvallen van benaauwdheid en dreigende stikking 
gepaard gingen. BoERHAA VE zelf deelde zijne ·gedachten daarover, nog 
weinige weken en dagen vóór zijnen dood, aan twee veeljarige vrienden, die 
groot belang in hem stelden, te weten, aan zijnen vroegeren · leerling, JOANNES 

BAPTISTA BASSAND, lijfarts van Keizerin MARIA THERESIA, en aan CROMWEL 

MORTIMER, Secretaris der Koninklijke Societeit te Londen, op eene wel be
knopte, doch uiterst naauwkeurige wijze mede (26). Gelijk die schriftelijke, 
van den lijder zelven afkomstige documenten ons z~jn karakter en zijne ge
moedsgesteld heid doen kennen, zoo geven zij ons tevens omtrent den aard 
z~jner ziekte toereikende opheldering. Uit die berigten toch zal de gevolg
trekking mogen afgeleid worden, dat BOERHAA. VE door aanmerkelijke stoor
nissen in den kleinen · bloedsomloop en daardoor veroorzaakte kortademigheid 
uit _ dit leven is weggenomen, hetzij atheromateus lijden van het slagaderlijk 
vaatstelsel, degeneratie der · klapvliezen, bypertrophie van het hart, adipeuse 
paratrophie, of eenig a11der organisch gebrek daarvan den grondslag hebbe 
uitgemaakt. Tegen zoodanig lijden was ook het ligchaam van BOERHAA VE 

niet bestand, hoewel het, volgens de uitdrukking van SCHULTENS, als uit een 
eik geklonken scheen. Hij bezweek 23 September 1738, 69 jaren en acht 
maanden oud, en vond in zijnen vriend AljBERT SCJIULT~Ns eenen waardigen 
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lijkredenaar. Deze heeft zich van die droevige, doch tevens vereerende taak 
te beter kunnen kwijten, dewijl de overledene zelf de voornaamste bijzonder- · 
heden uit zijnen levensloop schriftelijk had opgeteekend (27). 

Leerden wij de uitgestrektheid van het veld, op hetwelk BoERHAA VE eene 
lange reeks van jaren, tot nut van de wetenschap, het onderwijs en het lij
de,nde menschdom gearb~id heeft, reeds eenigermate kennen uit z{jne levens
geschiedenis, eene meer opzettelijke beschouwing zijner verdiensten zal ons 
daartoe, naar ik vertrouw, nog beter in staat stellen. Om deze naar waarde 
te schatten, zullen wij vooral ons oog moeten vestigen op het _voortreffelijk 
door BOERHAA VE gegeven voorbeeld in het beoefenen en bevorderen van 
zorgvuldige en uitgebreide natuurstudie, om daarna een meer opzettelijk on
derzoek te doen naar het stnndpunt, hetwelk hem in de Geneeskunde, als 
wetenschap en kunst beschouwd, zoowel in het algemeen, als bepaaldelijk met 
het oog op de Leidsche hoogeschool, moet worden toegekend. 

Ofschoon de belangstelling van den hoogleeraar in al wat tot natuurkennis 
betrekking had, ons voornamelijk blijken zal uit zijne verdiensten omtrent de 
Chemie en Botanie, zoo was het echter onder de beschrijvende natuurweten
schappen geenszins deze laatstgenoemde alleen, die het bijzonder onderwerp, 
zijner nasporingen heeft uitgemaakt. Integendeel ontwaart men uit meer 
dan ééne proeve, dat, behalve pfanten, ook andere natuurlijke voorwerpen 
groote aantrekkelijkheid voor hem hadden. Hif beschouwde deze steeds als 
de aangenaamste geschenken, die hèm door zijne vrienden of buitenlandsche 
bekenden konden gegeven worden, en, gelijk ons uit vele zijner brieven blijkt, 
was hij daarvoor steeds hoogst gevoelig en erkentelijk. Zoo doende had hij 
allengs, niet zelden ook op eigene kosten, eene belangrijke verzameling van 
gedroogde planten, versteeningen, koraalgewassen en vreemde dieren hijeen
gebragt, die hij in het jaar 1719 wel niet aan de hoogeschool ten geschenke 
gaf, maar ten gebruike voor het akademisch onderwijs ·afstond, zoo als men 
ziet uit de · ·Reaolutiën van QU,ratoren, waarin vermeld wordt, dat dit aanbod 
met welgevallen werd aangenomen (28 ). Nog duidelijker bl~ikt zijne be
langstelling in dieren, delfstoffen en andere voorwerpen der natuur uit zijnen 
laatsten·. wetenschappelijken arbeid, dien hij nog vóór zijnen dood voltooid 
mogt zien, zijne uitgaaf namelijk van SWAMMERDAM's Bijbel der Natuur (29). 
Het behoud toch van dit ook thans nog hoog gewaardeerd werk, welks 
schrijver eens in hooge mate de bewondering van alle deskundigen wegdroeg, 
heeft m~n geheel aan de zorg van BOERHAAVE te dan ken. Toen namelijk · 
de beroemde SWAMMERDAM den l 7den Februarij 1680 gesforven was, liet hij, -
behalve eene ·entomologische verzameling, aan wier bijeenbrenging onvermoeide 
zestienjarige vlijt besteed was, en die zes duizend soorten bevatte, en later 
in het openbaar verkocht, of liever verstrooid werd en grootendeels te loor 
ging (30), - vele schriftelijke, tot de natuurlijke geschiedenis van de bijen en 
andere insecten behoorende opstellen na, benevens 52 door hem zelven met 
Oost-Indische inkt keurig geteekende afbeeldingen, die bij uitersten wil ver
maakt ":aren aan zijnen vriend en begunstiger MELCHIZEDEC THEVENOT, weleer 

gezant dee Konings van ]1
rankr~j~ te Genua, met wien pij, r~ed..ê vógr z~n~ 
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doctorale promotie te Leiden, 22 Februarij 1667, tijdens zijn verblijf te · 
Parijs, door ztjnen akademievriend NICOLAAS STENONIS, welke toen in Ifrankrijk 
vertoefde, in kennis gebragt was. Eerst na een tijdsverloop van twee jaren 
en een des gevorderd regterlijk vonnis, werd aan die beschikking des erflaters 
gevolg gegeven en werden genoemde handschriften aan den hoogleeraar DE 

VOLDER, als gevolgmag1ig<le door den heer THE VEN0T, ter hand gesteld. Na 
den dood van laatstgenoemden, die zelf het voornemen schijnt . gehad te heb-
ben, de schriftelijke nalatenschap van SWAMMERDA)f uit te geven, kwam deze 
met de daarbij behoorendc afbeeldingen, die, naar het schijnt, ook reeds in 
koper gesneden waren, door aankoop in het bezit van den schilder JOUBERT, 
door wiens erfgenamen ze later weder verkocht werden aan den hoogleeraar 
DO VERNEY. Door t.usschenkomst van veelvermogende vrienden, onder welke 
de Amsterdamsche hoogleeraar RoëLL was, die zich toen juist te Parijs be
vond, werd BoERBAA VE eindelijk in staat gesteld dezen geheelen letterkundigen 
schat, waarin hij sedert lang groot befong had gesteld, voor de som van 
1500 francs in eigendom te verkrijgen. Zoodra de hoogleeraar nu in den zomer 
van 1727 de schriftelijke opstellen, waaraan vóór vijftig jaren de laatste hand · 
gelegd was, benevens de daarbti behoorende stukken ontvangen had, werd 
met de bewerking en rangschikking onverwijld een begin gemaakt, waarin 
,hij gelukkiger slaagde , dan zich in den aanvang vermoeden liet, dewijl eènige 
bladeren_ . schrifts. die in de verhandeling over de bijen ontbraken, in een 
ander elders bewaard afschrift werden terug gevoncle!].. 0 fschoon nu :SOER

HAA VE,_ naar zijne groote 'bescheidenheid, geenerlei gewag maakt van · zijn 
veeljarigen aan een en ander besteden arbeid, en alleen de diensten vermeldt, 
hem door zijnen vriend en ambtgenoot GAUBIUS bewezen in het overbrengen 
van den Hollandschen tekst in het Latijn. zoo toont echter de geheele uit• 
voering van het werk, dat het niet ligt eenen bekwameren of meer zorgvul
digen uitgever had kunnen vinden. Ook is bet uitvoerig levensberigt van 
s w AMMERDAM, hetwelk BOERHAA VE aan het werk heeft laten voorafgaan, 
allezins lezenswaardig en voor beiden, naar vorm en inhoud, een waardig 
gedenkteeken. Eindelijk kan ook het aandeel, dat BOERHAA VE genomen_ heeft 
in de uitgaaf van een vroeger te regt beroemd werk, de vrucht van · 45jarige 
zorgvuldige waárneming van den Italiaanschen veldoverste LODE WIJK, FERDINAND 

Graaf v AN MA RSILLI, in wiens plaats hij later tot lid van de Koninklijke 
F'ransclte .A.kademie · van Wetenschappen benoemd werd (31), tot eene proeve 
dienen van z.ijne belangstelling in elk wetenschappelijk onderzoek, dat tot 
den wijden om vang der natuurkennis betrekking had (82). 

Den 20sten Maart 1709 aanvaardde :BOERHAAVE het onderwijs in de 
Kruidkunde, en wel met zoodanigen ~jver, dat hij zich in staat bevond om 
reeds in 1710 eenen Index plantarum, quae in horto academico L. B. repe
riuntur, in het licht te geven. Ofschoon hij in die naamlijst grootendeels 
het karpologisch stelsel van HERMANN gevolgd is, zoo ontbreekt het echter 
aan geene~ daarin gemaakte wijz1gingen, vooral in de volgorde, zoodat bijv. ~et 
de onbedekt-veelzadige planten een begin wordt gemaakt. Voor het overige 
zijn, naar het oordeel van HALLER, de soorten en varieteiten niet naauw keurig 
genoeg onderscheiden, doch worden er wederkeerig vele nieuwe en zeldzame 
planten voor het eerst i:ri dien Index venneld. Dit laatste was nog meer he~ 
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geval in eene tweede, aanmerk~ltik vermeerderde en verbeterde planten ltjst', 
die in 4° formaat, en in twee deelen; in 1720 door BOERHAAYE werd uit.;. 
gegeven, en in 17 27 herdrukt is (33 ). Daarin t0ch zijn niet minder dan 
4000 soorten beschreven, waaronder 28 geheel nieuwe zijn, die tevens afge
beeld worden. Daarenboven munt die tweede Index boven den vroegeren 
uit door de bijgevoegde karakters der genera, door eene meer zorgvuldige 
kritiek in het vaststellen der species, en door de herstelling der oorspron
kelijke namen, waaronder deze voor het -eerst door anderen beschreven werden. 
De auteur zelf heeft dit in ztjne voorrede naauwkeuriger uiteengezet, en be
voegde beoordeelaars, geli.jk HALLE& en SPRENGEL (34), hebben aan zijne 
groote verdiensten regt matige hulde bewezen. Van blijvende waarde is daar
enboven de Horti breviB kistoria, welke BOERHAA VE aan dien Index heeft 
laten voorafgaan, zoo als ons reeds meermalen uit belangrijke daaraan ont- . 
leende berigten gebleken is. Gelijk men denken kan, maakt de bescheidene 
man wel met blijkbaar welgevallen melding ~an de groote verdiensten. zijner 
voorgangers, maar verzwijgt geheel zijne eigene, ofschoon die vermoedelijk 
nog grooter geweest zijn (35). Dat de. hoogleeraar toch tot verrijking va.n 
den akademischen kruidtuin buitengewoon veel heeft kunnen bijdragen, blijkt 
reeds uit het groote getal van beroemde botanici in onderscheidene landen 
van Europa, met welke hij briefwisseling onderhield en wier diensten, in de 
toezending van planten en zaden, dankbaar door hem vermeld worden (36). 
Dat het hem zelfs aan geene gelegenheid ontbrak, om jaarlijks met zorg 

·b~jeengebragte Indische zaden en vruchten te ontvangen, is zigtbaar uit zijne 
welsprekende en aandoenl~jke lofspraak op zijnen vriend AUG US TINUS ISAäcus 
RUMPHIUs, die niet alleen als erfgenaam van een beroemden naam, maar 
vooral om eigene verdiensten een langer leven ware waardig geweest (37). 
Over de betrekking van BOERHAA. VE tot andere Kruidkundigen, mannen als 
WILLIAM en JAMES SHERARD, ANTOINE DE JUSSIEU, SEBASTIEN VAILLANT, GUY 

CRESCENT FAGON, enz. sprekende, mogen wiJ de groote door _hem aan den be
roemden LINNAEUS bewezene diensten niet met stilzwijgen voorbijgaan. Toen 
deze namelijk, na den doctoralen graad in de Geneeskunde aan de Harder~ 
wijksche hoogeschool verkregen te heb ben, in 17 35 te Leiden kwam, had hij 
even als vroeger, met groote en aan armoede grenzende bezwaren voor zijn 
onderhoud ·te strijden, en zou welligt daardoor voor de wetenschap zijn ver
loren gegaan, bijaldien BOERHAAVE hem niet aan GEORGE CLIFFORD had 
aanbevolen, die hem n_iet alleen ·eenen aangenamen en uitgestrekten werkkring 
verschafte, maar hem later ook tot het doen eener wetenschappelijke reis 
naar Engeland in staat stelde.- De twee jaren, d_ie LINN-AEUS bij CLIFFORD 

op den · Hartekamp doorbragt, te midden van eene keurige verzameling ·van 
zeldzame planten en · bij het vrije gebruik eener uitgestrekte botanische biblio
theek, behoorden zeker onder de gelukkigste zijns levens, terwijl de talrijke, 
in dien tijd door hem uitgegevene, en niet slechts tot den hortus Cliffortianus, 
maar tot den geheelen omvang der Kruidkunde betrekkelijke werken het 
beste bewijs oplevert van de gunstige · omstandigheden, waarin LINNAEUS in 
dien tijd verkeerde. Had hti dit grootendeels aan de aanbeveling van 
BOERIIAA YE en van den Amsterdamschen hoogleeraar BURMANN te ,danken, 
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eersf·genoemde bleef ook later zijn bijzondere vriend en begunstiger, gelijk 
blijken kan uit de korte en- krachtige woorden, waarmede LINNAEUS, na zijn 
verblijf bij CLIFFORD, eene reis naar Engeland ondernemende, aan den be
roemden SLO ANE werd aanbevolen: "LINN A EUS, qui tibi has dabit litteras, 
unice dignus est te vidcre, unice dignus a te videri. Qui vos videbit simul, 
vide hit hominum -par, cui simile vix. <labit orbis. '' 

Was de duurzaam vriendschappelijke betrekking tusschen BOERHAAVE en 
LINNAEUS - - want van anderen on<lervon<l deze laatste maar al te dikwijls 
blijken van naijver en afgunst - voor beiden vereerend en in hare gevolgen 
weldadig, hetzelfde mag gezegd worden ten opzigte van de hooge achting, 
die de beroemde SEBASTIEN v AILLANT, proje8seur et sou8-demonstrateur de 
botanique au Jardin du Roi, aan BOERHAAVE toedroeg en van <lezen we<ler-
keerig genoot. Daaraan was hei toe te schrijven, dat die ]fransche Kruid
kundige, in- den laatsten tijd zijns levens, door tusschenkomst van WILLIAM 

sHERARD, wien wij reeds vroeger als uitgever van HERMANN's Pa1·adisus 
Batavus genoemd hebben, aan BOERHAAVE te Leiden de vereerende taak op• 
droeg, zich met de uitgave van zijn Botanicum Parisiense te willen belasten. 
Tot dat einde werden VAILLANT's handschriften, tot die :Flora der omstreken 
van Parijs behoorende, benevens 33- door CLAUDE BRiëT geteekende platen, 
waarop 350 planten waren afgebeeld, aan :BOERHAA VE toegezonden, die op de 
uitnemendste wijze aan het in hem gestelde vertrouwen voldeed. Nadat dè 
tekst namelijk met de meeste zorg gei-edigeerd was, werd de uitvoering der 
platen aan de keurige graveerstift van WANDELAAR toevertrouwd, terwijl eene 
schoone beeldtenis van den schrijver, door HOUBRAKEN in gravure gebragt, en 
eene kaart van de omstreken van Parijs aan het werk werden toegevoegd (38). 
,Men heeft het daarom grootendeels aan BOERHAAVE te danken, dat dit 
schoone en meest verdienstelijke werk van den beroemden VAILLANT voor de 
nakomelingschap is bewaard gebleven. De oorspronkelijke teekeningen van 
CLAUDE BRiëT werden, even als vroeger met die uit de nalatenschap van 
sWAMMERDAM geschied was, aan de akademische bibliotheek ten geschenke 

gegeven (38*). 
Vraagt men eindelijk, op hoedanige wijze BOERHAAVE zich van het onderwijs 

in de Kruidkunde gekweten hebbe, zijn beroemde leerling HALLER geeft hierop 
· het antwoord door te vermelden, dat de groote man, ook toen hij in jaren 
reeds meer gevorderd was_, als het ware in den hortus botanicus leefde, dat 
hij daélrin . reeds vóór dag en daauw, op klompen loopende, bezig was, om 
over de kultuur der planten een waakzaam oog te houden, en om deze en 
gene uit een wetenschappelijk oogpunt belangr~jke bijzonderheden te onder• 
zoeken; dat het hem wel aan den tijd ontbrak om excursiën te doen en in het 
wild groeijende planten te verzamelen, maar dat hij in het ouderzoeken en be-
schrijven van vreemde, kunstmatig aangekweekte gewassen te meer belang 
stelde (39). Daarenboven was dat onderwijs van geheel praktischen aard, en 
werd in den Kruidtuin zelven, gedurende den zomer, des morgens te zeven 
uur gegeven, terwijl de hoogleeraar, naar het verlrnal van denzelfden oog
en oorgetuige, bij zijne leerlingen grooten lust voor die lessen wist op te 
wekken? zoowçl door zijne natuurlijke welsprekendheid al~ door e~n~ ~eduri~e 
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afwisseling van het streng wetenschappelijke met het vermelden van velerlei 
wetenswaardige, tot het gebied der letteren, der geschiedenis en der genees
kunde behoorende zaken ( 40). 

