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In de eerste helft der achttiende eeuw was het getal studenten aan de 
Leidsche hoogeschool aanmerkelijk veel grooter dan het in de daarop gevolgde 
vijftig jaren geweest is (1). · Onder de oorzaken, waaraan dat verschil is toe 
te schrijven, moet aan het allengs verminderd getal vreemdelingen, die te 
Leiden kwamen studeren, eene voorname plaats worden toegekend. In het 
begin toch· en tot omstreeks het midden der vorige eeuw werden nog vele 
Engelschen, Duitschers, Polen, Hongaren enz. onder de Leidsche akademie
�urgers gevonden, zoodat het getal van deze laatsten daardoor in geene ge
ringe mate vermeerderd werd. De meesten dier vreemdelingen behoorden tot 
de geneeskundige Faculteit, en kwamen naar Leiden, dewijl het aldá�r gege
ven natuur- en geneeskundig onderwijs buiten 's lands gunstig bekend was, 
en bovenal, omdat het bezit van een aan die akademie verkregen doctoraal 
diploma op hoogen prijs gesteld werd. Dat vooral de groote vermaardheid 
van BOERHAAVE tot dien -toevloed van vreemdelingen veel heeft bijgedragen 
blijkt zoowel uit de bijzonderheid, dat het aantal der zoodanigen, gedurende 
het de1·tigjarig tijdvak van BOERHAA. VE's professoraat, betrekkelijk zeer groot 
geweest is, als uit de berigten, welke men dienaangaande bij zijne, later als 
schrijvers opgetredene leerlingen vindt. Wanneer derhalve een der grootste, 
in BOERHAAVE's school gevormde geleerden, de beroemde HALLER, verklaart, 
dat die Leidsche hoogleeraar, in het begin der vorige eeuw, de gemeenschap• 
pelijke leermeester van het geneeskundig Europa geweest is (2), dan schijnt hij 
met die woorden minder den inhoud van de <loor BOERHAA. VE uitgegeven 
geschriften - ofschoon men .. ook deze in het buitenland hoog waardeerde en · 
�Is leiddraad bij de �kademische lessen gewoon was te volgen - dan wel 
zijne mondelinge voordragten zelve, dat is, den regtstreekschen invloed, <lien 
BOERHAA VE door zijne geneeskundige lessen en door zijn voorbeeld, .als prac
ticus en als klinisch docent

._ 
op zijne talrijke, van heinde en verre bijeen 

verzamelde, leerlingen heeft uitgeoefend, bedoeld te hebben. Is -dit zoo, dan 
moet het ons eerste streven zijn, oru dien hoogleeraar vooral als akademisch 
doc�nt nader te leeren kennen. 

Onder de vele· aangename en gunstige eigenschappen, die BOERHAA VE's

persoonlijkheid kenmerkten, behoo1·de ook zijn uitstekend talent m het geven 
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van onderwijs. Den natuurlijken daarvoor ontvangenen aanleg, bovenal zigt
baar in de gemakkelijkheid, waarmede hij sprak, en in zijne aangename en 
boeijende voordragt, had hij van jongs af geoefend, daar hij, volgens het 
berigt van zijnen vriend SCHULTENS (3), reeds als student. gewoon was aan . 
sommige zijner commilitones onderwijs in de Wiskunde te geven. Uit zoo
danige oefeningen trok BOERHAAVE voor zich zelven · niet alleen de gewone, 
aan den 'mathematischen betoogtrant eigene voordeelen, maar hij leerde· daar
door t_evens de geschiktste manier kennen, om jonge lieden, die minder vlug 
van bevatting of minder helder van inzigt zijn, tot wetenschappelijke kennis 
op te leiden. Toen bij derhalve in 1701 geroepen werd om als akademisch 
docent op te treden, was die taak hem geenszins vreemd, maar bewoog- hij 
zich in zijnen nieuwen. werkkring, van stonden aan, met de grootste gemak
kelijkheid. Daarbij _kwam, dat zijne toehoorders, wier getal gedurig ver
meerderde, naarmate de werkkring van hunnen leermeester werd uitgebreid, 
niet alleen de geleidelijkheid en deugdelijkheid van zijn onderwijs op hoogen 
prijs stelden, maar ook door den natuurlijken eenvoud, het opgeruimd en 
gelijkmatig karakter en andere voortreffelijke eigenschappen van verstand en 
hart, die zij in hunnen leermeester opmerkten, bijzonder getrokken werden. 
Doch om zich van de groqte en duurzame belangstelling, waarmede de lessen 
van BOERHAAVE werden bijgewoond, eenig denkbeeld te vormen, moet men 
niet alleen op het g�tuigenis der overlevering omtrent de eeiste jaren van 
zijn professoraat afgaan, maar inzonderheid de berigten raadplegen van HAL

LER en_ anderen, die vijf-en-twintig of dertig jaren later te Leiden studeerden. 
Ook toen nog kon· de Collegie-kamer, waarin BOERHAAVE zijne theoretische 
lessen over de Geneeskunde gaf, het getal der gewone hoorders naauwelijks 
bevatten, en deze kwamen dikwijls een half uur vóór den tijd om eene goede 
plaats te hebben. In de vier eerste dagen van elke week werd dat collegie 
gehouden. De hoogleeraar sprak dan, met uitzondering van zijne openbare 
lessen en van het collegie over de Scheikunde, voor de vuist, en wel met 
eene zoo bewonderenswaardige gemakkelijkheid, dat hij zich nooit belemmerd 
gevoelde, of op eenigerlei wijze · duister en minder verstaanbaar werd. Inte
gendeel wist hij zich naar de bevatting zijner hoorders te schikken, in zijne 
voordragt groote regelmaat en juistheid van denkbeelden aan den dag te 
leggen, en de voornaamste· zaken door voorbeelden te verduidelijken. Zelfs 
was het, gelijk oog:.. en oorgetuigen verzekeren, allermerkwaardigst, hoe BOER•.

HAAVE steeds zijne woorden en gebaarden en zelfs zijnen stijl geheel naar 
den · aard van het onderwerp wist te kiezen. Ook door het aanhalen van 
plaatsen uit oude schrijvers, vooral uit de meest bekende dichters, deed 
BOERHAA VE zijne leerlingen in de vruchten zijner klassieke vorming deëlen, 
terwijl zijn wetenschappelijk betoog daardoor niet zelden verlevendigd en ver
aangenaamd · werd. Het was daarom niet alleen het gehalte, maar evenzeer de 
vorm, waaraan de hoogleeraar bij het geven zijner lessen, teregt groote waarde 
hechtte. Door die vrije en naar omstandigheden gewijzigde voordragt, welke bij 
a·en meer scholastieken vorm zijner meeste ambtgenooten voordeelig afstak, 
kregen zijne lessen daarenboven elk jaar wederom een waas· van nieuwheid, 
omdat, al mogten de zaken voor een deel dezelfde blijven, de inkleedingechter 
telkens nieuw was ( 4). Daaruit is het dan ook te verklaren, dat de studen� 
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ten tot aan het einde hunner studie BOERHAAVE's lessen bleven bijwonen� 
en dat de beroemde VAN SWIETEN, volgens zijne eigene verklaring, daaraan 
gedurende twintig jaren heeft deelgenomen (5 ). 

Behalve den vorm, heeft vermoedelijk ook de inhoud van BOER-HAAVE's

geneeskundige lessen veel tot zijnen gevestigden naam als akademisch docent 
bijgedragen. Z,ijn onderwüs toch strekte zich tot den g_eheelen omvang der 
toenmalige geneeskundige wetenschap uit, zoodat evenzeer de leer van den 
gezonden, als dié van den zieken mensch, jaarlijks in · zijne private lessen 
door hem werd afgehandeld." Dit geschiedde volgens een eigen, onder den 
titel van Institutiones medicae, door hem uitgegeven leerboekje (6). Daarin 
wordt eerst, bij wijze van inleiding, over den aard, den oorsprong en de 
lotgevallen der Geneeskunde gesproken, en da.arna over de Physiologie van 
den mensch, in haren geheelen omvang, en in haar natuurlijk verband met 
de Ontleedkunde gehandeld (van § 27-483). Op die leer van den gezonden 
mensch volgt de Pathologie, die door BOERHAAVE in vier hoofdstukken ver
deeld wordt. Het eerste handelt over :de Differentiae morborum, het tweede 
over de A.etiologia · patkologica, het �erde ,over de Symptomatologie, en �et 
vierde over de pkysiologisclze en patkologiscke Semiotiek. Wordt men op die 
wijze in staat gesteld, de verschijnselen van den zieken mensch met die van 
den gezonden toestand gedurig te vergelijken, ook bij de medicinale zorg 
voor den gezonden eq zieken mensch, waaraan het laatste gedeelte der Insti
tutiones gewijd is (van § 794-1002), werd dat natuurlijk verband door 
BOERHAAVE geenszins voorbijgezien. In die afdeeling toch worden de Gezond
keiàsleer, de Voorbekoeàingsleer, de Makrobiotielr en de Pherapeutiek, deze 
laatste met inbegrip van de Generales medendi metkodi, achtereenvolgens afge
handeld. Toont die in-houdsopgave den rijkdom van zaken aan, die jaarlijks 
door BOERHAA VE op zijne lessen over de. Institutiones medicae behandeld 
werden, nog meer moet men zich verwonderen over de wijze, waarop dit 
geschiedde. Dat toch het streven naar duidelijkheid geenszins ontaardde in 
oppervlakkigheid, maar dat de hoogleeraar daarentegen, bij de verklaring 
der meeste onderwerpen, blijken van grondige en veelzijdige kennis gaf, d�ar
voor kunnen alsnog de door hem gehoudene mondelinge voordragten, die ons 
door de zorg van HA.LLER bewaard zijn gebleven, ten bewijze verstrekken (6). 
Dat de hoogleeraar echter, zoowel in die over de Institutionea meàicae gehou
dene voorlezingen, als in zijne lessen, waarin de Áp1torismi de cognoacendia 
et curandis morbia verklaard werden - over deze laatste zal ik weldra meer 
opzettelijk spreken - door den grooten ·rijkdom van zaken, welke moesten 
behandeld worden, dikwijls tijd te kort kwam, zoodat er bij het einde van 
clen cursus het een en ander onafgedaan overbleef, is niet te verwonderen. 
Aan die omstandigheid is het, gelijk VAN SWIETEN ons berigt, toe te schrij
ven, dat BOERHAAVE, behalve zijne gewone lessen, meermalen openbare voor• 
lezingen hield over eenig bijzonder onderwerp. Ook daardoor bewees hij 
zoowel den grooten ijver, die hem als akademisch docent bezielde, als de 
uitgebreide kennis, die hem in staat stelde om gedurig nieuwe en hoogst be
langrijke zaken voor zijne leerlingen meer opzettelijk te behandelen. De rijke 
verscheidenheid dier onderwerpen blijkt ons uit de bewaard geblevene Seriea 
lectionum, die het tijdvak van 1709-1738 omvatten. Daaruit toch zien wij,, 
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dat BOERHAAVE achtereenvolgens afzonderlijke lessen gegeven heeft' over de 
methodologie· der geneeskunde, over de generatieleer, de ademhaling, den 
omloop van het bloed en andere physiologische onderwerpen, over de physio
logie · en pathologie van het gehoor en van het gezigt, over de steenziekte, 
de venerische aandoeningen, de ziekten der zenuwen, de leer der genees�id
delen enz. (7). De meeste dier openbare voorlezingen zijn later, gelijk be
kend is, met meerdere of mindere zorg bijeengebragt, door zijne leerlingen of 
anderen in het licht gegeven, en kunnen, hoezeer ook van hoogst ongelijke 
waarde, en somtijds zelfs jammerlijk verminkt, als, nog ten bewijze verstrek
ken van de uitgebreide en veelzijdige kennis, die aan BOERHAAVE eigen was. 
Bovenal blijkt dit uit zijne Praelectiones academicae de moróis nervorum, een 
werk door .den bekwamen uitgever teregt een II vastus verae sapientiae medi
cae thesaurus " genoemd (8). Daarin toch heeft hij met een onmiskenbaar 
talent, van zijne wijsgeerige, ontleedkundige en physiologische kennis gebruik 
gemaakt, om over een uitgestrekt en schaarsch bearbeid veld van veelsoortige 
en uit haren aard duistere ziekten het licht der wetenschap te verspreiden. 