Ofschoon de theoretische en praktische lessen over de Scheikunde, waarin 
BOERHAAVE aan LE MORT is opgevolgd, zich slechts tot een tiental jaren (Sep
tember I 718 tot April 1729) hebben uitgestrekt, zoo droegen zij echter nog 
meer, dan het door hem gegeven botanisch onderwijs, bij tot het vestigen 
van den eervollen naam, die hem onder de beoefenaars der natuurkundige 
wetenschappen is te beurt gevallen. In de geschiedenis der Scheikunde toch 
zal men hem steeds eene voorname plaats moeten toekennen, vooral wanneer 
men het standpunt dier wetenschap, in het begin der achttiende eeuw, en den 
door BOERHAAVE daarop uitgeoefenden invloed behoorlijk in aanmerking neemt. 
Gelijk er in dien tijd nog altijd vele aanhangers waren van de eenzijdige 
leer van SYLVIus, volgens welke de geheele ziekteleer en genees~undige prak
tijk naauwelijks iets anders waren, dan willekeurige toepassingen van som
mige scheikundige begrippen, zoo ontbrak het wederkeerig aan geene volge
lingen van den beroemden STAHL, die, uit overmatige vrees voor verkeerde 
toepassing, elke chemische theorie uit het gebied der Geneeskunde had uit
gesloten (41).· Beide die dwalingen waren bijna even groot, en het was eene 
onmiskenbare ver~ienste van BOERHAA VE, de juiste verhouding, welke er tus
schen de Scheikunde en de Geneeskunde bestaat, naar behooren gewaardeerd 
en met helderheid te hebben aangewezen (42). Doch het waren niet alleen 
de dwaalbegrippen der chemiatrische school, die door BOERHA.A. VE opgemerkt 
en met scherpzinnigheid bestreden werden, maar ook van de voornaamste 
ontdekkingen zijner voorgangers en tijdgenooten was er naauwelijks iets 
dat hem ontging, of geene levendige belangstelling opwekte, zelfs dan, wan
neer het alleen tot de theoretische verklaring van deze of gene verschijnselen 
betrekking had. Als eene proeve meen ik te mogen wijzen op zijne Verhan
deling over het vuur (43), zoowel wegens het uitgebreid experimenteel onder
zoek, waardoor de schrijver naar de oplossing van dit moeijelijk en ingewik
keld vraagstuk gestreefd heeft, als wegens de voorLreffelijke daarin gegeven 
voorschriften aangaande de voorwaarden, aan welke bij elk zoodanig onder
zoek noodzakelijkerwijze voldaan moet worden (44). Het uitnemend voor
beeld, door BOERHAA VE zelven in het voldoen aan zoodanige "voorwaarden 
gegeven, heeft dan ook de goedkeuring en bewondering weggedragen van vele 
latere onderzoekers, die zich met de theorie der verbranding en met de 
eigenschappen der warmtestof hebben bezig gehouden (45). Zelfs heeft me·n 
in lateren tijd opgemerkt, dat de hoogleeraar bij eene zijner proeven, in ge
noemde Verhandeling beschreven, reeds verschijnselen heeft waargenomen, 
wier interpretatie hem als aan de grens bragt der groote door LA voISIER 

gemaakte ontdekking aangaande de zamenstelling van het water. Bij het . 
verbranden namelijk van eene zekere hoeveelheid alcohol in een metalen vat , 
van boven met een zeer wijde glazen klok, bij wijze van helm, gedekt, wees 
hij zijne leerlingen de vochtige naar beneden loopende strepen aan, die aan 
de binnenzijde der klok gevormd werden, en niet uit verv lugtigden, op nieuw 
gecondenseerden alcohol bestonden, maar den smaak van zuiver water hacl• 
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den (48). - Bl'eek hij laatstgenoemd experiment de groote zorgvul<ligheid, 
waarmede· B0ERHAA VE alle verschijnselen opmerkte~ ook de meeste zijner 
overige onderzoekingen dragen daarvan de loffelijkste blijken. Men denke 
bijv. aan zijne talrijke scheikundige ontledingen, zoowel van dierlijke stoffen, 
eiwit., bloed, melk enz., als van planten en plantaardige voortbrengselen, en 
aan zijne groote, door anderen dikwijls verwaarloosde zorgvuldigheid in het 
onderscheiden tusschen de educten, die uit zoodanige ligchamen bij destilla
tie en andere bewerkingen verkregen worden, en de toevallige producten, 
welke door de werking van het vuur enz. nieuw gevormd worden. Bij ana
lytische onderzoekiPgen van dien aard stelde de hoogleeraar zich derhalve 
geenszins met de verkregene uitkomsten tevreden, maar begeerde bovenal, zich 
van alle waargenomen verschijnselen behoorlijke rekenschap te geven, en zijne 
leerlingen voor te gaan in het streven naar zuivere theoretische begrippen. 
Zelfs ontzag hij geene veeljarige aan een uitgestrekt experimenteel onderzoek 
verbondene moeite, wanneer het de beslissing van cardinale punten gold. 
BoERHAA. VE toonde dit bovenal in zijne beide Verha~delingen over het kwik, 
waarvan de eerste in de Gedenkschriften van de Academie der Wetenschap
pen te Parijs en de andere in de Verhandelingen van de Koninklijke Maat
schappij te Londen (Pkilosopkical Transaetions) werd uitgegeven. Om na
melijk het dikwijls geopperde vraagstuk op te lossen, of het levend kwik, 
zonder bijvoeging van eenig ander metaal, alleen door de werking van eene 
hoogere temperatuur, in een vast ligchaam kan worden veranderd, stelde hij 
het · genoemde metaal, gedurende vijftien jaren, aan eene weinig verhoogde, 
doch steeds gelijke· temperatuur bloot, terwijl eene andere hoeveelhei~ kwik. 
in een besloten vat, zes maanden lang sterk verhit werd. De uitkomst dezer 
proef, waarbij geheel de manier, door · de . alchemisten opgegeven, gevolgd 
was, leerde, dat het metaal, op laatstgenoemde wijze behandeld, geheel onver
anderd werd teruggevonc1eQ, terwijl het eerste slechts met eene kleine hoe
veelheid graauw poeder bedekt was, dat door wriJying zijnen metaalglans 
teruo-kreeO'. Daarenboven onderwierp B0ERHAAVE eene zelfde hoeveelheid 

ó ::, . 

kwik aan eene vijf honder<lmalige destillatie, om proefondervindelijk aan te 
toonen, dat dit metaal ook daardoor, zoo als de Alchemisten geleerd hadden, 
geenszins veranderd werd. Eindelijk bewees hij nog, door opzettelijk bewerk
stelligde proeven, dat het kwik uit ·geenerlei andere metalen door kunstma
tige behandeling gevormd- kan worden. - In het bestrijden van deze en 
soortgelijk~ dwalingen, niet door redeneringen, maar langs · den experimen
teelen weg, heeft B0ERHAA VE zich groote verdiensten verworven. Daarenboven 
was zelfs zijn theoretisch onderwijs in de Scheikunde geheel van aanschou
welijken en proefondervindelijken aard, terwijl het , door de levendigheid 
zijner voordragt verhelderd en, als het ware, bezield werd. Onder de vele 
proeven, die men ten bewijze zou kunnen aanhalen, munt vooral uit 
zijne theoretische beschouwing van het eigenaardig vermogen, waardoor 
de scheikundige verbindingen van stoffen tot stand komen, eene eigen
schap, die men later aJJtniteit genoemd heeft, doch welke B0ERHAA VE met 
meer regt als eetie wederkeerige copulae cupido deed kennen ( 47). Op soort
gelijke wijze worden vele andere leerstukken in zijne Elementa Cltemiae op'"' 
·gebelderd, die daarom, ook wat den vorm betreft, een groot verschil met 
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andere wetenschappelijke werken van dien t\id opleveren, doch die daarenboven 
voor de geschiedenis der Scheikunde eene blijvende waarde heb ben. . Dat 
werk toch héhelst, volgens de uitspraak van een bevoegd beoordeel aar ( 48), 
het meest volledig, systematisch geordend, overzigt over de gebeele, schei
kundige wetenschap op het standpunt, hetwelk deze omstreeks het einde van 
het eerste vierde deel der vorige eeuw bereikt had. 

Ten opzigte van het propaedeutische onderwijs, dat voor de geneeskundige 
studie gevorderd wordt, is BOERHAAVE derhalve voor de Leidsche hoogeschool 
een man van hooge beteekenis geweest, daar hij zich als chemicus en bota
nicus onmiskenbare verdiensten verworven, en ook als zoodanig op tijdge
nooten en nakomelingschap eenen weldadigen invloed geoefend heeft. Niet
temin was het in nog meerdere mate zijne betrekking als medicus, dat is, 
zijn veeljarig onderwijs in de theoretische en praktische Geneeskunde en zijne 
uitgestrekte consultatieve praktijk, waaraan die hoogleeraár zijne buitengewoon 
groote rèputatie, die alsnog bij het nageslacht blijft voortleven, verschuldigd 
was. De Leidsche hoogeschool toch heeft nooit een roemvoller tijdperk 
gehad of · grooteren invloed op het buitenland uitgeoefend, dan gedurende 
het 35tal jaren, dat BOERHAA VE de moeijelijke kunst_ om ziekten te leeren 
kennen en te genezen, onder algemeene goedkeuring onderwees. En het is 
bovenal dit medische . onderwijs, waarop de . vroeger aangehaalde woorden van 
HALLER, "dat BOERHAA VE in het begin der vorige eeuw de gemeenschappelijke 
leermeester van het Geneeskundig Europa · geweest is,'' moeten toegepast 
worden. Ik wensch dit · naar mijn vermogen duidelijker te doen uitkomen., 
doch zal daartoe meerdere ruimte behoeven, dan mij in het tweede deel . van 
miJn tegenwoor4ig Opstel vergund wordt. De behandeling van dat onderwerp 
moge daarom de stof voor mijne eerstvelgende Bijdrage opleveren. 

Tot BOERHAA VE's ambtgenooten, die hem in het geven van natuur- en 
geneeskundig onderwijs ter zijde stonden, en die derhalve met hem tot het
zelfde tijdvak der Leidsche hoogeschool behoorden, moeten, behalve FREDERIK 

DEKKERS, over wien ik reeds in eene vroegere Bijdrage gehandeld heb,' de 
·oudere ALBINtis, JOHANN J.ACO:B RAU en WILLEM JAC'OB 's GR.A.V.ESANDE ge
bragt worden. Ook dat drietal professoren, die het gemeenschappelijk voor
regt hadden, door hunnen ouderen ambtgenoot hoog gewaardeerd te ·worden, 
mag in ons geschiedverhaal niet ontbreken. 

• 

WILLEM JACOB 's GRAVESANDE, over wiens verdiensten ik in de · eerste 
plaats wensch te spreken - na BOERHAAVE tot dusverre alleen op natuur:.. 
kundig gebied beschouwd te hebben - stamde van eene oude Delftsche fa
milie af, en werd 28 September 1688 te 's Hertogenbosch geboren. Hij 
studeerde te Leiden in · de Regten, doch was tevens een ijverig beoefenaar 
der wis- en natuurkundi~e wetenschappen. Reeds in zijn 19de jaar gaf hij 
eene Proeve over de Doorzigtkunde uit, waaraan BERNOUI LLl groeten lof 
toekende. In vereeniging met andere jonge geleerden gaf.hij, als advokaat 
te 's Hage gevestigd, van het jaar 1713 af, het met roem bekende Jom·nal 
littéraire uit, dat later te Leiden als Journal de la répuólique des lettrea 
werd voortgezet. De daarin door 's GRA -VESA.NDE geleverde bijdragen deden 
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hem van eene zoo gunstige zijde kennen, dat hij, als gezantschaps-secretaris, 
in 1715 te Londen zijnde, tot lid der Koninklijke Societéit benoemd, en, 
van dáár teruggekeerd, den 19den Mei 1717 als professor ordinarius Astro
nomiae et Matheseos te Leiden beroepen werd. Den 22sten J unij aanvaardde 
hij die betrekking met eene Oratie: JJe Matlteseos in omnibus scientiis, prae
cipue in pkysicis, usu, nee non de Ástronomiae perfectione ex Ph!fsica kaurienda. 
Zijn akademische werkkring werd gaandeweg uitgebreid. Op 15 Maart 1724 
werd hem het geven van lessen over de Physica experimentalis, benevens het 
opzigt over en de directie van het Laboratoriu'IJ't pltysicum, dat sedert het 
overlijden van WOLFERD SENGUERDIUs ongebruikt was gebleven, opgedragen (49). 
Den 8sten Augustus 1730 werd hij tot JJoctor in de civiele en militaire 
Bouwkuude benoemd, dat is, na den dood van den lector OOETS, werd hij 
tot het geven van Hollandsche lessen over de Mathesis, den vestingbouw, en 
andere toegepaste wetenschappen, aangesteld (50). Eindelijk aanvaardde hij 
25 September 1734 het hem opgedragen professoraat in de Bespiegelende 
Wijsbegeeerte (51), zoodat hij voortaan niet alleen de Mathesis, Physica, 
Astronomie en andere deelen der zoogenaamde praktisclte of natuurli:fke 
pltilosopkie, maar evenzeer de Logica, de Metaphysica, en wat er verder tot 
de tlteoretisclte of bespiegelende wijsbegeerte gebragt wordt, te onderwijzen had. 

Toonde 's GRA VESANDE reeds bij het aanvaarden van zijn professoraat in 

de Astronomie, hoezeer hij van de noodzakelijkheid· doordrongen was, om 
die hoogere wetenschap niet uit hypothesen, maar alleen uit de toepassing 
van physische wetten, langs den door NEWTON aangewezenen, inductieven 
weg te verklaren, ook bij de beoefening der overige, tot het wijsgeerig en 
natuurkundig gebied behoorende wetenschappen, waarvan hem het onderwijs 
aan de Leidsche hoogeschool, gedurende eene lange reeks van jaren, was 
opgedragen, hield hij zich aan dienzelf den empirisch en grondslag. Terwijl 
dus de nieuwe dpor NEWTON verkondigde leer (52) elders nog geene belang
stelling had opgewekt, of zelfs grooten tegenstand vond, werd zij reeds aan de 
Leidsche hoogeschool in al haren omvang voorgedragen, zoodat ons vaderland 
in dat opzigt niet slechts aan HUYGENS, maar evenzeer aan 's GBAVESANDE g1·oote 
verpligting heeft (53). Hoezeer toch de hoogleeraar met de denkbeelden van 
den grooten Engelschen wijsgeer vedrouwd was, en die wist te verduidelijken, 
bewezen bovenal zijne F?iskundige beginselen der Natuurkunde, door proeven 
gestaafd, enz., reeds in het jaar 1720, nog tijde1,1s het leven van NEWTON uit
gegeven en later meermalen he1·dfukt. Van datzelfde werk bezorgde de schrijver 
daarna in 17 23, ten gebruike der hoogescholen, eene beknoptere uitgaaf, die 
insgelijks in 1728 en later nog eens, door bezorging van ALLAM.AND, in 1774 her
drukt is, en ook in het Fransch en Nederduitsch vertaald werd. Ook de 
overige geschriften van ,s G.RA VESANDE, gelijk zijne Beginselen der algemeene 
Wiskunde, en bovenal zijne Inleiding tot de JiYi,jsbegeerte, bevattende de Re
deneer- en Natuurkunde (54), bewijzen hoe diep hij in den geest van NEWTON 

was dooro·edronO'en en het talent bezat om diens leer te verduidelijken en 
ö O ' 

voor een ruimeren kring toegankelijk te maken. Zelfs schroomde hij niet _ 
om de denkbeelden van zijnen beroemden voorganger, wáár h,et- noodig scheen, 
te wijzigen, of er meerdere uitbreiding aan te geven. Het is daarom wel 
niet te vçrwoµderen, dat een man als 's GRA. v ESANDE door BOERHAA v E en · 
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zijne overige am btgenooten hoog gewaard·eerd werd, en dat bovenal zijne 
talrijke leerlingen met zijn äkademisch onderwijs, waarbij zoowel de , dwalin
gen van DESCARTES, als die van SPINOZA en HOBBES, in· hunne fatalistische 

· praedestinatieleer, werden aangewezen, zeer waren ingenomen. Onder . die 
leerlingen was het inzonderheid ALLAMAND, die het meest in · staat. was, de 
groote verdiensten van zijn beroemden leermeester regt te waarderen" vermits 
hij niet alleen in diens onderwijs, maar ook gedurende de jaren, clat hem 
door 's GRAVESANDE het wetenschappelijk onderrigt en de opvoeding van 
twee zijner zonen werd toevertrouwd, in den dagelijkschen omgang des hoog
leeraars gedeeld had. Een en ander had ALLAMAND met zoo veel eerbied . en 
bewondering voor zijnen vroegeren leermeester vervuld, dat hij, later geroe
pen om diens plaats aan de hoogeschool in te nemen, het onderwerp zijner 
inwijdingsrede aan het door 's GRAVESANDE gegeven voorbeeld ontleende, 
door dezen als het model van een waar wijsgeer aan zijne hoorders en aan
staande leerlingen voor oogen te stellen (5 5 ). 