Wist BOERHAA VE door vorm en inhoud zijner lessen de belangstelling zijner 
leerlingen op te wekken en aan hunne behoeften te voldoen, evenzeer zal de 
praktische strekking van zijn onderwijs tot den duurzamen bijval, i die hem 
als akademisch docent te beurt viel, veel hebben bijgedragen. Gelijk name
lijk zijne chemische en botanische lessen, blijkens het aangevoerde in ons 
vorige Opstel, door -dien geest gekenmerkt worden, zoo was dit evenzeer 
het geval met zijne lessen over de Inatitutionea medicae. · De Leidsche 
hoogleetaar toch meende zijne· studenten niet tot kamergeleerden, maar voor 
het leven te moeten vormen, en was daarom van oordeel, dat zorgvuldige 
nátuurstudie evenzeer den grondslag der geneeskundige wetenschap, als dien 
der natuurkundige wetenschappen _ moest uitmaken. In die overtuiging begon 
hij zijne akademische loopbaan en hij was daarvan nog evenzeer doordron
gen, toen hij, dertig jaren later, tot haar einde genaderd was. De schoone 
inwijdingsrede, waarmede hij het ·Lectoraat in de Geneeskunde aanvaardde (9), 
en waarvan zijne laatste . in het openbaar uitgesprokene Oratie slechts weêr
klank en nadere bevestiging was (10), mag in dat opzigt als BOERHAAVE's

geloofsbelijdenis beschouwd worden. Naar zijne meening moet daarom de 
ervaring als éénige grondslag van alle geneeskundige theorie en praktijk be
schouwd worden, zoo dat alle kennis van den gezonden· en zieken mensch, 
benevens al ons geneeskundig weten en handelen, op empirie steunen moet. 
De deugdelijkheid van dien grondslag was den hoogleeraar, vooral bij zijne histo
rische studiën, inzonderheid uit het voortreffelijk door HI.PPOCRATES gegeven 
voorbeeld,. gebleken, en. hij aarzelde· daarom niet om aan zijne leerlingen te 
verklaren, dat zij, bij hunne natuurstudie, met dat voorbeeld voor oogen, 
zich -welligt denzelfden roem zouden kunnen verwerven, als aan SYDENHAM, HAR·

vE y en enkele andere geneesheeren, langs dien weg was te beurt gevallen. 
Daartoe. was· het echter volstrekt noodig, zich dagelijks in de kunst van waar
nemen te oefenen, de uit• ·en inwendige zintuigén, zonder welker aanwending 
geenerlei waar- of proefnerüing mogelijk is; allengs te volmaken, iri het· afleiden 
van gevolgtrekkingen .uit waargenomene feiten met de uiterste oinzigtigheid en 
.oordeelkundig te: wer� te gaan, en zich. vooral op alle takken van wetenschap, 
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die tot natuurkennis· leiden kunnen, met onvermoeiden ijver toe te leggen (11),· 
Gelijk de noodzakelijkheid der eerstgenoemde voorwaarden, vooral in de beide 
reeds genoemde i-edevoeringen van BOERHAA VE, wordt in het licht gesteld, zoo 
maakt de regte waardering en aanbeveling der mathematische, physische, 
chemische en natuurbeschrijvende wetenschappen, voor een groot deel, den 
inhoud uit van zijne overige, in het openbaar uitgesprokene akademische rede
voeringen (12). Bovenal hechtte hij groote waarde aan ontleedkundige ken
nis, en ook dit kan. ten bewijze strekken, dat het hem orri hechtere grond
slagen voor de geneeskundige wetenschap te doen was, dan speculatieve rede
nering verschaffen kon. Daarom achtte BOERHAA VE het voor den aanstaand�n 
geneeskunstoefenaar noodig,· om de anatomische studie vlijtig bij te houden, 
en hij kon dit met te meer grond van zijne leerlingen vorderen, dewijl hij 
er zelf het voorbeeld_ in gaf. Volgens de berigten van HALLER toch woonde 
hij dikwijls de openbare lessen van zijnen ambtgenoot RAU en daarna die van 
zijnen vroegeren leerling ALBINUS bij (13). Ook was hij gewoon somtijds 
aan zijnen toen reeds hoog· bejaarden vriend R UIJSCII te Amsterdam, met 
wien hij zich meermalen mondeling en schriftelijk over wetenschappelijke 
onderwerpen onderhield (14), te verzoeken om hem deze en gene anatomische 
praeparaten toe te zenden, ten einde die aan een eigen _naauwkeurig onder
zoek te kunnen· onderwerpen. Daarenboven verzuimdè BOERHAAVE niet de 
werken der grootste ontleedkundigen, vooral van VESALIUS en EUSTACHIUS,

vlijtig te· raadplegen, om zóó doende het gemis van eigen praktische oefening 
in de Anatomie door het lezen van naauwkeurige beschrijvingen aan te vul ... 
len. Ofschoon hij, bij die wijze van handelen, dikwijls op de auctoriteit 
van anderen moest afgaan, gelijk dit door zijnen waarheidlievenden leerling 
ALBINUS wordt opgemerkt (14*), zoo mag het wederkeerig niet ontkend wor

den, dat BOERHAA VE ook zoodanige anatomische ken.nis, die hij niet door 
eigen aanschouwing in cadavere verkregen had, uitnemend wist toe te passen. 
Dit is uit de meeste zijner geschriften duidelijk zigtbaar, bovenal uit zijne 
reeds aangehaalde Praelectiones academicae de morbis nervorum. Hetzelfde 
zal ons later blijk�n uit de proeven van heelkundige kennis, die wij bij de 
beschouwing van BOERH.-\.A VE als praktisch geneesheer, en hij de waarqering 
van zijne tot de medische praktijk betrekkel�jke geschriften ontmoeten zullen. 
Voor het tegenwoordige wacht ons echter eene andere taak, daar wij van het 
door den hoogleeraar gegeven theoretisch onderwijs niet kunnen afstappen, 
zonder ons met den inhoud zijner leer· nader bekend te maken. Wij moeten 
namelijk trachten het wetenschappelijk standpunt te doen kennen, dat BOER

HAA VE als theoretisch geneesheer heeft ingenomen. Want ook in dit opzigt 
heeft de Leidsche hoogleeraar niet alleen op zijne leerlingen, maar ook op 
andere tijdgenooten en volgelingen groeten invloed gehad, doordien aan zijne 
geschriften, hoe klein ook het getal geweest moge zijn, en hoe n9ode de 
schr�jver veelal tot het uitgeven er van besloten hebbe, groote bekendheid te 
beurt gevallen, en, gedurende eene lange reeks van jaren, groot gezag toege
kend is. 

Dat BOERHAAvE, wat den leerstelligen grondslag ?ijner geneeskundige we
tenschap betreft, tot de voorstanders der zoogenaarnde -iatro-mathematische 
theorie behoorde, wordt algemeen erkend, en kan, met het oog op den gaI;1g 
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zijner studiën, die zich tot den geheelen omvang der mathematische en physi
sche wetenschappen uitstrekten, naauwelijks verwondering baren. Reeds in het 
begin zijner akademische loopbaan maakte hij zijne leerlingen met die theo
retische zienswijze bekend, doordien hij zijnen derden jaarlijkschen cursus 
met eene, in het groote Auditorium uitgesprokene, openbare les begon, waarin 
de geleidelijkheid en zekerheid eener op werktuigelijke grondslagen gebouwde 
geneeskundige theorie werd aangewezen (15 ). Aan zijne toen nader omschre
vene dogmatische rigting, waarvan het hoofddenkbeeld reeds negen jaren 
vroeger door hem was aangeduid in zijne te Harderwijk verdedigde Disser
tatie (16), is BOERHA.A VE steeds getrouw gebleven, en zij is daarom ook on
miskenbaar in zijne in 1708 voor het eerst uitgegeven- en later meermalen 
herdrukte Institutiones medicae (17), die, als tot een leiddraad bij zijne theo
retische lessen bestemd, even beknopt van vorm als rijk van inhoud zijn, 
vermits daarin, blijkens hetgeen wij reeds boven aangeduid hebben, de ge
heele natuurleer van den gezonden en zieken mensch wordt afgehandeld. Op 
dat uitgestrekt gebied van wetenschap gaat BOERHAAVE doorgaans van de
zelfde beginselen uit, zoodat daardoor de éénheid zijner theoretische beschou
wingen gewaarborgd wordt. Het is namelijk onmiskenbaar, dat de Leidsche 
hoogleeraar slechts aan de stoffelijke voorwaarden van het leven gewigt he'cht, · 
en dat de verschijnselen, aan den gezonden en zieken mensch eigen, hoofdza
kelijk uit het mechanisme van het ligchaam verklaard worden. Dienovereen
komstig worden uit het maaksel der deelen, uit den verschillenden om vang 
en de rigting der vaten, en uit den invloed, welken deze en andere werktui"". 
gelijke ver houdingen op de snellere of tragere beweging van het bloed, en 
zoo doende, op de afscheidingen en andere verrigtingen uitoefenen, de voor
naamste verschijnselen van het leven, zoowel in den zieken ais in den 
gezonden toestand van het ligchaam, verklaard. In beide gevallen wordt 
de beweging voor de grondoorzaak van het lev.en gehouden (18), terwijl 
BOERHAAVE van oordeel is, dat het niet tot de taak der geneeskundigen be
hoort om naar eene eerste oorzaak dier beweging te zoeken (19), zoodat er 
in dit opzigt eene merk,vaardige overeenkomst tusschen hem en. Z\in beroe_m
den tijdgenoot FREDRIK HOFFMANN, bij wien insgelijks de beweging als hoogste 
levensbeginsel gold (20), heeft plaats gebad. - Doch ik meen mij van eene 
verdere vergelijking tusschen die beide hoogleeraren, welke door hun veeljarig 
onderwijs, de één aan de· Leidsche hoogeschool en de ander aan die van 
Halle, een uitgestrekten invloed op dé geneeskundige wetenschap hebben uit
geoefend, thans te moeten onthouden, te meer dewijl ik anders Oûk van de 
tegenovergestelde, door des laatsten ambtgenoot, den geleerden en diepzinni
gen GEORG ERNEST STA.HL, gevolgde theoretische rigting zou moeten melding 
maken. En dit doende, zou ik misschien te ver van mijn onderwerp afdwa
len, en daarenboven gevaar loopen van slechts te herhalen, wat reeds door 
anderen; beter dan het door mij geschieden kan, over dat beroemde drieman
schap, over de wederkeerige verhouding tuss·chen BOERHAA VE, HOFFMANN en 
STAHL, en eindel\jk over de licht- en schaduwzijde van des laatstgenoemden 
idealistisch-wijsgeerig standpunt gezegd is. Ik keer daarom terug tot den 
materiëelcn grondslag, waarop BOERHAA VE zijne geneeskundige theorie ge-
bouwd heeft, eu niecn door enkele voorbeelden, op pathologisch gebied, te 
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moeten aanwijzen, hoe de -voornaamste ziekelijke afwijkingen, waaraan hét
· menschelijk ligchaam onderhevig is, aan stoornissen in de beweging �n · aan
de mechanische momenten, die op deze geacht worden invloed te hebben,
door den Leidsch.en hoogleeraar worden toegeschreven. Zoo doet, om met
BOERHAA vE's Pyretologie een begin te maken, verhoogde werkzaamheid van
het hart en versnelde beweging van het bloed, met vermeerderden tegenstand
in het capillaire· vaatstelsel, de reeks van verschijnselen ontstaan, die men
koorts noemt (21 ), zoodat de naaste oorzaak van die versnelde beweging� 