Met het oog op de belangen der medische Faculteit, moet ik aan het 
bovenstaande nog enkele berigten toevoegen over · het door 's GRAVESANDE 

sedert 1724 gegeven natuurkundig onderwijs. Voor de proefondervindelijke 
natuurkunde toch had er , niet wel een bekwamer of met meerderen ijver be
zielde docent kunnen · gevonden worden, dan genoemde hoogleeraar geweest is. 
Ofschoon het Theatrum pltyaicum, wat de aanwezige instrumenten en toe
stellen betrof, voor het doen van physis~he proeven · bestemd, nog in een 
ge~rekkigen toestand verkeerde (56), zoo werd 's GRAVESANDE echter in staat 
gesteld, om aan die verzameling jaarlijks eenige meerdere uitbreiding.' te ge-

_· ven (57). In zijne lessen over de Physica experimentalis, hoewel op. de 
Series lectionum steeds in dezelfde bewoordingen aangekondigd . (58), werden 
Ue belangrijkste, voor experimenteel onderzoek vatbare vraagstukken behandeld, 
en zijne leerlingen roemen, als om strijd, zoowel de duidelijkheid van zijnen 
betoogtrant als zijne bijzondere geschiktheid en vaardigheid bij · het doen van 
physische proeven. Ook is het bekend, dat 's GRA VESA.NDE sommige nieuwe, 
voor de aanschouwelijke toelichting van deze of gene vraagstukken geschikte 
toestellen . en instrumenten heeft uitgevonden, . en ook daardoor blijken van 
zijn vernuft gegeven heeft. Zoo bepaalde hij bijv. naauwkeurig de wetten 
der veerkracht van vaste ligchamen, en vond een werktuig uit om die eigen
sèhap van stalen veêren en van snaren met meer juistheid te leeren kennen. 
Zoo gaf zijn hydrostatische toestel eene zigtbare voorstelling van de wetten 
van het evenwigt der vloeistoffen. Van evenveel belang voor de Waterweeg
kunde waren zijne proeven over den waterstraal en over den afloop van het 
water uit vaten met onderscheidene openingen. Daarenboven vond hij werk• 
tuigen uit tot naauwkeuriger nasporing van de middelpuntsbeweging, den para
bolischen val der ligchamen, de diagonale beweging van een ligchaam, dat --in 
·verscheidene rigtingen · gedreven wordt, ·eri van ,vele andere belangrijke vraag
stukken. Insgelijks werd aan zijne verbeterde luchtpompen en zijne toe8tellen 
voor het nemen van gezigtkundige proeven groote waarde toegekend. Ook 
oR dat gebied had 's GRAVESANDE onmiskenbare verdiensten, gelijk bijv. uit 
ZlJne proeven over de gekleurde ringen tusschen zamengedrukte glasplaten 
blijken kan. Doch het aangevoerde moge volstaan, om aan te toonen, dat 

NED. TIJDSCHR. v, GENEESK, 1866, - 2e A:rn. 2 
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's GRA VE~ANDE bij zijn onderwijs in de Natuurkunde steeds het experimenteel 
karakter dier wetenschap in het oog . gebou<len en · daardoor een einde ge
maakt heeft aan de verkeerde methode, waaraan men vroeger had toegegeven; 
om gapingen in de wetenschap door gissingen aan te vullen. 

's GRAVESANDE stierf 28 Februarij 1742, zoodat de Leidsche hoogeschool 
hem 25 jaren lang onder hare professoren, en, zoo als men er te regt bij
voegen mag, onder hare grootste . sierade~ geteld heeft. Na zijnen dood 
werd er, volgens de begeerte zijner weduwe, geene lijkrede op hem uitge
sproken (59). 

Gedurende een zestal jaren heeft JOHA:NN JACOB RAU, gelijktijdig met 
BOERHAAVE, zitting in de m~dische Faculteit gehad, en zich van het hem 
opgedragen ontleed- en heelkundig onderwijs allezins loffelijk gekweten. Ik 
wil trachten, ook dien hoogleeraar nader te doen kennen, en zal tot dat einde 
de voornaamste bijzonderheden moeten vermelden, welke . de oudere ALBINUS 

als ambtgenoot, en diens zoon BERNHARD SIEGFRIED als leerling en opvolger, 
aangaande de levensgeschiedenis en den akademischen werkkring van RAU 

hebben · medegedeeld. 
JOHANNES JACOBUS RAU, in 1668 te Baden, eene · kleine stad in den Schwa

bischen kreitz, geboren, werd door zijne ouders, JOHANN · RAU en MAGDALENA 

MULLE·R, die in den wijnhandel slechts een sober bestaan vonden, reeds op 
14jarigen leeftijd, na eene hoogst gebrekkige opleiding gehad te hebben, bij 
een heelmeester te Strassburg ~n de leer .besteld. Bij dien meester leerde hij, 
wat er in ·dien tijd, in een barbiers- en chirurgijnswinkel geleerd kon wor
den (60), en besloot toen de wijde wereld in te gaan en zelf zijn fortuin te • 
beproeven. Van zijnen vader eenige weinige Thalers reisgeld als laatste uitzet 
ontvangen hebbende, kwam <le l 7jarige jongeling, na onderscheidene streken 
van Duitschiand te hebben doorg.ezwon·èn, te Hamburg, en vond in die 
koopstad gelegenheid om op een schip naar Bergen in Noorwegen te ver
trekken. Hier trad hij . bij den heelmeester FRAUEN in dienst, bij wien hij 
echte.r s1.echts korten tijd bleef, dewijl hij, om zich aan ~e ongunstige .werking 
,van het klimaat te onttrekken, besloot per scheepsgelegenheid naar Amsterdam 
te gaan. Aan dit voornemen kon hij spoedig voldoen bij het drukke handels
verkeer, dat toen reeds evenzeer tusschen ons vaderland en de hoofdstad van 
Noorwegen, -als tusschen deze en de Hanze-stad aan de . Elbe bestond. Te 
Amsterdam gekomen, vond hij, overeenkomstig zijn . verlangen, gelegenheid, 
op een oorlogschip, onder het bevelhebbersçhap van den graaf VAN BENTHEM 

staande, als heelmeester dienst te nemen. · Met dien bodem bezocht hij Spanje 
en eenige elders gelegen havens, en nam, van dezen togt teruggekeerd, . als 
heelmeester diens.t op het schip van . den vice•admiraal SCHE Y, beho01~ende tot 
de vloot, waarmede WILLEM III in 1688 naar Engeland overstak. Van die 
. tweede, op 20jarigen . l.eeftijd ondernomene zeereis naar Holland teruggekeerd, 
besloot hij de door spaarzaamheid opgelegde penningen - u erat enim ad reni 
paullo attentior" (ALBINUs) ~ voor zfjne meer wetenschappelijke vorming te 
besteden, en zich, ten dien einde, n~ar de Leidsche hoogeschool te begeven. 
Na zich aldáár. op de natuur- en . geneeskundige wetenschappen, en inzonder
heid op de ontleed- en heelkunde, met grooten ijver te hebben toegelegd, 
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begaf hij zich naar Parijs, om vooral laatstgenoemde studievakken op uitge" 
breider. schaal te beoefenen. Hier woonde hij de lessen van den toen reeds 
beroemden JOSEPH nu V.ERNEY bij, en hield zich zelven vlijtig met de_ ont
leding van lijken · bezig. Eene meer naauwkeurige kenni~ der zenuwen had 
hij inzonderheid aan MERJ te danken. Daarenboven vergezelde hij aan het 
ziekbed de meest beroemde heelkundigen van dien tijd, den 80j?rigen JACQUES 

PETIT, GEORGE MARESCHAL, ROU:MART en anderen, terwijl hij van MISHEU de 
'kunst leerd_e om ontwrichtingen te bers~ellen. In 1694 n.aar Leiden terug
gekeerd, werd hij 23 Maart op nieuw als student ingeschreven, en den llden 
Mei daaraanvolgende, door CAREL DRELINCOURT tot Medicinae Doctor bevor
derd, na in het openbaar verdedigd te hebben eene IJi8sertatio anatomico
medica de ortu et regeneratione dentium. In dat akademische, uit 21 -uitge
werkte theses bestaande proefschrift wordt het gewigtig leerstuk over den 
oorsprong en de wisseling der tanden met groote duidelijkheid en zaakkennis 
uiteengezet, terwijl de meer uitvoerige in thesis XI gegevene beschrijving 
van den tweeden tak· van het 5de hersenzenuwpaar blijkbaar op eigen zorg
vuldig onderzoek steunt, en eenige toen nog onbekende bijzonderheden 
voor het eerst ·vermeldt. Na zijne promotie zette RAU zich _te Amsterdam 
neder, ten einde aldaar, door het uitoefenen der geneeskundige praktijk, vooral 
van de Heelkunde, en door het houden van ontleedkundige lessen, in zijn 
levensonderho~d te voorzien. Uit zijne eigene berigten blijkt, dat hij reeds 
in 1695, in zijne woning, zoodanige lessen hield over de hersenen en de vijf 
uitwendige zintuigen, en het maaksel van die deelen op het lijk van den 
mensch aanwees (61). Toen de · beroemde RUYSCH, aan wien reeds sedert 
eene lange· reeks van jaren, het onderwijs in de Ontleedkunde was opgedragen, 
zich hierover beklaagde, had dit geen ander gevolg, dan dat de otedelijke 
regering, na het Collegium medicum gehoord te hebben, aan RAU de vergun
ning gaf, om voortaan op het Theatrum anatomicum lijkopeningen te ver
rigten en anatomische demonstratiën te houden. Zelfs werd hij uitgenoodigd" 
om in datzelfde jaar 1696 hetzelfde onderwerp, het maaksel der uitwendige 

' zintuigen, hetwelk bij vroèger privatim behandeld had, thans in openbare 
lessen aanschouwelijk uiteen te zetten. Gelijk hij aan dit verlangen geree
delijk voldeed, zoo besteedde hij de lessen van den daarop · volgenden winter 
aan de verklaring van de ademhalingsorganen en aan de aanwijzing van het 
verschil, dat in het maaksel van het hart bij den volwassen mensch en bij 
het ongeboren kind wordt waargenomen. De over deze en andere · onder
werpen · in het Latijn gehoudene lessen werden van 1698 af in het Hollandsch 
gegeven, dewijl RAU zijne anatomische demonstratiën vooral tot opheldering 
der Heelkunde bestemde en zelfs chirurgische operatiën er mede verbond. 
Dit laatste kon . te gemakkelijker geschieden, dewijl hij, als stads-operateur, 
vrijen toegang . tot het stedelijk gasthuis had, en over een deel der lijken be
schikken kon. Die door RAU in zijne lessen gebragte wijziging . wekte op 
µieuw den naijver van RUYSCH op, vermits ook hij.. reeds sedert jaren gewoon 
was, operatieve lessen op het cadaver te geven. Ha-d die omstandigheid ·het 
nadeelig gevolg, dat twee beroemde mannen, die dezelfde wetenschap rnet 
gun.stig gevolg beoefenden, voortaan vijandig tegenover elkander stonden, zij 
had . evenzeer hare voordeelige zijde. Beiden toch beijverden zich, door de 

2* 
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zorg aan hunne Ïessen besteed, belangstellende toehoorders · en · volgelingen 
aan ·~ich .. te ver~inden" en . tot de uitbreiding van grondige ontleedkundige 
kenms b1J te dragen. Bit blijkt bijv. uit het berigt · van den beroemden 
LAU.RENTius HEISTER, die gedurende het vijftal jaren, dat hij in · Holland, 
doch grootendeels te Amsterdam doorbragt, zoowel van de le~sen van RUYSCH 

vlijtig · gebruik maakte, als dat hij die van · RAU, benevens de door dezen 
verrigte kunstbewerkingen bijwoonde (62). Datzelfde o-eschiedde ook door 
andere vreemdelingen, met name. door HEISTER 's landgenoot, CHRISTIAA.N 

HENDRIK ERNDEL, een Sakser van geboorte, die in het jaar 1706, vijf maan
den te Amsterdam vertoefde, en · in het anonym uitgegeven verslag van zijne · 
wetenschappelijke reis uitvoerige- berigten over d~ anatomische en chirurgische 
lessen van BAU heeft medegedeeld (63). In die berigten wordt achtereen
volgens over verschillende· door den toenmaligen Amsterd~mschen geneesheer 
in zijne lessen behandelde onderwerpen gesproken, zoo als over het gewricht 
van de onderkaak, over het tusschenkaaksbeen,. over de voor · het doorlaten 
van zenuwen en vaten in de schedelvlakte aanwezige gaten, over den oor
sprong en · de ontwikkeling der tanden, en over andere, tot de leer der spieren, 
der geslachtsdeelen, der klieren, der ingewanden en vaten betrekkelijke onder
werpen (64). Ten slotte . vermeldt . die schrijver eenige, te Amsterdam of in 
de nabijheid dier stad, door RAU volbragte chirurgische kunstbewerkingen, 
bij welke hij in Februarij 1707, als toeschouwer aanwezig was (65). Omstreeks 
dienzelfden tijd woonde een ander, in alle vakken ,·an kunst en wetenschap . 
groot belang stellend Duitsch geleerde, ZACHARIAS CONRAD VON UFFEN• 

BACH, insgelijks het anatomische zoowel door RUYSOH als door RAU gegeven 
onderwijs bij, en verhaalt dat eerstgenoemde, bij die gelegenheid, zeer schoone 
anatomische praeparaten vertoonde, doch in zijne voordragt en ook in ge
leerdheid bij RAU achter stond (66). Verder . vermeldt diezelfde berigtgever, 
dat hij op het collegie van RUYSCH acht hoorders, meest Engelschen, vond, 
dat de cursus acht weken duurde en met acht ducaten door elken hoorder 
gehonoreerd werd, terwijl RAU van drie, aan UF.FENBACH b_ekende, Zeven
bergers voor een collegie van twee maanden, dagelijks te geven, vijfhonderd 
gulden gevraagd had (67). 

Ofschoon RÀU de heelkundige praktijk in haren geheelen omvang uit
oefende, zoo was -het ecqter bovenal zijne groote bekwaamheid en vaardigheid 
in het doen der lithotomie, waardoor bij zich grooten roem verwierf, zoodat 
hij niet alleen door Amsterdam, maar ook door Leiden en andere steden als 
stads-operateur van den ateen was aangesteld, en zijne hulp ook dikwijls door 
elders woonachtige steenlijders werd ingeroepen. . Het vertrouwen, dat hij bij 
zoodanige patiënten genoot, steunde vooral op zijne grondige anatomische 
kennis en zijne bekende stoutmoedigheid, en was inzonderheid zeer toege
nomen, sints het gebleken was, dat de uitkomsten van de door hem verrigte 
steen snijdingen · in den regel gelukkiger waren, dan die van den bekenden 
frèr.e JACQUES DE BEAULIEU, die gedurende eenigen tijd, met toestemming 
der stedelijke regering, zoodanige· ku.nstbewerkingen te Amsterdam ve~~rigt hád. · 
Deze, door RA.U meermalen bijgewoond, werden zeer door :· hem afgekeurd, 
daar hij in de overtuiging deelde, zelf eene veel betere methodete volgen. 
Na het vertrek van frère JACQUES werd dit ook algemeen erkend, en ver• 
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zuimde . RA.U niet, die kunstbewerking, van dat tijdstip af, nog meer a_ls spe
cialiteit te beoefenen. Daardoor werd zijn praktische werkkring, die zeer 
lucratief was, gedurig uitgebreider, en vermeerderde tevens; het getal van in• 
}anders en vreemdelingen, di~ op het bijwonen zijner ontleed- en heelkundige 
lessen prijs stelden. In die lessen deed bij echter op het cadaver geene 
aanwijzing van de lithotomie, die hij als zijn geheim · beschouwde (68). 