. . . 

tevens de naaste oorzaak der koorts is (22). Vermeerderde drukkmg en wnJ-
ving van rood slagaderlijk bloed tegen de wanden der fijne vaten, waarin het
opgehoopt· is en nog gedurig meerderen aandrang ondervindt, door den ver
snelden toevoer van nieuw bloed en door de aanwezige koorts, moet voor de

. naaste oorzaak of het wezen der ontsteking gehouden worden (23), Even
zoo ontstaan krampen en stuipen door onregelmatige bewegingen van het
zenuwvocht (24), terwijl belemmerde of verhinderde beweging er van tot
beroerte en verlammingen aanleiding geeft {25). Onder de aan de vochten,
en inzonderheid aan het bloed eigene ziekten,' wordt zelfs aan de zoogenaamde
acrimonia m,ere mecltanica, dat is, aan die gesteldheid, waarin de deeltjes, in

· plaats van een· sphaerischen, een hoekigen vorm aannemen, de eerste plaats ·
toegekend (26), terwijl die zamenstellende deeltjes der vochten geacht worden,
zoo stijf en stram te kunnen zijn, dat het ligchaam ze niet behoorlijk ver
deelen en. er geen geschikter vorm aan geven kan (27).

Dat bovenstaande en soortgelijke theoretische stellingen, in het licht van
den tegenwoordigen; tijd beschouwd, geacht moeten worden grootendeels op.ge
. grond te zijn, is niet te ontkennen. De hypothetische praemissen toch,
waarop _ BOERHAA vE's redenering maar · al te .dikwijls steunt, missen elken

• empirisch en grondslag, en zijn door latere positieve waarnemingen .grooten •
· deels wederlègd .geworden, terwijl de wetenschap daarenboven teregt oordeelt,
dat men het eenzijdige oogpunt, waaruit die geleerde de verschijnselen van

· den gezonden en zieken· mensch gewoon was te beschouwen, geenszins mag
goedkeuren. Niettemin moet men de, theorie van den Leidschen hoogleeraar,
om dezèn niet onbillijk te beoordeelen, niet op zich zelve, maar in haar ver
band met den gang zijner studiën, waarop ik reeds vroeger gewezen heb, en
met den tijd, in welken hij als akademisch docent is opgetreden,· beschou
wen, en zelfs het standpunt der geneeskundige wetenschap, dat aan dien tijd
het naast is voorafgegaan, behoorlijk in aanmerking nemen. Dit doende,
zal. men vele 'zijner theoretische dwalingen niet alleen begrijpelijk vinden,
maar zelfs a�s natuurlijke gevolgen van de omstandigheden, waarin hij ver.
keerdè, leeren beschouwen, en daarom gaarne verontschuldigen. · Immers