Door heeren Curatoren der Leidsche hoogeschool werd _ JOHANNES JACOBUS -

RAU, Medicinae Doctör en Operateur der stad Amsterdam, 9 November 1705 . 
gemagtigd om "sonder caracter, tractement ofte eenigh verder engagement, 
gedurende dese winter, in publico theatro, de gehele cours van de Anatomie 
te demonstreren, ende ten sijnen kosten te besorgen de noodige ligchamen" (69). 
Uit dat · eenvoudig verhaal. is de ware toedragt der zaak zigtbaar, in strijd 
met de opgaaf der beide ALBINUSSEN, _ die ten onregte meenen, dat RA u · 
een . verzoek, of eene · uitnoodiging, zou ontvangen hebben (70). Ook blijkt 
uit de wijze,- waarop in het door RA.U gedaan aanbod werd toegestemd, dat 
in die tijdelijke vergunning geenerlei verbindtenis aan de Leidsche hooge
school lag . opgesloten, en dat zijn naam daarom ten onregte op de biogra
phische · lijst der lectoren bij de Leidsche hoogeschool voorkomt (71). In
tus·schen vonden die openbare, door RA u . te Leiden gegevene lessen, waardoor 
evenzeer de naijver van BIDLOO werd opgewekt (72), als te Amsterdam met 
RUYSOH het geval was, buitengewoon grooten bijval, zoodat zijn leerling 
BERNHARD sIEG:FRIED ALBINus (blijkens noot .70) naauwelijks woorden vinden 
kon om de algemeeiie goedkeuring, die aan den Amsterdamschen doet.or te 
beurt viel, te kennen te geven. Het is daarom niet . te verwonderen, dat die 
zaak in geheugenis bleef, en hem tot aanbeveling verstrekte, toen er een 
opvolger van BID Loo, als Medicinae, Anatomiae et Chirurgiae professor, be
noemd moest worden (73). Deze zijne benoeming had 31 Julij 1713 plaats (74), · 
werd 11 Augustus door hem aangenomen (75), en 26 September door hem 
aanvaard (76) met eene inwijdingsrede _ over de geschiktste manier om de 
Ontleedkunde te onderwijzen en te beoefenen (77). Daarin wordt, benevens 

... 

de studie der meest . beroemde schrijvers, die zich vóór en na HARVEY met 

de Ontleedkunde hebben bezig gehoude~, en waarover een beknopt historisch 
o·verzigt wordt medegedeeld, inzonderheid een vlijtig, op lijken bewerkstelligd 
onderzoek aanbevolen, terwijl de beoefening der vergelijkende Ontleedkunde 
voor eene meer grondige en . physiologische kennis der Anatomie wordt noodig 
geoordeeld (78). Gelijk de redenaar dit laatste, zoo door andere voorbeelden, 
als door dat van :MALPIGHIUS opheldert, wien het meer eenvoudig maaksel 
der longen bij de kikvorschen tot eene juistere kennis van de longen bij den 
mensch bragt,_ zoo laat hij het, ten slotte, ook niet aan gepaste en uit zijne 
eigene praktijk ontleende voorbeelden ontbreken, om het . uitgestrekte nut van 
grondige ·ontleedkundige kennis voor de onderscheiding en behandeling van 
heelkundige gebreken aan te wijzen. Eindelijk verstrekt . het den stelle1· ·der 
Oratie tot eer, de verdiensten van RUYSCH niet verzwegen, maar naar waarheid 
vermeld te hebben (79). Na op die wijze zijne aanstaande leerlingen te 
hebben toegesproken, begon hij reeds spoedig met het geven zijner anatomische 
lessen, onder zoo algemeene goedkeuring, dat ook daardoor tot de komst van . 
vele vreemdelingen naar Leiden we:rd bijgedragen, en de aloude _ roem _ der-
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Leidsche ontleedkundige school, door mannen als GERARD BONT, PIETER 

PAUW, OTHO HEURNIUS, ADRI.A.NUS VAN VALKENBURG enJOHA.NN.ES VAN HORNE 

g~ve~~igd, uitnemend werd staande gehouden. Niettemin beklaagde RAU zich 
d1kw1Jls over gebrek aan _ belangstelling bij zijne leerlino-en en over de on
verschilligheid, waarmede zijne, met onbegrijpelijk veel :oeite vervaardigde 
praeparaten door sommigen bezigtigd werden (80). Tot die ontevredenheid 
van den · hoogleeraar droeg misschien de groote prikkelbaarheid van zijn 
zenuwstelsel, waarop wij later nog zullen terugkomen, het meeste bij; ook 
schijnt RAU zich uit den tijd, dat hij zelf student was, niet genoeg herinnerd 
te hebben, dat elke akademische les spoedig na het slaan van de klok ein
digen moet. Dat de hoogleeraar .overigens gewoon was, op zijne lessen over 
den geheelen omvang der Ontleedkunde te handelen, zoodat bijv. de leer der 
ingewanden met inbegrip van de uitwendige zintuigen werd voorgedragen, 
daarvan kan men alsnog het bewijs vinden in de aanteekeningen, die v ALENTIN 

in de .Appendix van zijn Tlteatrum Zoötomicum heeft uitgegeven (81). 
In zijne boven reeds aangehaalde inwijdingsrede vermeldt RAU de bijzon

derheid, dat hij op . dat tijdstip reeds 1547 malen de lithotomie verrigt had, 
welk getal voorzeker verbazend groot is en nog het aanzienlijk cijfer van 
1400 te boven gaat, dat door. LINNAEUS (82) en op gezag van dezen, ook 
door den schrijver der Athenae Fri8iacàe, aan ABRAHAM OYPRIANUs, die van 
1693 tot 1695 hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde te Franeker geweest 
is, en vroeger de heelkundige praktijk te Amsterdam had uitgeoefend, wordt 
toegeschreven. Ook te Leiden ging RAU met het verrigten van de genoemde 
en andere kunstbewerkingen voort, en stichtte zoowel door zijn voorbeeld, 
waarvan zelfs vreemdelingen gaarne partij trokken, groot nut, als door zijne 
gepaste aan talrijke lijders verleende hulp. Aan dien nuttigen en uitgestrekten 
werkkring was echter geen lange duur beschoren. Toen RA.U te Leiden 
kwam, was bij een krachtig man van 45jarigen leeftijd, die een ijverig en 
voortvarend karakter had, en geenerlei n;1.0eite ontzag, wáár het zijne eer of 
de door hem hoog gewaardeerde kunst en wetenschap gold (83). Aan beiderlei 
bemoeijingen - want · RAU was te opregt, om zijn gevoel van eigenwaarde 
en zijn streven naar roem te ontkennen - werd op het onverwachtst een 
einde gemaakt door ,een noodlottig toeval, dat hem vier jaren vóór zijnen 
dood trof. Eene kneuzing van den regter voet, ten gevolge van eenen val, 
noodzaakte hem namelijk, weken lang te bed te blij ven, en werd, toen de 
pijnen eindelijk geweken waren, door zuchtige zwelling opgevolgd. Hierdoor 
werden niet 'alleen zjjne ambtsverrigtingen, waartoe ook <lie van het , akade
misch rectoraat voor het jaar 1718 behoorden, gedurende geruimen tijd be
lemmerd, maar onderging zijne gezondheid ook eene blijvende en steeds toe
nemende stoornis. Bij het hem eigen melancholisch temperament, waarop de 
zittende leefwijze een dubbel nadeeligen invloed uitoefende, wa·s het niet te 
verwonderen, dat · ook zijne gemoedsgesteldheid en zijne verstandelijke ver
mogens in het ligchamelijk lijden betrokken werden, zoodat hij over veel
vuldige duizelingen, aanhoudend geraas in het hoofd, onaangename zintuigelijke 
gewaarwordingen, zooals over het onlijdelijke . van het hanengekraai en 'het 
slaan der klokken, en vele · andere verschijnselen klaagde. Een ligte aanval 

· van beroerte, omstreeks een jaar vóór · zijnen dood, strekte tot verergering der 



genoemde nerveuse verschijnselen, zoodat RAU 29 Junij 1719 mondeling . bij 
Curatoren aandrono- om eenen lector voor de Anatomie te benoemen (84). 

b' 
Aan dat ,,.erzoek werd terstond voldaan, doch daardoor werd geenerlei ver-
betering in · de gemoedsgesteldheid van den ongelukkigen lijder teweeggebra~t. 
In de laatste maanden had zijne ziekte geheel den vorm van een -delirium 
melancholicum, tot dat hectische koorts met groote vermagering en sterk 
Z\\'eeten, op 18 September 1719 aan zijn ellendig · leven een einde maakte (85 ). 
Eij test~mentaire dispositie had hij tot algemeenen erfgenaam van zijn aan
zienlijk vermogen gemaakt zijnen vriend HERMAN oosTERDIJK scH ... \.CHT, die 
op dat tijdstip nog geneesheer en stads-doctor te Leiden was, en die hem, 
geduren4e zijne laatste ongesteldheid, met raad en daad had bijgestaan, en 
eenen nog ouderen Amsterdamschen vriend, GIJSB.ÈRT öSTENs, die met de 
uitoefening der geneeskundige praktijk de betrekking van leeraar bij de Re
monstrantsche gemeente verbond. Zijne, wel niet groote, maar belangrijke 
anatomische verzameling vermaakte hij aan de Leidsche hoogeschool, en deze 
werd eenige jaren later, door BERNHARD SIEGFRIED ALBINUS beschreven, die 
er een levensberigt, · grootendeels met dat · van zijnen vader overeenkomende, 
aan toevoegde, benevens eene uitvoerige beschrijving van de door RAU ge
volgde manier van steensnijden, met de afbeelding van de daarbij gebezigde 
werktuigen (86 ). De voornaamste tot die kunstbewerking betrekkelijke bij
zonderheden kunnen daarom uit de door dezen zijnen leerling gegevene be
schrijving gekend worden, vooral wanneer men daarmede de berigten van 
andere deskundigen, die er evenzeer ooggetuigen van waren, inzonderheid van 
CBRISTIANUS HENRICUS ERNDEL (87), JOHANNES HENRICUS FEBR (88), JACOBCS 

DENYS (89) en van den reeds vroeger ·aangehaalden LAURENTIUS HEISTER (90) 
vergelijkt. 

• 

Behalve · twee, tot zijne polemiek met RUYSCH betrekkelijke en reeds in 
1699 vervaardigde en uitgegevene~ doch later in de Opera omnia anatomiao- _ 
medir:o-cÏtirurgica van laatstgenoemden herdrukte, kleine geschriften (91), die 
echter alsnog historische waarde hebben, heeft RAU niets uitgegeven, zoodat 
mogelijk de meeste zijner ontleedkundige ontdekkingen met zijnen dood zijn 
verloren gegaan. Buiten de door RAU zelven beschrevene en afgebeelde con
for~atie van het zoogenaamd septum -scroti, hetwelk schijnbaar gevormd wordt, 
doordien de tunica dartos, elk der beide testiculi · afzonderlijk omsluitende, 
van weêrskanten in · aanraking komt en ligt vergroeit, zijn slechts enkele van 
die ontdekkingen door BOERHAA VE en andr,ren bekend g_eworden. Zoo werd .. 
bijv_. door RAU het eerst aangewezen, dat het tuberculum articulare van het 
juk:-uitsteeksel van het slaapbeen tot de vorming der· gewrichtsholte, die aan 
weêrszijden voor de geledings-hoofdjes van de Ónderkaak bestemd is, m~er 
bijdraagt dan de cavitas glenoïdea zelve (92). Aan denzelfden Leidschen 
hoogleeraar moet, volgens HALLER (98), de ontdekking . van de regter, in de 
vena azygos overgaande, vena bronchialis worden toegeschreven" te meer 
van belang, dewijl RUYSCH meende, dat er geene venae · bronchiales waren. 
Onder de gehoorbeentjes werd het lánge uitstfeksel van den, hamer door RA u 
duidelijk aangewezen (94), en · <lus de vroegere ontdekking van CAECILIUs 

FOLLI (95) bevestigd, Zóodat BóERHAA v E zelfs meende die ontdekking voor 
R"Au te' moeten vindicer.en (96). · Evenzoo hield RAU zich bij Yoorkeur 
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met het maaksel van het menschelijk oog bezig, en schreef daarover eenen 
brief aan BOERHA.A v E, die naar het oordeel van HALL ER verdiend had te 
worden uitgegeven (97). En dat hij, met deze en andere onder\Verpen zich 
bezig houdende, geenszins verzuimde, ook de vergelijkende Ontleedkunde te 
beoefenen, kan alsnog blijken uit den Index zijner anatomische nalatenschap, 
welken wij aan BERNHARD SIEGFRIED ALBINUs verpligt zijn. Dezen laatsten 
was RAU gewoon zijnen besten discipel te noemen, en had hem reeds vóór 
zijnen dood tot zijnen opvolger aangewezen. Daardoor was het verlies der 
Leidsche hoogeschool door het sterven van RAU, op 5 ljarigen leeftijd, minder 
groot. Het voorbeeld van dien verdienstelijken hoogleeraar bewijst op nieuw, 
dat men evenzeer in de wetenschap als in andere maatschappelijke betrek
kingen, ook dan, wanneer alle uitwendige omstandigheden schijnen tegen te 
werken, tot eene aanzienlijke hoogte kan opklimmen, als het niet aan gun
stigen aanleg, aan ondernemingsgeest en volharding ontbreekt. 

Toen de oude ALBINUs den 29sten Sept. 1719 zijne lijkrede op RAU uitsprak, 
liet het zich niet verwachten, dat die toen nog krachtige 66jarige redenaar, 
reeds binnen twee jaren tijds, wederkeerig door zijnen ambtgenoot BOERHAAVE 

. geparenteerd· zou worden. En echter . was dit het geval, daar den 7 den Sep
tember 1721 de treurmare in Leiden vernomen werd, dat professor ALBINus 

gestorven was, terwijl reeds op den 22sten derzelfde . maand aan het besluit 
van den Senaat, dat er in de groote gehoorzaal eene plegtige lijkrede op 
hem zou worden uitgesproken (98), gevolg werd gegeven. · Dat men die taak 
door BOERHAAVE wenschte vervuld te zien, was niet te verwonderen; wie 
toch . had den overledene beter gekend dan deze zijn veeljarige vriend, die 
hem gedurende een tijdvak van 19 jaren, eerst als lector en later als ambt
genoot had ter zijde gestaan? Dat die akademische· rede: De vita et obitu 
ALBINI, niet alleen werd uitgesproken, maar ook in het licht gegeven, daardoor 
heeft BOERHAA VE de nak(?melingschap aan zich verpligt, en ook ons in staat 
gesteld, om de verdiensten en lotgevallen te leeren kennen van eenen man, 
die ons zoowel om zijn eigen persoon belangstelling inboezemt, als om het 
bijzonder geluk, hetwelk hem te beurt viel, van vader te zijn van drie hoog
leeraren, welke grootendeels tot den roem der geneeskundige wetenschap in 

. ~ns vaderland heb ben bijgedragen (99). · 
BERNHARD ALBINUS werd 7 J anuarij 1653 te Dessau in het vorstendom 