.. is het bekend, dat het onder de voorgangers en tijdgenooten van BOER
HAA YE veelal de meest uitstekende gelee.rden waren, inzonderheid onder de 
Italiaansche en Engelsche natuur� en geneeskundigen, die zich· als voor
, standers en bevorderaars der iatro-mathematische theorie deden kennen. Men 
denke aan ALPHONSUS BORELLi, LAURENTIUS BELLINJ, GEORGIUS BAGLIVI, ARCHI
BA.LD FJTCAIRN, JAMES KEYLL, GEORGE CHEYNE en anderen. Ook werd die 
iatro-meèhanische zienswijze . niet slechts d_oor de groote anatomische en 
·physiologische ontdekkingen der ze_ventiende eeuw, welke BOERHAA.VE op

1 
·I
1 
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hoogen prijs stelde,- blijkens de ingenomenheid, waarmede hij over MALPI

GHIUs, �A��EY, FREDRIK RUYSCH en anderen spreekt (28), maar ook door 
de aanz1enl�ke vorderingen, die aan de wetenschappelijke .beoefening der Na
tuurk�nde, m de eemv van den grooten NEWTON, te beurt vielen, allezins be- .
gunstigd. Bij zijne veelzijdige kennis wist, de Leidsche hoogleeraar de daar
door aan het licht gebragte mechanische, hydraulische en andere physische
wetten op het mechanisme der deelen, waaruit het menschelijk ligchaám is' 
zamengesteld, en door wier zamenwerking het leven onderhouden wordt, toe
te passen. - Daarenboven was BOERHAA VE bij ervaring bekend met de groote
nadeelen, die er voor de geneeskundige wetenschap en kunst, uit eene ver
keerde. en overdrevene toepassing van zuiver scheikundige, dikwijls meer op 
bespiegeling dan op proefnemingen steunende, denkbeelden waren voortge
sproten, zoodat ook de afkeerigheid van eene zoodanige, door zijne voorgan
gers SYLVIUS en LE MORT gehuldigde chemiatrie vermoedelijk veel tot de 
door hem gevolgde theoretische rigting heeft bijgedragen. En toch meende 
de Leidsche hoog1eeraar zijne kunstbroeders alleen voor het misbruik, maar 
geenszins ·voor het gebruik der Chemie te moeten waarschuwen (29), ·en 
was integendeel van oordeel, dat die w.etenschap op de meeste deelen der 
, Geneeskunde, mits het met voorzigtigheid en oordeelkundig geschiede, met 
groot voordeel kan worden toegepast (30). In dat opzigt onderscheidae BOÊR
HAA VE zich derhalve allezins gunstig van zijnen beroemden tijdgenoot STAHL, 
die. door overmatigen ijver voor een hooger onstoffelijk levensbeginsel gedre
ven, ten onregte meende, dat de Geneeskunde geenerlei licht of voordeel van 
de Scheikunde te wachten had (31).

Daarbij bleef BOERHAA VE, om dit nog aan mijne opmerkingen aangaande 
het th.eoretisch standpunt van den Leidsc�en hoogleeraar toe te voeg�n, steeds 
dezelfde bescheidene en bezadigde geleerde, die, hoezeer ook wegens zijne 
groote talenten door landgeriooten en vreemden bewonderd, nooit als voor
vechter en doordrijver van theoretische meeningen optrad. Integendeel kende 
hij aan alle theoretische verklaringen slechts eene betrekkelijke en onderge
schikte waarde · toe, teregt oordeelende, dat de praktische Geneeskunde, o�af
hankelijk van de theorie, die dikwijls. ten gevolge van nieuwe feiten, aanmer
kelijke wijzigingen ondergaan moet, door waar- en proefnemingen op haar 
eigen gebied, kan verrijkt en tot meerdere volkomenheid gebragt worden (32).

Houdt men ook dit in het oog, dan wordt BOERHAAVE's roem, dien men 
hem wegens zijne eenzijdige theoretische rigting heeft willen betwisten, niet 
alleen niet verduisterd, maar voelt men den wensch bij zich opkomen, dat 
alle latere hervormers, die de theoretische Geneeskunde,, niet zelden tot nadeel 
der praktijk, gehad heeft, zich meer aan h·et voorbeeld van dien hoogleëraar 
mogten gespiegeld hebben. _ 

Maakte BOERHAA VE, als docent, op den akademischen katheder grooten 
opgang, niet minder, maar nog veel meer, was dit het geval, zoo dikwijl§J hij 
praktische oefeningen aan het onderwijs zijner studenten dienstbaar maakte. 
Gelijk, dit in het Laboratorium chemicum en in den Hortus botanicus, blij
kens den inhoud van ons vorig Opstel, op eene uitstekende wijze door hem 
geschiedde, zoo geldt zulks niet minder van zijne praktische oefeningen aan
)let ziekbed. Ook op dit, laatstgenoemd gebied wensch ik BOSRHAAVE .. nu n�d�r
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te doen kennen. Doch vooraf moet ik in weinige woorden de omstandigheden 
vermelden, waaronder de reeds met vele werkzaamheden beladen hoogleeraar 
ook als praktisch docent, bij de Geneeskundige Faculteit der Leidsche hoo
geschool, is opgetreden. 