.Anhalt, wáár zijn vader CHRISTODORUS burgemeester was, uit REBECCA. STILERS 

geboren, en pehoorde, wat zijne voorouders betreft, tot een oud en aanzienlijk, 
tegen het einde der vijftiende eeuw (1497) door Keizer MAXIMILIAAN : I in 
den· adelstand verheven, geslacht (100). Hij genoot eene zeer zorgvuldige 
opvoeding, waaraan · de vader zich te meer _liet gelegen zijn, dewijl deze zijn 
zoon in de eerste jeugd zeer zwak was, en veel vernuft en scherpzinnigheid 
met een zachtmoedig karakter scheen te vereenigen. Na zijne eerste weten
schappelijke vorming door een huisonderwijzer gekregen te hebben, werd hij 
te Dessau op school gedaan onder de leiding van HEINRIOH AÎ:'ERs, wien hij 
als 16jarig jongeling naar Bremen, wáár deze inmiddels bij het gymnasium 
was aangesteld, met goedkeuring zijns vaders, volgde, en bij wien hij. ook 
later bleef inwonen, toen hij in genoemde .vrijetad van hooger wetenschappelijk 



onderwijs gebruik maakte. Hij vond er na_melijk, ,gelijk BOERHAA VE uitvoe
riger opgeeft, gelegenheid om zijne kennis . van het Latijn met die der Griek
sche en Hebreeu.wsche taal te vermeerderen, en behalve <le mathematische en 
physische wetenschappen, ook de wijsgeerige en staathuishoudkundige te be
oefenen. Na zich met die studievakken eenigen tijd te hebben bezig ge
bonden, ontwaakte de lust bij hem om geneesheer te worden, en besloot hij 
tot dat einde . de Leidsche hoogeschool te bezoeken. Hier trok hem bovenal 
het voortreffelijk onderwijs van den beroemden DE VOLDER aan, voor wien 
hij de grootste hoogachting opvatte. In de Kruidkunde had hij den niet 
minder geleerden als hoogst wellevenden en beschaaf den ARNOLDUS SYEN tot 
leermeester. Ook verzuimde hij niet de lessen van CHRISTIAAN MARKGRAAVE 

over de Scheikunde bij te wonen, welke wetenschap, niettegenstaande hare 
toenmalige onvolkomenheid, hem zoo groote belangstelling inboezemde, dat 
hij haar, . volgens het berigt van BOERHAAVE, later zelve, met gelukkig gevolg, 
praktisch beoefende. Inzonderheid was het echter de Ontleedkunde, aan 
welke ALBINUS onverdeelde vlijt besteedd6, onder de leiding van zijn leer
meester DRELINCOURT, wien hij dagelijks ter zijde stond, en die hem tot eigene 
_praktische oefeningen in staat stelde (101). Te regt toch was ALBINUs van 
oordeel, aan die stellige, op empirische keunis steunende wetenschap groo
ter gewigt te moeten -hechten dan aan de speculatieve denkbeelden over phy
siologie, pathologie en th~rapie, die hij op de lessen van T HEODOR us 
CRAANEN, over wien reeds elders gehandeld werd, hoorde voordragen. De 
door dezen zelfden hoogleeraar gegeven algebraïsche en geometrische. lessen 
stelde ALBINUS echter op hoog~ren prijs, en maakte daarvan inzonderheid 
later, toen hij na zijne promotie nog eens naar Leiden terugkeerde, vl\itig 
gebruik. In de geneeskundige praktijk eindelijk genoot hij het onovertroffen 
onderwijs van den even ervaren als geleerden · LUCAS SCHA.ORT, wiens 
verdiensten ik reeds vroeger heb aangewezen. Dezen had hij ook tot zijnen 
promotor, toen hij, 12 Mei 1676, tot Medicinae doctor bevorderd werd. na 
openbare verdediging van een klein~ aan den oudsten Prins van het vorstendom 
Anhalt, JOHANN GEO.RG, opgedragen akademisch proefschrift (l 02). Het ver:
krijgen _ van dien . graad had hij eenigermate verhaast, dewijl zijne ouders, en 
vooral zijne moeder, die aan ·een hoogen graad van bleekzucht leed, zeer naar 
zijne terugkomst verlangden. Na zijne moeder door den dood verloren te 
hebben, keerde hij naar Leiden terug, om zoowel dáár als elders zijne studiën 
voort te zetten. Na eenigen tijd in Braband, vermoedelijk te Leuven, en aan 
onderscheidene Duitscbe hoogescholen vertoefd te hebben, besloot hij naar 
Parijs te gaan, wáár h{j uitnemende gelegeaheid vond om de Ontleed- en 
Heelkunde meer opzettelijk_ te beoefenen. Dat hij ook deze laatste op hoogen 
prijs .stelde en zelfs het voornemen had de heelkundige praktijk uit te oefenen, 
kan blijken uit de bijzonderheid, dat hij zich te Parijs vele chirurgische in
strumenten aanschafte. Na het grootste deel van Frankrijk doorreisd te 
hebben, bezocht hij in de laatste plaats Lotharingen en den Elsas, en kwam 
van daaruit, den Rijn volgende nog eens i:q zijn hem dierbaar geworden 
tweede vaderland. Evenwel was het niet zijn voornemen, zich in Holland te 
vestigen, maar hij begaf zich met dat doel naar zijne geboorteplaats, alwáár 
hij in de maand Julij 1680 · zijnen vader terug zag. Het bleek: echter spoedig, 
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dat hij niet voor geneesheer te Dessau, maar voor eene hoogere betrekking 
?estemd was; want naauwelijks aldáár teruggekeerd, werd hij tot hoogleeraár 
m de Geneeskunde te Frankfort aan den Oder beroepen. Nadat hij aan die 
roeping gehoor gegeven en het hem opgedragen professoraat, den 13den 
Januarij 1681, met eene Oratio de felicitate scientiarum kujus saeculi aanvaard 
had, was het weldra zigtbaar, dat zijne geschiktheid voor het geven van aka
demisch onderwijs de meest gunstige daaromtrent gekoesterde verwachtingen 
nog overtrof. Behalve de geneeskundige studievakken toch werden ook de 
mathematische en physische wetenschappen, op verzoek van zijne talrijke, ook 
van · elders zamengevloeide leerlingen, door ALBIN~s onderwezen, hetgeen 
echter niet igeschiedde, alvorens hij den graad van meester in de vrije kunsten 
en doctor in de wijsbegeerte verkregen had. Dat hij op dien titel regtmatige 
aanspraak mogt maken, werd niet slechts door -zijne akademische lessen be
wezen, maar ook, gelijk B0ERHAAVE met welgevallen vermeldt (103), door 
den inhoud van eenige kleinere omstreeks dien tijd door hem uitgegeven 
geschriften, ~vaarin zoowel wijsgeerige als wis- en natuurkundige onderwerpen 
behandeld werden. Daarenboven had ALBINUS groote reputatie als praktisch 
geneesheer, en genoot vooral het vertrouwen van vele aanzienlijke lijders, 
zoodat hij niet zelden aan Duitsche en andere hoven ontboden werd om van 
medicinalen raad te dienen. - Op die wijze kwam hij ook bij den groot~n 
FRIEDRICH WILHELM, Keurvorst van Brandenburg, ·die, aan waterzucht lij
dende, hem naar Potsdam ontboden had. Reeds na eene korte kennismaking 
werd hij door den Keurvorst tot zijn lijfarts en geheimraad benoemd. en 
vervulde die betrekking tot aan den dood van dien vorst, op 9 April 1683·. 
Nu keerde ALBINUS zoo spoedig mogelijk naar Frankfort terug, o~ aldaar o,p 
nieuw voor de wetenschap te leven, aan wier beoefening hij verreweg de 
voorkeur gaf boven het verblijf aan een vorstelijk hof. Behalve de vroeger 
genoemde studievakken, onderwees hij aldáár ook de Ontleedkunde~ tot wier 
beoefening het hem noch aan lust noch aan talent schijnt ontbroken te
hebben. Zelfs had de · hoogeschool te Frankfort, in het jaar 1684, de stichting 
van een thentrum anatomicum aan hem te danken. Aan het vereerend in 
Januarij 1694 ontvangen aanbod, om op eene jaarwedde van f 2200, als 
hoogleeraar en archiater der provincie, te Groningen te komen, kon hij geen 
gehoor geven, dew~jl de Koning van Pruissen, FREDERIK I, hem voor de 
hoogeschool te Frankfort wenschte te behouden. Dien ten gevolge werd zijne 
jaarwedde niet alleen met f 600 vermeerderd, maar hem daarenboven de 
eerste • aanzienlijke prebende, waarover beschikt kon worden, toegezegd: aan 
die belofte voldeed zijne benoeming tot lid van het l\1aagdenburger kanunnik
schap in 1697. Onder zulke voorwaarden het hoogleeraarsambt te Frankfort 
bekleedende, en dáár in 1696 met susANNA CATHAR i NA RINGS, dochter van 
zijnen regtsgeleerden ambtgenoot THOMAS SIEGFRIED RINGS, in het huwelijk 
getreden, gevoelde ALBINUS zich, te midden zijner akademische werkzaamheid, 
zeer gelukkig. Niettemin moest hij zich eene verplaatsing naar Berlijn laten 
welgevallen, dewijl de Koning hem dezelfde betrekking opdroeg, die hij vroeger 
bij zijnen vader den Keurvorst bekleed had. . De groote gunst, · waarin hij 

-als zoodanig bti FREDERIK I deelde, bleek zoowel uit andere, door B0ERHAA VE 

. ~itvoe~·ig verhaalde bijzonderheden, als uit de groote moeite, die het inh~d, 
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om de toestemming van dien ·vorst te ,~erkrijgen, toen ALBINUS in 1702, door 
Curatoreh der Leidsche hoogeschool, op voordeelige en vereerende voor\taarden, 
werd aangezocht, om de betrekking van gewoon hoogleeraar in de theoretische 
en praktische Geneeskunde aan de Leidsche akademie te komen vervullen. 
Ofschoon hij zelf daartoe zeer genegen was, werd echter de herhaalde tusscben
komst van den Graaf VAN WASSENAAR, die den Staat meermalen te Berlijn 
en aan vele andere hoven als buitengewoon afgezant diende, en tevens als 
Curator de belanO'en der Leidsche hooO'eschool zeer ter harte nam, gevorderd, 0 1:) 

om den Koning daarin eindelijk te doen. toestemmen. Na op last van dezen 
zijnen hoogen beschermheer, met zijn geheele gezin, een bijna vorstelijk uit
gèleide tot aan de grenzen van het nieuwe land zijner bestemming ontvangen 
te hebben, kwam ALBINUS als Medicin.ae theoretico-practicae professor~ in het 
hem welbekende Leiden, en sprak er den 19den October 1702 zijne inwijdings..; 
1·ede uit (104), tot wier bijwoning alle belangstellenden werden uitgenoo
digd in een programma, in hetwelk de nieuw benoemde hoogleeraar ge-
zegd wordt, bij de letterkundige wereld evenzeer door zijne geschriften als 
bij de beoefenaars der natuur- en geneeskundige wetenschappen dool\ zijne 
verdiensten bekend te zijn (105 ). Gelijk die Oratie, naar het oordeel van 
BOERHAAVE, door beknoptheid en geleerdheid uitmuntte, zoo worden door 
dezen zijnen lofredenaar evenzeer zijne . groote talenten in het geven van 
onderwijs geroemd. Laatstgenoemde toch zegt, dat hij zich daaraan geheel 
en onverdeeld wijdde, dat · hij even vlijtig de nieuwere als de oudere schdjvers 
las, en de beoefening van alle hulpwetenschappen, die eenig licht over den 
aard der ziekten en hare ·genezing verspreiden konden, vooral van Physica, 
Chemie en Anatomie op hoogen prijs stelde. Daarenboven muntte .het on
derwijs van ÀLBINUS zoowel door orde en regelmaat als door eenvoudigheid 
en duidelijkheid uit, terwijl hij bij zijne stleerlingen steeds meer de begeerte 
naar het ware en nuttige, dan naar het vreemde en ongehoorde trachtte op 
te wekken. Bovenal . wees hij hen op den hechten grondslag der Hippocratische 
Geneeskunde, in tegenstelling van de vele voorbarige en als uit de lucht ge
grepene . meeningen, die maar al te dikwijls · voor wetenschappelijke kennis 
gehouden worden . . Gelijk meeningen van dien aard aan de wetenschap in 

. . 

den weg ·staan, zoo is ·de toepassing er van nog nadeeliger voor de kunst, 
die elke roekeloosheid te regt veroordeelt en aan hare beoefenaars voorzigtig
heid als een heiligen pligt voorschrijft (106). Wat de door ALBINUS geg'even 
lessen betreft, 'blijkt reeds uit de Ordo lectionum van 1703, dat deze tot de 
zoogenaamde 'Institutiones medicae betrekking hadden (107), terwijl beurtelings_ 
de meer belangrijke leerstukken afzonderlijk behandeld werden (108), en 
BOEijHA.A VE opzettelijk vermeldt, dat ALBINUS vooral veel werk maakte van 
de materies medica. Gelijk met het oog op laatstgenoemde wetenschap, die 
toen nog geheel van traditionelen aard was, op zijne groote, geenerlei nieuwe 
_ontdekkingen versmadende geleerdheid gewezen wordt, zoo meent dezelfde 
berigtgever, dat de geschiktheid, die zijn overleden ambtgenoot had voo.r het 
onderwijzen der physiologie, evenzeer uit diens streven naar stellige weten
schap, en uit de hem eigene gepaste aanwending zijner anatomische kennis 
kan worden afgeleid. Daarenboven worden ook nog door BOERHAAVE de lessen 
van ALlHNus over de Aphorismen van HIP.FOCR.A.TES bijzonder geroemd (109). 
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Behalve zijne inwijdingsrede en eene andere akademische oratie, waarmede 
hij in Februarij 1711 het Rectoraat aan zijn opvolger overdroeg (110), -
want met den inhoud zijner lijkrede op RAU hebben wij ons reeds vroeger 
bekend gemaakt, - heeft ALBINus, gedurende zijn veeljarig verblijf àan de 
Leidsche hoogeschool, naar ik meen, geene geschriften uitgegeven. Des· te 
grooter_ is daarentegen het getal kleine verhandelingen en akademische, onder 
zijn praesidium verdedigde proefschriften, die vóór dien tijd uit zijne vrucht
bare pen vloeiden (111), -en grootendeels op de Leidsche Bibliotheek ge
vonden worden. Hoewel men uit · den inhoud dier geschriften de veelzijdigheid 
van des schrijvers kennis kan afleiden, z·oo ligt de meer opzettelijke ver
melding er van echter buiten ons onderwerp, dewijl ALBINUS ons meer als 
akademisch docent, dan als schrijver, belangstelling inboezemt. Liever wil 
ik daarom nog een en ander aangaande zijne latere lotgevallen vermelden. 

Uit het verhaal van BOERHAA VE blijkt namelijk, dat de Leidsche akademie, 
na reeds een twaalftal jaren in het bezit van ALBINUS geweest te zijn, nog 
eens ernstig met zijn verlies bedreigd werd. Door den dood toch van 
FREDERIK I, op 25 Februarij 1 1713, ging de regering op zijnen zoon FREDRIK 

WILLEM over, die niet alleen alle door zijn vader vroeger aai;i ALBINUS toe- . 
gekende eeretitels, uit eigene beweging, bevestigde (26 Augustus 1713), maar 
dezen óok, twee jaren later, uitnoodigde, om de voorheen .aan het Pruissische 
hof door hem bekleede betrekking op nieuw te komen vervullen. Aan dat 
aanzoek bleef hij echter standvastig tegenstand bieden, niettegenstaande het 
later nog eens, op nog voordeeliger voorwaarden en onder gelijktijdige aan
bieding van een professoraat, herhaald werd. ALBINus bleef derhalve voor 
de Leidsche hoogeschool behouden, en deze mogt zich nog een vier- of vijftal 
jaren, in zijnen onvermoeiden ijver voor al wat het onderwij~ en andere aka
demiscbe belangen betrof, verblijden. In dien ijver ontzag de waardige man 
echter dikwijls te weinig zijne krachten en den nadeeligen invloed van weêr 
en wind, waartegen men veeltijds op meer gevorderden leeftijd minder be~ 
stand is dan in vroeg·ere jaren. Hij bleef daarom geenszins verschoond van 
de koortsepidemie van het jaar 1719, die, door een buitengewoon warmen en 
droogen zomer veroorzaakt, in_ een groot deel van Europa beerschte, en; wat 
ons vaderland betreft, door een van BOERHAAvE's uitstekende leerlingen, 
JOHANNES DE. KOKER, voortreffelijk beschreven is (112). Van dien tijd af dag
teekende de kwijnende toestand zîjner gezondheid, die als heete koortsziekte 
begonnen, in eene hardnekkige derdendaagsche koorts overging, waardoor 
zijne krachten allengs gesloopt werden. Niettemin werd het houden zijner . 
lessen, hoe moeijelijk het hem vallen mogt, voortgezet, totdat hij voor het 
geweld der ziekte moest bukken (113). ALBINus ontsliep 7 September 1721, 
des avonds te 8 uur, 68 jaar oud. Op zijn ziek- en sterfbed bleef hij zelfs 
van ligcharnelijk lijden verschoond, en zijn levensdraad werd, gelijk dat 
voorregt dikwijls aan oude menschen te beurt" valt, als onmerkbaar afgesneden~ 
Door dien dood, want de braven sterven altijd nog te vroeg, werden niet 
alleen zijne weduwe en elf kinderen, vijf zoons . en zes dochters, in diepe 
droefheid gedompeld, maar de geheele hoogeschool werd door zijn verlies · 
smartelijk getroffen. Zijn vriend · en ambtgenoot BOERBAAVE toch kon naau• 
welijks woorden genoeg vinden om het edel en uitstekend karakter van -ALBINUSJ 



gelijk het _naar alle zijden te voorschijn treed, eenigermate naar verdienste te 
doen kennen. De door hem ontworpen schets, waarin waarheidsliefde, aan
schouwelijke voorstelling en uit het hart gevloeide welsprekendheid -als om 
den voorrang dingen, overtuigt den lezer, dat zijn overleden vriend en collega 
niet minder groot als mensch dan als geleerde geweest is. · Zelfs zou het 
niet vreemd zijn, dat zijne, door dien bevoegden beoordeelaar als naar het 
leven geteekende persoonlijkheid op den lezer den indruk maakte, als die van 
het eerwaardig hoofd van een gelukkig aartsvaderlijk gezin (114). Te regt 
is daarom zijn naam aan de Leidsche hoogeschool blijven voortleven, en tot 
dat eervolle aandenken heeft bovenal de gelukkige omstandigheid bijgedragen, 
dat de Geneeskundige Faculteit van stonden aan, het verlies van een be
roemden vader, door het langdurig bezit van een nog in hooger m&te be
roemden zoon. 

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

( 1) Volgens toenmalig gebruik werd BOERBAA v E, 10 J ulij 1682_, als dii,;cipulus tertiae 
Classis, in het .Album studiosorum ingeschreven. Inscriptionum, Vol. VI (1677-1697), 

pag. 184. Zijn oudoom MARCUS is 15 llebruarij 1613 student geworden volgens lnscr. 

Vol. I, pag. 295: ,, MARCUS BOERHAAVE, Leidensis, filius OAROLI, ann. XIV, studiosus 

bonarum artium, apud parentes." 
(2) Dat BOERBAA VE reeds als student bij Curatoren goed stond aangeschreven, blijkt 

zoowel uit andere, straks ~e vermelden bijzonderheden, als uit de wijze, waarop zijn 
verzoek om ten huize zijner moeder met het genot eener beurs begunstigd te worden, 
beantwoord werd. Volgens Besol. 8, pag. 57" werd namelijk 3 December 1687 be• 
sloten, ,, hem uyt singuliere insigten 't voors. versoeck toe te staen, werdende Secretaris 

~ersocht ende gelast om van de al bereyts verloopen tijt van drie vierendeeljaars te 
slaen de noodige ordonnantie ende daerinne te continueren ter tijt en wijlen tot• de 
jaren voor· de welcke de beursen ordinair werden vergunt, sullen wesen geëxpireert. "' 

(3) Oratio academica (qua probat) bene intellectam a CICERONE sente1itiam EPICURI de 
summo bono. 

(4) Resol. 3, pag. 143 vso: ,, 15 November 1690 besloten om n. BOERHAAVE, Theó• 
logiae et philosophiae studiosus, te vereèren met eene gouden medaille ter waarde van 
f 50~ voor de eenige maanden vroeger in het openbaar gehouden Explicatio sententiae 

.Èpicurf de summo hominum bono." Die toewijzing had plaats ingevolge eener op 3 
December 1687 door Curatoren genomene resolutie: ,, Is goet gevonden en verstaen, dat 

telkens als yemandt nae voorgaende admissie van de hee,ren Rector ende Senatus aca• 
demicus, eene oratie, poëma ofte andere exercitiën publice in een der voors. Auditoria 

sal komen te doen,_ uyt den naem van de heeren Curateuren en Burgemeesters sal 

werden geregaleert met eene gouden ofte silveren medaille en dat deselve sal hebben 
een opschrift met relatie tot het oogmerk van voors. libe,raliteyt." · Resol. 8, pag. 56 vso, 

61 vso ~n 66; Ibid. 11, pag. 56 vso en 66. De stempel voor zoodanige medailles wordt 
_nog bewaard. 

(5) Di"sputatio inauguralis de· distinctione mentis a corpore, eet. ·L. B. 1690. 4to. 

(6) Dat toezigt werd hem 18 October 1691 opgedragen. Zie Resol. 8, pag. 168 vso. 

P~n 3den November 1692 werd hij daarvoor provisioneel vereerd met / 2001 daar bet uit 
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de bei-igtèn . van den Secretaris v AN DEN BERGH bleek, dat hij bijna den tijd van negen 
g~he~le maanden tot dat einde op de Bibliotheek had doorgebragt, en ni~~ alleen uit 

de oudere verzameling, maar ook uit die van vossms alle doubletten bad uitge~cboten. 
R~sol. 8, pag. 208 . vso. 

(7} "Novisti et ipse, neque, opinor, meminisse pigehit, ut solidos saepe dies noctesqne 

ordine vigilatas, irnpenderimns una èxplorandis arte chemica corporibus naturalibÛs, 

eo jam tempore, quo . Medicinam tu imprimis, ego Theologiam maxime, agitabamus. 
Deo aliter visum."' · 

(8) De to·enmalige Rector magnificus ANTONIUS sceuLTINGH heeft dienaangaande in 
den Liber promotionum in Acad. Harderov. het volgende aangeteekend: ,, HERMAN VAN 

BOERHAAVE, Batavus, Philosophiae Doctor, examinatus per universam Medicinam, ex• 

posnit casum morbi de apoplexia et HIPPOCR. aphor. 61, Sect. V. Disputavit de utilitate 

explorandorum in aegris excrementorum, ut signorum. Omnia exacte et solide. Promo• 

tore VAN DE GRAEFF."' Aanhaling van BOUMAN, 1. 1. II, pag. 193. 

(9) In 17 42 te Leiden herdrukt in 12°; ook door JOHN BTJRTON aan zijn Account of 

the life of lJr. BOERHAAVE toegevoegd, pag. 187 seqq. - Reeds in dit akademisch 

proefschrift wordt de beweging als grondoorzaak van het leven, de ziekte als gestoorde 

beweging voorgesteld, . terwijl vooral op . de physische eigenschappen der vochten en 

overige deelen gewezen wordt, zoodat men reeds daaruit eenigermate den gang zijner 
denk beelden, in later tijd duidelijker ontwikkeld, kan leeren kennen. 

( 10) ScHUL'l'ENS zegt dienaangaande, blz. 15: "Jugulat in primis Spinozam, Daedaleum 

illum implicatissimi Atheïsmi architectum, et quidem tam secante acie, tam valido ratio

nnm nervo, ut in adolescente virilis jam turn brachii ad tales pugnas robur admirari 

sit, cum sensibu_s Christianam institutionem unice redolentibus, quae éx nupera Disser

tationis illius lectione recenti adhuc vigore mentem hilarat.'' 
(11) Blijkt het uit de woorden van SCH'CLTENS, wat het in den tijd van BOERTIAAVE 

beteekende, om voor een aanhanger van SPINOZA gehouden te worden, hetzelfde is af 

te leiden uit hetgeen reeds veertig jaren vroeger, vóór de uitgave van de Orat-io aca

demica z'n memoriam Boer-haamï, in de Resolutie'n, 7, pag. 100. VSO werd aangeteekend: 

"6 Juny 1678. De Curatenrs en Burgemeesters in ervaring gekomen wesende, dat met 

den druck werden gemeen gemaakt de Opera posthuma van SPINOZA, inhoudende vele 

zeer schadelijke, goddeloosse en heterodoxe stellingen ende conclusiën, bequaem om de 

geheele christelijke religie - te subverteren, ende voor eenvoudige menschen den 

wegh te banen tot het absoluut atheïsmus enzv. verzoeken ae~ Burgemeesters, dat alle 

exemplaren, die daarvan mogten . zijn, op de ignomi_nieuste wijze, als van een goddel?os 

en heterodox tractaat, mogen worden verbrand." · 

(12) Voor drie jaren aangesteld tot Lector in de Medicijnen, op een tractement van 

f 400, ,, in agtinge dat men . alsnogh niet hadde konnen reusseren omtrent de verkie- · 

singe van ee·n professor Institutionum medicarum, in plaatse van den heer DRELIN• 

CURTIUS. Resol. 9, pag. 240. 

(13) ScHULTENS, 1. 1., pag. 18. 
( 14) Actor. acad. XII, pag. 139 vso {8 Junii 1701 ). Conff. Act. acad. Docum. ~III, 

pag. 136, alwáár men een exemplaar vindt van het gedrukt programma, waarin het 

geleerde publiek, als naar gewoonte, wordt uitgenoodigd, om de publica allocutio van 

BOERHAAYE te komen bijwonen. 
(15) Resol.· 9, pag. --245. (16) Resol. 1. 1., pag. 259. 

(17) Resol. 1. 1., pag. 320 (12 April 1703); Ibid., pag. 321 {8 Mei). 

(18) Resol. 9, pag. 497 seq. (18 Fehruarij 1709). 

(19) Resol. I. I. 510. Oratio, qua repurgatae Medicinae facilis asseritur si111plicitas, 
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habita-- XX Martii 1709, quum Medicinae et Botanz·ces professio11èm susdp~ret. L. B" 
1709 •. 4to. 

(20) Resol. 10, pag. 112: alwáár gezeg<l ,,·ordt, dat die exercitia sedert den dood 

van BIDL09 (30 April 1730) hadden stil gestaan. 
(21) Resol. · I0, pag. 297 (15 Junij 1718): 11Wetende, dat Dr. HERMANOS ~OERHAAVE, 

professor Medicinae et Botaniccg, eenige jaren herwaerts collegia chemica onder een 

zee~ groote confluentie van studenten gehouden heeft . .,, 

(22) ScHULTENS, 1. 1. pag. 16: ,, Domus ejus templu~ fuit Aesculapii" artisqne .Apol• 

·lineae Sacr~.rium, unde Hippocratica quotidie Responsa edebantur; in solatium innu7 

merae illnc undique nationum regionumque confluentis multitadinis. Nemo illuc ac• 

cessit, quem non ipse vultus venerabilis recrearet; a.c Socraticum illud Nestoreumque 

mel oris facundissimi, laeta velut sanationis aura a<lflaret. Quid dicam de consultatio

nibns per literas expetitis a Regibus, Principibus, aliis personis dignitate eminentibus ?. 
Q~id de nimbis epistolarum undiqne glomeratim advolantium? Quid de honorifieis 

&alutationibus et officiis, quibus eximie cultus fait etiam ah iis, quibus summus honor 

~t cultus deferri sol et,'' eet • 
. (23) H. BOERHAAVE, Epistolae ad JOANN. BAPT. BASSAND, .1.'Jtledicum Caesareum. Vindoh. 

17i8. Svo. E'pist. LXXXV. (Leid. 1736), pag. CCLI seq.): "Laetissimus vidi, te feli

citer . aeque. ac sapienter sanavisse a diro morbo Carolum Principem. - Fatcor tarnen, 

longe irnpensius gaudebam, dum intelligo frui te amabili convictu carissimae filiolae, atque. 

eam solari labores actos diurnos vespertino cantu et cymbala. Quam illud jucundum, 

domi philomelae suavitate refici. Expertus novi. - Gnata mea canta.ndo et cyrnbalf\ 

pulsando interpolat alia sua magis severa studia, quibus rnentern suam diligenter satis 

excolit. -, Ego recte valeo, noctu dormio in villa mea. Quinta matutina peto urbem. 

lbi ad sextam a meridie querelas aegrotantium lenio. Chemica exerceo. Aniinum 

legendo oblecto. Deum adoro, arno, veneror unice. Redux rus stirpes contemplor, 

agnosco laudoque amici BASSANDI liberalia munera; hortus enim superhit arborum 

varietate vegetarum, ibi ego plantis imrnorior, et amore plures habendi senesco. Ama• 

hilis, dulcis, insania I Tiliam Bohemicam latissimo folio, atque miram illa.m cucullato 

folio ex Silesia, quis unquam dabit? Ita pariunt divitiae insatiabilem majorum fämem, 

et torquet avarus benefactoris liberalitatem. Ignosce senescentis amici delirio, quae

rentis serere arhores, qua~ adspectum juvent nepotum, iisqne umbram faciant.'' 

_ {24) . Gelijk de geheele Oratie van SCHULTENR een panegyricus is van de vele voor

treffelijke eigenschappen, waardoor het karakter van. BOERHAA VE uitmuntte, zoo konden 

ook . zijne dankbare leerlingen d.aarvoor nooit woorden genoeg vinden. Men zie bijv.,. 

de door- HALLER gegeven karakterschets, _ Bibl. anat. I. 756 seq. 

' (25) Oommentar. in BOERH. Aphorismo.s V. pag. 635 seq. 

(25*) In de . Deliciae poeticae van L.AURENTIOS v AN SANTEN, ,L. B. l i83 seqq. Svo, -

pag. 52 seqq., alwaar ook eene tweede proeve van Lat·ijnsche poëzij gevond,en wordt, 

BOERHAAVE's gelukwensching namelijk, aan zijnen ambtgenoot v .AN ROYEN, bij gele

genheid van diens in het. jaar 1734 voltrokken huwelijk. Intusschen waren de poëJische 

gaven van den beroemden man geenszins aan zijne overige talenten geëvenredigd. 

P. HOFMANNI PEERLKAMP, Liber de vita, doctrina · et facultate Nederlandorum, qui car-
1nina latz'na composuerunt. Ed. 2. Harlemi. 1838. 8vo, pag. 487: ,, Ex Deliciis Santenii 
apparet, n~que a l\Iusis latinis tantum virum fuiss.e alienum. Laudanda euim voluut~~ 

est in homine tot negotiis distracto, non Leidae tantum, non Hollandiae, non Europae, 

sed toti terrarum orbi utilissimis: ut vere Apollo medicus ei nihil non concessit, ita mu• 

sicum non habuit faventem, credo quod non magnopere curabat." . 

(26) Den 19den Junij 1738 schreef BOERHAAVE aan BASSAND (Epistol. pag. CCLXXII)~ 
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• Ego aeger anxietates supra vires tuli: omni fere momento suffocatus · a terribili dys." 
pnoea. Accessere postea angustiae hypochondriacae exqnisitissimae. Tandem vero et 
dirae ideae. Haec omnia pervigilem noctes egerunt diesque: ut vix tristins quid ferri 
potuerit a natura humana. Postremo aqua intercus, oscheocele, anasarca, pbimosis 
formidabilis, una cum molestissimis symptomatibus ;_ donec · crepante epidermide aqua 
se exoneravit multum hac via: nnde nlceratis partibus jam laboro: haec mea vita, 
quae placet tarnen: quia sic visum Deo, cnjus absolntissimum jus in me agnosco, amo, 
adoro, id orans, liceat pati pa tien ter, et cum laude infinita snmmi nnminis, id omne, 
quod vult, ut patiar. Experior quotidie, quod post tristissima quaeque diu tolerata, !erena 
diluceant intervalla."' - Londinensi amico c. MORTIMER, morbi naturam · requirenti, 

die 3 Sept. 17 33, rescript urn est: N Aetas, labor, corporisque opima pinguetudo effecerant 
ante annum, ut inertibus refertum, grave, hebes, plenitudine turgens corpus, anhelum 
ad motus minimos, cum sensn suffocationis, pulsu mirifice anomalo, ineptum evaderet 

ad ullnm motum. Urgebat praecipue subsistens prorsns et intercepta respiratio ad prima 
somni initia: unde somnus prorsus probibebatur, cum formidabili strangulationis mo
lestia. Huic hydrops pedum, crurum, femornm, scroti, praeputii et abdominis. Quae 
tamen omnia sublata. Sed dolor manet · in abdomine cum anxietate summa, · anhelitu 
suffocante et debilitate incredibili, somno pauco eoqne vego, per somnia turbatissimo. 
Animus vero rebus agendis impar. Cum bis luctor fessns, nee emergo: patienter ex
spectans Dei jussa, quibus resigno, data; qnae sola amo et honoro unice.'' - Van nog 
latere dagteekening is het Franscbe, door de hand zijner dochter aan BASSAND ge
sclireven briefje, van 11 Septem her 1733: " Mon mal s'empire. Mes forces se diminuent. 
Les oppressions du coeur, causées par Je polypus sont coutinuelles et de la dernière 
cruauté ! Dieu le vent ainsi, sa volonté tl'ès parfaite et souveraine soit glorifiée dans 
la soumission de la creature qui n'aime ni n'adore que l'infinité de l'Eternel. - Voici 
tout ce que j'ai pu dicter. Dien vous conserve dans sa divine protection I" 

(27) ALBERTI SCHULTENS Oratio academica in memoriam HERMANNI . BOERHAAVII, vfri 

summi; ex dec1·Mo Rectoris magnifici et senatus academici hahita die IV Nov. 1788. 

L. B. 17 38. 4to. Ejusd., .Academische Redevoering ter gedachtenisse van den grooten 

Boe·rhaave, etizv., uit het · Latijn vertaald door JAN JACOB SCBULTENS AZ. Leyden 1739. 4to. 
Onder de overige bronnen, waaruit men de levensgeschiedenis van den boogleeraar 
kan leeren kennen, verdienen inzonderheid genoemd te worden: .An account of the life 
and wri"tings of HERMAN BOERHAAVE, Doctor eet., in two ·parts,· with appendix (by WIL· 

LIAM BURTON). London 17 43. Svo. Essai sur le caractère du grand medecin, ou éloge 

critique de Mr. I1ERMAN BOERHAAVE ' (par MATH. MATY) à Cologne 1747. Svo min. 
FoNTENELLE, dans les Mémoires de l"Academie royale des Sciences de Paris, pour 1738. 
J. L. KESTELÖOT, Lofrede op IIERl\lANUS BOERH.AA VE; in de Werken van de Hollandsche 
-Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen, Dl. V, blz. 133 vv. 