Na den dood van BIDLoo, in 1713, bleef alleen FREDERIK DEKKERS voor 
het_ geven van klinisch onderwijs over, en Curatoren begrepen daarom teregt 
in die vacature te moeten voorzien, door aan BOERHAA VE ook het professo
raat van het Collegium medico•practicum op te/ dragen. · Zoodra dit op 
_ 8 Augustus 1714 geschied was, werd reeds op de eerstvolgende Ordo lectio

num ltiemalium aangekondigd, dat de oefeningen in het Nosocomium voortaan 
onder de leiding van FREDERIK DEKKERS en BOERHAA VE zouden plaats heb
ben. Laatstgenoemde is daarin onvermoeid voortgegaan, ook toen DEKKERS

hem door den dood ontvallen was, en de plaats van dezen, in de winter
maanden van 1720, door oosTERDIJK SCHACHT werd ingenomen. Eerst in het 
jaar 1729, toen .BOERHAA VE genoodzaakt werd zich van een deel zijner werk
zaamheden te ontdoen, maakte hij ook aan die praktische lessen in het 
Vaecilia•Gasthuis een einde. Vooral was de laatste helft van dat 15j arige, 
met het geven van klinisch onderwijs _doorgebragte t.ijd vak hoogst merkwaar
dig, "zoodat - gelijk v AN ALPHEN zich uitdrukt (33) - zulks nog zeer vele 
menschen, e'n inzonderheid nog zeer vele bejaarde medicijnmeesters, zoo hier · 
in deze stad, als elders in andere steden, vlekken en dorpen, niet alleen in 
deze onze republiek, ma.ar ook in andere vreemde landen wonende, en, in die 
gelukkige tijden, dat onderwijs alhier genoten hebbende, zeer wel zal geheu
gen.'' - In· elk der twee zalen1 wáár dit onderwijs gegeven werd, en waarvan 
de eene voor zieke mannen, de andere voor zieke vrouwen bestemd was, wer
den zes bedden gevonden, zoodat er gelijktijdig twaalf zieken verpleegd kon
den worden. Deze zieken werden op verzoek der Stads-Doctoren opgenomen, 
en VAN ALPHEN vermeldt de verdere, daarbij in acht te nemen, formaliteiten. 

_ Ik meen deze laatste onvermeld te kunnen laten, gelijk ook ..de namen der 
toen · levende Stads-Doctoren, en wil liever trachten de geheele inrigting van 
het ·toenmalig klinisch onderwijs te Leiden naauwkeuriger te doen kennen, om 
daarna over de praktische verdiensten van BOERHAA VE en van zijn ambgenoot 
oosTERDIJ;K SCHACHT afzonderlijk te handelen. Aan eerstgenoemd voornemen 
zal ik het best g_evolg kunnen geven door de berigten van v AN ALPHEN, die 
zich ook daarin als een naauwkeurig en met dit onderwerp hoogst ingenomen 
geschiedschrijver doet kennen, grootendeels woordelijk over te nemen. Moge 
de lezer met mij van oordeel zijn, dat de. omslagtigheid van dat verhaal ver
goed wordt door de uit den· mond van ooggetuigen opgemaakte karakteristiek 
van twee der meest beroemde hoogleeraren in de Geneeskundige Faculteit 
der Leidsche hoogeschool. 