(28) Resol. 10, pag. 327 seqq. (8 Mei 1719). 
(29) Bijbel der Natuur door JAC. SWAMMERDAM, of Historie der lnsecien, enz., door 

HERMAN BOERHAAVE, eet. (Latinam ve1·sionem adscripsit HIERONYMUS DAVID GAUBIUS, 

Medicinae et Chemiae Professor). Leyden 1737 en 38, II Dln. fol. 
(3Ó) Boer/mave's Leven van sw AMMERDAM, aan het einde: N Hier :was bijeen gegaard, 

duursaam gemaakt, in order geschikt al de stof, waarnijt sijn opstel was opgebouwd, 
sodat altijd bij de hand was, wat vereischt wierd tot beweringe van sijne stellingen. 
Sulks was nooit gedaan van den tijd af, dat men kennis heeft gehad van de wetenschappen. 
Dit had kunnen bewaard worden eeuwen lang in sijn wesen. Maar o hard noodlot 
der vlijtige konst! de man bad, als een bedelaar, het rondom te koop geveild, dog 

~elaas ! te vergeefs. Na den dood van dien grooten man werden alle sijne na~elatene 
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zaken,' tót de ontleeJ:kunst, dierkens, werktuigen, do'ör de eHgenamen te koop geveild. 
om eene vijfduizend gulden. Daar was geen koopman · te vinden, die het voor zich 
alleen, noch voor het gemeen wilde inkoopen. 0 verlies, dat nooit vergoed kan 
worden. Alles is verstrooid en vergaan, tot schande van onze eeuw, in welke nogtans 
meer dan in eenige andere de Natuurkunde betracht wordt." 

(31) Essai physique de thistoire de la mer. Amst. 1725. fol. avec Planches. Natuur

•kund(qe ~eschrijving der Zeê"n, enzv. "s Gravenhag·e 1786. fol. met·plaaten. 

(32) De Latijnsche voorrede van BOERHAAVE, ook · in •de Hollandsche vertaling van 
het werk, met eenen er tegenover geplaatsten tekst in de moedertaal, opgenomen, k_an 
alsnog met vrucht en genoegen gelezen worden. ·· 

"(33) Index alter platztarum, quae in horto academico Lu_qduno•Batavo aluntur, con• 

acriptus ab HERMANNO BOERHAAVE. L. B. 1720. II P. 4to. 
(34) HALLER, . Biblioth. bot. II. 96: ,,·Auctor .(ili Indice altero) horti sui historiam 

'praemisit, characteres nunc et generum et classium addidit~ multum citavit in illis 
l\lALPIGBIUM, ut tarnen totam plan tam BOERHAAVIUS consuleret, . neque radici, foliis aut 
facici .Iocum in generum characterihus negaret. Stamina fere ubiqae adjecit, ut charac
·terem adeo, quem solent naturalem vocare, primus adornaret. Icones etinm adspcrsit, 
pot.issimum Leucodendrorum, bas ad JOH.ANNJS HARTOO codicem descriptas. Mu ltas 
potissimum Indicas plantas primus accurate exposuit, arborum etiam potissimum. Ge

nera etiam pluscula constituit, Paviam, Clutiam, Samoluïdes, Caprariam, Basellam, alia."" 
SPRENG EL, 1. 1. II. 199 seq.: ,, HERMANNI systema carpologicum novum et celeberrimum 

quidem .nactum est adseclam RERMÀNNUM BOERHAAVJUM, virum et medica arte felicis
simum et Chemiae scientia doctissimum, adeoque pium, integrum, modestum et libe
ralem, ut immortale praebuerit. virtutum omnium exemplar. - Adhaesisse a·utem HER;. 

MANNI systemati, , patet praecipue ex Indice altero eet. - Incipit ah _imperfectis, dirimit 

totum regnum in herbas· et arbores; illas disposuit in moncicotyledones·et dicotyledon'es. 

Has primo loco positas dividit in eas, quae nudo semine et quae capsulis gaudent, 
·seminum dein et · loculorum numerum addocens. Sic .Malva ad polyangias polycoccas; 
umbelliferae stellatae ad gymno-dispermas, Veronica ad diangias polyspermas, verticillatae 
ad gymno•tetraspermas, Ranunculus ad gymno-polyspermas pertinent. Monocotyledones 

diducit in bracteatas tLiliaceas) et Gramina; arbores juxta •· fructus formam, in pomi
feras, bacciferas eet." 
·. (35) Hoe nederig BOERHAAVE over zich ielven dacht, blijke uit het slot zijner Hort. 

brevis histor-ia: ,, Atque ita post praeciaros hosce viros, ejusdem anni initio 1709, ego 
procurandis horti commodis admotus, sensi, quam procul abessem ah ea perfectione:, 

quam in dece,soribu~ admiratus cum reverentia friera~. Èt quotidie duro mecu_m horurn 

;merita venerabundus colo, magno deputo -honori ad exemplum eorum animum meuni 

formare docendique Înethoclum; ut quidpiam laudabile praestare queam. Dumque aequarê 

hos mihi rian datur, . nunquam,- menti sanitas si constabit meae, exsuperare illos sperabó~ 
Yivam contentus -hac sorte · quam maxime, si imitari utcunque praeclaros auctores 
conailtis mei voto eventus aliquo tantum modo subscripserit.'' · 

(36) Opusculor, omn. Orat. VII. pag. 54 seqq. (37) 1. 1. pag. 56 seq. 

(38) Botanicum Parisiense, operis majoris prodituri prodrom~s. Leidae 1723. l 2mo, 
Botanic_um Parisiense, ou Dénombrement des plantes, qui · se trouvènt aux environs de Part"s, 
eet. Lei_de 1727. fol. avec · fig. 

(38*•) Resol. van Curatoren 11, pag •. 9S. · ... 

(39) Biblioth. bota~. IL pag. 96: ~ Saepe. vidimns _ ante auroram . optimum senem 
ligneis calceis per hortum · repentem, ut c6m{nus et culttim herbarum perspicer·et, et 

flores fructusque specularetur.'' - · Cum in horto viveret, et a spontaneis plnntis 1ege~c.1is" 
NED. TIJDSCHR. v. G1rn.EESK. 1866. - 2e .AFD! 3 
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tum officiorum mnltitn<line, turn regionis ipsins, in qua vixit, conditione excluderetur, 
Gramina, Musco.,, F~ngos et plantas Enropaeas minori. studio, quam peregrinas, in
spex it et recensuit. · 

(40) H ALI.ER, 1. l. pag. 97. 

{41) "Adhuc alienior est ah nlla spe boni atque solidi usus ad medicam theoriam 
Chymia." 

( 42) Oratio de Ohemia suos er1·ores expurgante, habita quum Chemiae professiom:in 
auspicaretur, 2 Sept. 1718, 1. 1. -- Element. Chem., Tom. II. pag. 82 seqq. Vsus Chemiae 
in medendo. 

( 43) Element. Ohem., I. pag. 126-422. 

(44) l. 1. pag. 126 seq.: ,, Necessarium propterea puto, ut eaveamus maxime; ne, in

quirentes in rei tam profumlc abditum ingenium, fallamur usquam. Oportebit _ igitur 
abstinere quam severissime ab omni speculatione in sola mente nata, neque indulgere 

quam minimum ulli, utcumque plausibili, figmento, nullii servire preconio assumtae 

sententiae: nisi velimus per dubia nosmet incertos dare et praecipites. - Igitur inqui

siturum, quid sit ignis, decebit ita se gerere, ut qui nihil penitus de eo cognoscunt, 

omnem,1ue etiam de eo praeconceptam opinionem prorsus ahjicere. Sequi oportet lo

gisticam analysin Geometrarom, qui, quaerentes rem incognitam, nihil ponunt omnino 
in ea cogniti, utque memores maneant perpetuo, notam illi aftïngunt, qua significatur 

nihil" nisi quod incognita sit illa, atque deinceps indaganda." 
. (4'5) Mémoire sur la chaleur, par le Oomte de RUMFORD• Paris 1804. Svo, pag. l: • Il 
y a longtems, que la chaleor fait l"ohjet favori de mes recherches. Ce fut en lisant 

!'excellent traité de_ BOERHAA. VE sur Ie feu, à l"age de 17 ans, que je me suis attaché 

à . ce sujet; et si, appelé depuis à d"autres travaux, j'ai quelquefois été obligé de l'aban-
·donner, j'y suis constamment revenu et toujours avec un nouveau plaisir •• , 

(46) 1. 1. pag. 321 seq.: ,, Jam autem videmus ad infima int~riora campanae strias 

uecurrere forma~as_ fere, ut a spiritibus destillantibus fieri solet. Attamen baad sunt 

illi veri alcoholis spiritus, namque sapor humoris plane aquosus est. - Apparet hinc 
materiem hanc, omnium maxime inflammabilem, dum ah igne in flammam vcrtitur" dum 

ergo ignem vere alit, videri mutari in aliam materiem, quae, post hanc mutationem, 

ignem nutrire nequit amplius, sed in aquam quandam abit, quantum nobis judicare 

Heet. An hacc aqua prius in alcohole haeserit, nulla, nisi hnc arte, separabilis? an 

vis ignis comburens alcohol in aquam puram vera commutatione converterit? an aër 

inter ardendum hanc aquam suppeditaverit? alia dein -exempla docebun-t a prudelitibus 

instituenda.. Utique alcohol ad haec snmi debet illud, a quo leni destiJlatione, ex 

alto vase, facta supra siccissimum salem tartari -alcalinum fixum, omnem aquam sepa

ravit prius ita, ut ulla prorsus arte impossibile sit, plus aquae separare a vero vini 
spiritu; sic enim, et cum hoc ego haec experimenta vobiscum instituo, gnarus quam 

arcte aqua spiritihus sinceris vini nubat conjugio hand temere dissolvendo." 

(47) Elementa Ohemi·ae eet. Tom. I. L. B. 1732. 4to, pag. 677 seqq.: _ • Oro v·os 
Auditores cum cura perpendite id quod dico"' eet. 

(48) J. H. KoPP, Geschichle der Chemie 1. 1. I. pag. 200 seq . . 
( 49) Beso.l. 10, pag. 263 seq., 268 seq. - Resol. 1. 1., pag. 468 • 

. (50) Resol. 11, pag. 260. Äcto1·. acad. Do cum. XVII. pag. 82. V irn het geven 

die-r lessen werd hij, met het behouden · van de daarvoor genoten wedde, den 9den 

Augustus 1734, ontslagen, en daarin door WILHELMUS LA BORDUs opgevolgd. Resol. 

12, pag. 35 en 51. 
(51) Act. acad. Docum. XVII. pag. ·200. De titel zijner toen uitgesprokene Oratie ÎF: 

De vera philosophia nunquam contemta aut contemnenda. Rcsol. 1~, pag. 47. Tien 
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jaren vroe~er, 8 Febrtiarij 1724, had 's ORAVÈSAN .DE in zijne rectorale Oratie gehandeld 

de eeidentia mathematica et morali. 
(52) Is. NEWTON, Naturalis philosophiae principia mathematica. Londini 1687. 4to. 

{53) DION. VAN DE WYNPERSSE, Oratio de recentiorum meritis, speciatim Belgarum, 

in philosophiam naluralem. Groningae 17 59. 4to, pag. 38 seq·. 
(54) lntroductio ad Philosophiam Metaphysicam et Logicam. Leidae 1737. Svo. 

· (55) J. N. S. ALLAMAND, Oratio de vero philosopho. L. B. 1749. 4to. Ejusd. Histoire

de la vie et des écrits de l'nutèur, ajoutée aux Oew:res philosophiques et mathématiques de · 

,l/r. G. J. 's GRAVESANDE, rassemblées et publiées par J. N, s. ALLAl\IAND, Amst. 177-4. 
II Voll. 4to. Conf. J. F. VAN CAPPELLE, Bijdragen tot de geschiedenis der Wetenschappen 

en Letteren in Nederland. A mst. 1802. Svo, pag. 273-298. 

(56) Lijst der machines behoorende tot het Theairum ph,ysicum der Universiteit -te Leiden 

(opgemaakt in Maart 1724), in Resol. van Cur. JO, pag. 470 seq. 
(57) Re~ol. 1. 1., pag. 474, 543 seqq. Ibid. 11, pag. 71, 145. 

(58) "Varia circa Physicam, experimentis. in theatro physico illustrabit." 
(59) Actor. academ. XIV, pag. 152. Dat gemis eener lijkrede vindt echter eenige 

vergoeding in het door ALLAl\lAND geschreven levensberigt, dat het eerst in de Dictio
naire historique de MARCH_AND (l 759) geplaatst, en later door den schrijver aan de 

Oeuvres philosophiques eet. toegevoegd werd. 
(60) B. ALBINI Oratio in . obitum viri Cl. et experientissimi JOHANNIS JACOBI RAU eet., 

dicta a. d. 29 Sept. 1719. L.B. 1719. 4to, pag. 9: 11Solent _nempe inGermaniachirur~ 
giae magistri vel nul)um; vel vile minerval recipere ;: ut concreditos pueros sua arte 
instituant, eos subser,•ire sibi volunt, quasi chirurgiam addiscere trinis annis evilescendo 
possent; si barbam rite et molliter tondant, emplastra aeqnaliter linteo obducant, cultros 
acuant, bene se suo munere functos credunt, tune diplomate muniti ad extern sdim it." 

tnntur, ubi _in tonstrinis mutata scena eadem luditur fäbula, nisi quod in alios aeque 
- gevere statuant id, quod ante paucos dies ipsi detestabantur; qui vix servitio se sub

duxerunt, servire sibi alios cogunt, abutuntur sua licentia, et q nod tempus olim ,·ilis
simis matrisfamilias servitiis consumebatur, jam otio rlatur; quid Jectione bonorum 
autorum se ipsum instruere sit nesciunt, latinam linguam ignorant, aeque atque anato• 

miam, breve · aliquod chirurgiae examen mernoriae mandant, et emplastrorum atque 
nnguentornm confectionem discant, ut olim in examine sé magisterio dignos probent. 
Talis sine dubio etiam fuit nostri disciplina, et tantilla , initia .tantum nobis dedere chi
rurgum~ Panpertas enim experiri haec omnia jussit." 

(61) Respons. ad defens. RUYSCHII eet. 1. ldd. pag. 3 seqq. 
(62) lnstitution. chirur,qfo. Part. II. Amstel. 1750. 4to, pag. 912 (b). 
(63) C. II. E. D. de ltine,·e suo Anglicano et Batavo, annis M DCCV l .et VII facto 

Relatio eet. (s. 1.) MDCCX. Svo min. pag. 89 seqq. · 

. (64). 1. 1. pag. 90-120. (65) pag. 120 seqq •. 

(66) Z. C. VON UFFENBACH, Reisen durcli Nieder-Sac!tsen, Holland und England, III 
Th. Ulm 1753. Svo. pag. 640 seqq. 

(67) Conf. n. ALBINI Oratio 1. 1. pag. 23: ,, Farna viri passim vulgabatur, et sedib11s 
suis ex omni Enropae angulo evocabat, ut ejus doctrina uterentur: nee eo! absterrebat 

magnum didactrum, quod pro labo.ribus suis . exigebat, credentes satis remunerari non 
posse paucorum mensium spatio tot exantlatos labores et · vigilatas noctes in suos us~s 

convertere et tot annorum impendia pretio mercari, si rem spectes, vili, si facultates, 
magno quidem, sed quod cum föenore conduplicato olim, reddendum . sit." _ ÜQk 
HEISTER maakt van die buitengewoon hooge coll~glegelden melding. 

(68) HEISTER, 1.1. pag. 917, wáát de schrijver de vol~end~ woorden ~an RAU in d~n 

3* 
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mond legt: "De hac operatioue, quia ab ca potissimum subsistere et vivere cogor, 
nihil vobis dico. Si etiam aliquid de ea dicere debercm, veritatem vobis non dicerem, 
acleoque silere malo. Si hanc artem disc~re potestis, quando me ipsam in vivis exercere 
videtis, hoc vobis erit licitum. Ceterum CELSU.!'tl de ea legere potestis.'., 

(6!>) Resol. ,.,an Cural. 9, pag. 389 seq. et 391. Conf. Actor. academie. Cod. XIII, 

pag. 8: . • Die 13 Dec. lectum diploma D. D. Curatorum et Consulum, quo Domini 

JOANNI JACOBO RAU" Medico Amstelodamensi, potestas facta dissecandi cadavera in 
theatro publico unatomico.'' ,~ 

(ïO) BERNHARD ALBINUS spreekt van eene sectio publica in theatro anatomico, waartoe 
RAU was uitgenoodigd, en zijn zoon BERNHARD SIEGFRIED vermeldt evenzeer eene doo.r 
dezen ontvangene uitnoodiging, om eenige anatomische demonstratiën te Leidèn te 
komen doen: • Rogatus est, ut Leidam venire, et in theatro anatomico Academiae pu• 
blico demonstrationes q uasdam anatomicas instituere vellet. Eas partes etiam suscepit, 
atque in maxima spectantium, et praestantissimorum quoque, omnique doctrina orna
tissimorum, hominum corona ita implevit, ut eos non specta.tores solu~ habuerit, sed 
applausores.'' 

(71) SrnGENBEEK, 1. 1. Il. Toevoegs. en Bijlagen, pag. 274 seqq. -· HEISTER was ,·an 
Mei 1706 · tot October 1710 in Holland, en droeg er_ roem op, gedurende <lat vijftal 

_ jaren, onder RAu's Amsterdamsche leerlingen behoord te hebben. 

(72) Den 17den December 1705 le,·erde BIDLoo dienaangaande een beklag in aan 
hee1·en Curatoren. Resol. 9, pag. 395 seq. 

(73) Re,ol. 10, pag. 86 seq.: • Insonderheyd ook in agtinge genomen sünde, dat 
denselven ,·oor 4 en 5 jaren, me.t veel reputatie en applaudissement, eenige sectiones 
anatomjcae alhier gedaen heeft."' 

(7 4) 1. 1~, pag 86. 

(75) Resol. 1. 1. pag. 88 seq. (Latijnsche brief van BAD), 

(76) Resol. 1. 1., pag. 90 et 93, 

(7i) De methodo .Anatomiam docendi et discendi. L. B. 1713. 4to. 
(78) Orat. 1. 1. pag. 33 seq.: ,, His saepius sine nausea repetitis laboribus (in explo

randa omni ossium, nervorum, vasorum et viscerum historia) comitem facite Anatomen, 
quam comparativam nominant; quae est brutoram, ex omni desumtorum genere, arti• 
ficiosa 1·esectio, quorum simplicior viscerum mechanica attente et diligenter resoluta, 

multorum inventorum fons fuit. - Uno verbo dicam, hanc anatomen ex brutis ad ho
minem comparatam, necessariam esse iis omnibus, qui severioribus studiis anatomicis 

operam navare student." 
(79) Orat. 1. 1., pag. 30: ,, Hac arte praeparatoria Belgium praeprimis praeterito 

scculo fioruit, et jamdum viget, maguopere CJ. nuYSCHU opera, qui . in hac excolenda 
arte laboriosissimus, omnes, qui ante ipsum hunc tractarunt, longe superaYit," 

(80) BERNH. A.LBINI Oratio I. 1., pag. 41 : ,, Quoties non audivi nost1·um haec (dili• 
gentiae atque industriae dcfectum) serio doluisse: aegerrime fercbat optime et multo 
labore a se praeparata ita neglectim haberi, res pulcherrimas, nee ah aliis ita ostensas, 
vix tanti aestimari, ut ultro condictum tempus illis considerandis vix tantillam moram 

concedere velint; et 110runt auditores ejus quam aspere saepe ipsos increpaverit et 

quam dura verba huic ipsi saepe expresscrint'' eet. 
{81) MICHAELIS BERNHARD! VALENTINI .Amphitheatrum Zoöl.omicum, Tabulis aenels 

quam plurimis exhibens historiam animalium anatomicam eet. Francof. 1720. fol., in 

.Appendice, pag. 34-114. Het blijkt niet, hoe , 7

.ALENTJN aan die excerpten van RAO ~s 

ontleedkundige lessen gekomen is. In de introductie geeft 11ij daarvan geenerlei re• 

kenschap. , No vero {zoo luidt het slot dier inleiding) solis brutorum cadaveribus, 
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instar vnltarnm, inhaerere videamur, addidi in fine nonnulla, eaque baud vulgaria, 

·Anatomiam hominis concernentia, qno per aureum illud ,yv~S-, tfEtJ.tJTÓV ad Creatoris 

optimi maximi venerationem magis semper atque magis deducamur, in cujus gloriam 

ut et praesens Sylloge tendat atque vergat, est quod unice in votis ha beo." De 

meening van PORTAL, dat VALENTIN zelf, als leerling van RAU, die excerpten gemaakt 

zon hebben, '"°indt hare wederlegging in het historische feit, dat die dnitsche geleerde 

en Tee]schrijver reeds bijna twintig jaren lang hoogleeraar te Giessen geweest was, 

toen RAU als akademisch docent te Leiden opt.rad. 
(82) C. LINNAEI Genesis calculi, · eet. Upsaliae 1749, § XXXVIII; in Àmoenitat. 

academie. Vol. II. _ Amst. 1752. Svo, pag. 178. 
(83) ALBINI Oratio, pag. 42 seqq.: ,, Statura ejus erat, qnalis virum decebat; erat 

enim specie lncu]entus, forma conspicnus, hnmeris Iatus, lumbis firmus, membris com

pactis et reliquis eximiis omnibus, crinibus nigris, in ravi coloris vultu subnigris oculis 

eximius, valetndine perintegra, fronte erecta, vn1tu severo et austero, et paucis, ornnia 

erant mascu]a, _nt laboris esset patientissimus. In hac domo mens erat sana, nunquam 

recondita · vel tecta; neque enim -integritati suae convenire existimabat, aliud fronte 
.mentiri, aliud animo coquere, eum animum pessimum esse judicans, qui animum fingit; 

animus scientiae praecnpidus, ambitionis honestae, sed .qui facile iracundia excandesceret~ 

_ In vitae genere erat admodum industrius, frugis, sobrius et parcissimus, quibus rem 
suam familiarem Iocupletavit egregie: in co,~libatn- perp8-~uo vixit, quod uxoriis negotiis 

impeditus . esse nollet, de caetero boni civis partes exp1evit omnes. Qualem descripsi, 
talem cognovistis."" ,.. ,~, 

(84) RAu deelde . bij dH(gelegenheid aan Curatoren mede, dat hij in de laatste drie 

jaren, tweemalen door eene apoplexie was aangetast, en dat hij de laatste 23 ll)aanden 

buiten staat geweest was om anatomische lessen te geven. Resol. 10, pag. 337 seqq. 

(85) Daar RAU geene familiebetrekkingen achterliet, kon er geen bezoek van rouwbe
klag plaats hebben. De Oratio funebris werd aan BERNHARD ALBlNUS opgedragen, dewijl 

FREDERIK DEKKERS zich daarvan, wegens zijne hooge jaren, verschoonde. Act. academ. 

XIII. pag. 118. - De aangehaalde Oratie van ALBINUS werd 29 Sept. uitgesproken. 

(86) lndPx supellectilis anatomicae, quam Academiae Batavae, quàe Leidae est, legavit 
r,ir Cl. JOHANNES JACOBUS .RAU eet., confectus a BERNHARDO SIEGFRIED ALBINO, qui et 

_ m'tam ejus, et curationem, quam calculosis adhibuit, instrumentorumque .figuras addidit . 

L. B. 1725-. 4to. -

(Si) C. H. E. D., De itinere suo Ànglicano et Batm,o relatio ad amicum D. G. DE ·R. 
A. C. Amstel. l 7J 1. 12mo. Die geneesheer woonde namelijk twee steeµsnijdingen . 

v·an RAU bij, en gaf, volgens HALLER, van diens manier eene, tot in de bijzonderhedep 
afdalende beschrijving. Vid. Biblioth~ chirm·g. II. § DIV, pag, 3. 

{88) Di'sputatio de calculo vesicae ejusque per sectionem auferendi met'1odo novissima, 

praestantissima et facillima. Basil. 1716, pag. 17 sêqq. Ook die Zwitsersche geneesheer 

getuigt vele steensnijdingen van RAU te hebben bijgewoond. Zijne berigten verdienen 

te meer opmerking, dewijl zij even als die van E_RNDEL, aan de beschrijving vap 
A LBINÓS voorafgingen. · · 

)89) Obst?rvationes chirurgz"cae de calculo renum, vesicae, tfrethrae, Uthotomia et vesicae 

punctura; in quibus lithotomiae methodum, quam celeberrimus JOANNES J.ACOBDS RAU eet. 

-exercuit, tutissimam et feUcissimam omnium hucusque intJentarum methodorum esse, variÏ& 

experimentis et rationibus probat JACOBUS DENYS, civitatis Leidensz°s 01·di"na1·ius chirurgus 

lithotomus eet. L" B. 1731. Svo. In de opdragt aan BOERHAAVE en OOSTKRDYK SCHA.CH; 

]eest men: # Lubens publice, maximas inter gratiarum actiones" agnosco, fortunarnm 

111eatum sum mam fuisse, m_e vestra Qpe consuetudi11em et amicitil\m celeberrimi, do-
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ctissimi ChirurgiHeque peritissimi JOANNIS JACOBI RAU, 'ti1nc anatoiniam· et chirurgiam 

in Academia hac Lugduno-Batava profitentis, babuisse. Familiaritate, quam cum hoc 

viro celeberrimo colui, aegrosque curando, quos calculo aliisque gravissimis morbis 

liberaverat" multa didici, mihi ante ignota, sufficientemque experientiam assecutus, qua 

post fatum clarissimi illius viri, vestris hortatibus audax, aptus fui ad lithotomiam no~n 

iantnm suscipiendam, scd in exercitio ejus (quo cum successu, alii judicent) perseve
randum.'., Conf. Praefat. pag. 2 et ipsius libri pag. 110 seqq. 

(90) lnstitut. chirurg. Part. II. Sect. V, Cap. CXLIII. § XIII seqq., pag. 912 seqq~ 

( 91) J OANNIS J ACOBI RAU Epistola de inventoribus septi scroti, ad virum Cl. FREDERICUM 

RUYSCHIUM, Anatomiae et Botanices projessorem. Ejusdem Responsio ad qualemcumque 
defensionem FREDERIC! RUYSC~II, quam. haud ita pridem edidit, pro seµto scróti, eet. 

(92} BoERHAAVE, Praelection. 1. 1. 
(93) li.ALLER, Element. Physiol. Tom. III. pag. 156 seq. 

(94) Blijkens de vroeger aangehaalde excerpten, achter het Àmphitheatrum Zoötomicum 
van V.ALENTIN, volgens HALLER, Bibl. anat., I. pag. 771: ,, Processum longissimum 

mallei, pa-ree et obscuriuscule ah aliis visum, et ipse constituit, eiq ue nomen imposuit." 

(95) .Epistola (Venetiis 19 Nov. ann. 1644) ad THOM. BARTHOL.; in Epi,tol. medicinal. 
Cent. I, Epist. LXIII, pag. 259: N Subtilior processus mallei a nemine antea observatus." 

(96) Praelection. Tom.· IV. pag. 358: ,, Ejus processus inventionem debemus RA vio." 
(97) il.ALLER, Bibi. anat. I. 1., pag. 771. -_ HEISTER vermeldt, dat hij in 1706 en 7, 

tijdens zijn verblijf te Amsterdam, van RAU hoorde, dat hij voÖrnemens was eene ver• 

handeling uit te geven: de neglectis quibusdam in oculo et aure. Vid. 1. 1. pag. 917. 

{98) Daar aan het houden van Orationes funebres, in den laatsten tijd, meermalen 
geen gevolg was gegeven, besloten Curatoren, 8 November 1719, er ernstig op aan ~e 

dringen, om dit gebruik in stand te houden, zelfs in die gevallen, waarin het blijken 

moit, dat de overledene · vóór zijnen dood een tegenovergestelden wensch geuit had, 
of als er bezwaar door diens vrienden en naastbestaanden gemaakt mogt worden. 

(99) Over de beide Leidsche professoren, BERNHARD SIEGFRIED en FREDERIK BERNBAH.D 

ALBINUS zuJlen wij, in een der volgende opstellen, opzettelijk handelen. Een derde 

.zoon, CHRISTIAAN BERNHARD, is hoogleernar te Utrecht geweest. 
(100} H. BoERHAAVE, Oratio academica de vita et oln"tu viri Cl. BERNHARD! ALBINI, 

ex decreto ma_qni.fici Rectoris ·et senatus academici, habita . XXII Sept. ann. MDCCXXI. 

L. B. 1721. 4to. pag. 8 seqq. Aldaar wordt tevens de latere door FERDiNAND Hl aan 

dien adelbrief gegeYene bevestiging en uitbreiding \'errneld, met bijvoeging van de 
bijzonderheid, dat aan den naam WE1ss -die van voN WEISSENLÖW werd · toegevoegd, 

en met verdere verwijzing tot , BECMANN"s uitvoerige beschrijving van het vorstendom 

Anhalt (JoH. CHRISTOPH. BECMANN's .Auhaltische Historien. Zerbst, 1710. fol.) 

(101) BoERHAAVE, Orat. academ. 1. l. pag. 20: 11 Anatomica vero omnium diligen• 

_ tissime exercuit, praeeunte clar. CAROLO DRELINCURTIO; huic ille viro, in omni erudi• 

tionis genere excellenti, individuus haesit comes, ab eo in partem laboris semper vo• 

catus, carus prae al_iis omnibus discipulus, ab eo cxercitatae manus dexteritatem, veterum 

placita, inventa recentiorum, usum partium, eruditionem anatomicam, floridam fäcun

diam, leporibus atticis Jaconicam brevitatem conditam didicit." 
(102) Disputatio medica de Catalepsi. L. B. 1776, 4to. (103) 1. 1. pag. 27. · 
(104) Oratio de ortu et progressu Medicinae. L. B. 1702 4to. Conf. Actor. academ. 

Cod . XII, pag. 144. 
( l05) ,, Orbi literato scriptis, ineritis in rempublicam physico-medicam, famàque notissi• 

mus." Vidd. Act. acad. lJocum., XIII pag. 155. 
( 106) BoERHAA v E l. l , pag. 44 seq q. : ,, .Matutinas meditaudo, docendo me<.litata pQ• 
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meridianas horas impendebat. - Acri parta meditatione quam solerti ordinabat iudicio? 

quanta dein plani i,ermonis simplicitate haec proferre, quanto candore, liberalitate, studio, 

in anim<;>s discentium effundere quaercbat? Jam audiebatur inculcans sedulo, ne quid 
temere! Jam omnes admonens, ne quid negligenter! Jam magna testari voce per 

tirones, cauti essent lentique in consulendo, jam incitare, consulta mature· facerent. 

Ah quoties, et quae locutus de laudabili illa, sed, mngno mortalium damno, raro 

satis exculta per fidem et prudentiam simplicitate medica! partem magnam ad animos 

relatam servabunt discipuli. Memores hanc coronam ornant, qui audivere perorantem, 

quam sit damnosa arti licentia asserendi, fingendi, ex sola rationis subtilitate disputandi, 

vix consult&, Medicinae fideli magistrá, experientia. Audire meminist.is dicentem, 

fundi hanc medici calamitatem maximaru, quod mascula, HIPPOCRATI propria, innixa 

observatis, naturae aemula, ars conversa in inania otiosorum ah usu commenta,· .qui 

· fabricae corporis ignari, nee edocti sanitatis rationem, longe minus historiae morborum 

aut remediorum ulla tolerabili scientia instructi, medicinam docere tamen et exercere 

sustinent audacius tanto, quo minus scienter." 

(107) Ordo leet~ aestiv. 1703: • BERNHARDUS ALBINUS, absoluta Physiologia, Praxin 

medicam inchoabit. •• 

(108) Uit de Ordines lectionum van 1703-1721, waarvan de meesten in de Documenten 
,·an den akademischen Senaat gevonden worden, blijkt, dat bij afwisseling, de volgende 

onderwerpen op de lessen -van ALBINUS behandeld werden: Praxis medica. De-febribus. 

De· capitis pathologia. Mor bos cbronicos explicabit. De volvulis aget. Diaeteticam tradet. 
Gynaecea docebit. H1PPOCRA.TIS A phorismos" A ffectus mulierum" Functiones abdominis 

et earum laesiones. Remediorom usu receptorum historiam, usum et applicandi modos 

exponet. 
(109) 1. 1. pag~ 46 seq.: ,, Vos testes citare juvat, quibus datum fuit, pura ex illo 

Hippocratica discere, quando insigni cum eruditione aphorismos interpretatus est, veram 

secutus explicandi 1·ationemt cum ex HIPPOCRATE solo illustraret HIPPOCRATElt." 

{llO) Oratio de incrementis et statu arh.°s medicae seculi XV II. Leidae 1711. 4to. 

(ll 1) PORTAL, I. 1. III. pag. 609 seqq. ELoY, 1. l. I. pag. 66 seqq. 
(112) Dissertatio de morbo epidemico anni 1719. L.B. 1720. 4to; in HALLERI Disputat. 

ad morborum historiam et curat1:01Jem pertinent. N. CLXIII., Tom. V. pag~ 217 seqq . 

. (113) BoERHA.AvE, 1. 1. pag. 48 seq.: ,, Heu quoties invalidus, vires ultra, morbique 

et ingravescentis simul aetatis sortem, aegros anhelus artus trahebat, ut publicis prae~ 

sideret scholis. Tantusne ergo ardor gelidum ex morbo pectus inflammare debebat, ut 

suo firmaret exemplo et excitaret academicos? 0 si digna staret s~ae virtuti gloria! 

Si maqeret memor benefacti animus! quantis laudum praemiis manes viri colerent 
pii scholastici, · soo quos fidus periculo edocmit." 

(114) Voor de biographie van ALBINUS kan men, behalve de reeds aangehaalde 

bronnen, raadplegen~ J. c. BECMANN, Notitiae Academiae Ji'rancofurtanae. :H'rancof. 

1707. fol.; J. KOK, Vaderlandsch WoordenbQek, 1. l. II. :Hl; J" A. DE CHALMOT, Biogr. 

Woordenboek eet. I. 126 seqq.; J • .A. LÖWENSTEIN, BiograpMen und Sehriften der ordent" 

Zichen Professo1·en _der Medicin an der Bochsclmle zu Fmnkfurth a. 0., in den Jahren 

1506 . bis 181 i i in JANUS, Zeitschrift für Geschichte und Literatur de1· Medicin, eet" 
III Bd. pag. 313 seqq. 