Volgens de berigten nu van genoemden geschiedschijver (34 ), ,, werden de 
in die twee ziekenzalen overgebragte behoeftige en kranke menschen - met 
alle ware menschenliefde - tweemaal in iedere week, op de daartoe gestelde 
tijden bezocht, en met alle mogelijke aandacht, welke hunne groote kunde 
medebragt, behandeld door de hooggeleerde heeren HERMAN BOERHAA VE en 
llERMA� OOScTERDIJK. SCHACHT, de grootste medicijnmeesters van _hunnen tijd, 
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en in ·die dagen onder de eerst� lichten, waarop onze Hollandsche Academie, 
de alom vermaarde en luisterrijke binnen de muren dezer mijner vaderstad 
geplaatste hoogeschool, zich mogt beroemen, met toestemming van allen, 
welken hunne ware verdiensten teregt bekend_ zijn, te tellen. Deze beide wijd
vermaarde mannen hadden te zamen, met onderling overleg en genoegen, deze 
schikking gemaakt, dat ieder van hen dezen post. drie maanden achter elkan
der zoude waarnemen, en alsdan wederom door den ander van hun beiden 
vervangen worden 1 en zoo vervolgens bij beurtwisseling van drie maanden 
tot · drie maanden. Op die door hen gestelde tijden en uren vervoegde zich 
ook naar die ziekenzalen een zeer groot aantal der in de medicijnen alhier 
studeren.de ákademische jeugd. om aldaar de wijze lessen van deze hunne 
groote meesters te hooren en in de praktijk der medicijnen onderwezen te 
worden, gelijk dan ook alsnog in die zalen rondom worden gevonden zeer 
ruime eenigzins verhevene galerijen, voorzien met leuningen, op welke zich 
de studenten plaatsten, en dat wel telkens in eene zoo groote · menigte, waar
over men zich thans grootelijks zou moeten verwonderen, en ook zeer velen 
in deze dagen, welke dien heerlijken bloeitijd onzer Academie nooit hebben 
gezien, genoegzaam ongelooflijk zou voorkomen. Bij die gelegenheid ver
voegde zich de heer Professor aan elke bedstede, om den toestand van den 
daarin liggenden zieken te onderzoeken, wanneer hij tevens aldaar over den 
staat, waarin zich ieder lijder bevond, en over deszelfs ziekte, mitsgaders over 
alles wat tot die ziekte, grondige kennis, goede behandeling en eene geluk
kige genezing van den kranken kon dienstig zijn, aan de studenten openbare 
lessen in de praktijk der medicijnen gaf en· den kranken de noodige genees
middelen voorschreef, dewelke hij niet al1een aan zijne studenten opgaf, maar 
ook somtijds wel een en ander derzelven, welken hij oordeelde, daartoe het 
meest gevorderd en het best geschikt te zijn, of die hem bekend waren als 
eerstdaags met de doctorale waardigheid te zullen worden vereerd, tot zich 
aan de bedstede riep, opdat deze zelf den lijder mogt onderzoeken, zijn 
kwaal beoordeelen, de noodige geneesmiddelen voorschrijven, en dus, onder 
het opzigt van zijnen groeten leermeester, een blijk van zijne kunde en vor
deringen· in de oefening der Geneeskunst aan den dag brengen. Wanneer 
nu de Professor alle de aldaar zijnde zieken had bezocht, en· daarover zijnè 
onderwijzingen voleind, zoo was hij, van de ziekenzalen aftredende, ook meest
tijds, immers zoo ver als -hij zulks noodig oordeelde, gewoon om zich, gevolgd 
van alle zijne toehoorders, te vervoegen naar de woonhuizing van den binnen
vader en de binnenmoeder van dit gasthuis, en zich aldaar. in een der ver
trekken van dat huis hebbende begeven, aan die binnenvader of binnenmoe
der op te geven, van welke spijs en drank en andere noodwendigheden deze 
door hem bezochte lijders behoorden te worden voorzien, aan welke voor
schriften dan ook dadelijk werd voldaan (35). - Dusdanig nu was in die 
gelu�kige dagen, de trouwe zorg van deze behoeftige kranken, 't welk, be• 
halve het goede, 't geen die arme lijders in· hunne·n ongelukkigen toestand daar
door genoten, nog daarenboven van een ongelooflijk en onwaardeerbaar nut voor 
de op de grondige kennis der Geneeskun8t, om deze te eeniger tijd tot welzijn 
van hunne medemenschen en tot hun eigen· voordeel te kunnen oefenen, zich 
met allen ijver toeleggende __ leergierige jeugd moet zijn geweest, en dus in 
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allen opzigte aan het wijs en menschlievend oogmerk ··van de àoorzigtige 
instellers dezer zoo heilzame oefeningen ·hebben beantwoord, zoo als dit door 
niemand, met eenig gezond verstand en goed oordeel begaafd, immer1:Ileer 
(gelijk ik vertrouw) zal kunnen worden in twijfel getrokken. Deze oefenin
gen bij te wonen waren_ ook de Stads-Doctoren en Chirurgijns verpligt, zoo 
om in des noodige gevallen, den Professor, wanneer hij · zulks vorderde, te 
helpen en bij te staan, als van uit die lessen voor zich eenig nut te trekken, 
terwijl hun ook nog daarvoor jaarlijks eene zekere eerbelooning van wegen de 
Universiteit werd. toegelegd. Behalve deze opgemelde ziekenzalen vindt - men 
ook nog in ditzelfde Caecilia-Gasthuis, nabij den ingang der voorpoort 
ter linker zijde, een vertrek, alléén geschikt en bekwaam gemaakt tot een 
Ontleedkamer of Anatomie - ten einde door den heer Professor, bij gele
genheid van het afsterven van eènige patiënten� dewelke, door de openbare 
aalmoezeniers onderhouden zijnde, met bijzondere of merkwaardige ziekten 
waren bezocht geweest en daaraan in dit gasthuis overleden, aldaar de_ 
lijken - in het bijzijn zijner leerlingen of studenten - zouden kunnen wor
den geopend, en daaraan, tot onderwijs der alhier studerende jeugd, de ver
eischte· anatomische demonstratiën gepleegd, daaruit de zich opdoende obser
vatiën,' ter ontdekking (des mogelijk) van de plaatselijke of andere oorzaken 
dier ziekten, derzelver kenteekenen, voorteekenen en wat daartoe verder be
hoort, waargenomen, en daarover den studenten alle mogelijke instructiën 
gegeven, waardoor zij _konden geleerd worden, op welke wijze zij, wanneer 
hun bij de· beoefening der medicijnscbe praktijk i zoodanige of soortgel\jke 
voorvallen mogten ontmoeten, alsdan hunne lijders zouden moeten behande
len. Ook hebben al zeer dikwijls de voorgemelde groote mannen, BOERHA.A VE

en OOSTERDIJK SCHACHT, van dez.e ontleedkamer dat nuttig gebruik gemaakt, 
en de lijken van zoodanige personen, als hiervoren is omschreven, in dit 
gasthuis overleden zijnde, aldaar voor hunne · 1eerlingen ontleed, daarbij alle 
de noodige anatomische demonstratiën gedaan en daaruit vloeijende instruc
tiën gegeven. Van welk eene onwaardeerbare nuttigheid st(;!eds zijn alle zoo
danige dagelijksche onderwijzingen, - door dewelken de studenten in de· 
. Medicijnen als met de hand tot de beoefenende geneeskunde werden opgeleid 
en bekwaam gemaakt, weten alsnog b\i ondervinding diegenen, welken het 
geluk om van dezelven te mogen gebruik maken, in die dagen is te beurt 
gevallen, terwijl. anderen, dewelken in later dagen zich aan deze Academie 
op de studiën der Medicijnen hebben toegelegd, en va11 die gelegenheid zijn 
verstoken geweest, groote en wettige redenen hebben om zich over dat gemis 
te beklagen. En in deze allernuttigste oefeningen en dagelijksche onderwij
zingen - \hebben zij beiden tot aan hunnen dood volhard.'' 

Ook als practicus heeft BOERHAAVE zich zelf grootendeels gevormd, en 
juist daardoor gevrijwaard voor vele aan Z.\inen tijd eigene dwalingen. Niet 
verblind door den ophef, waarmede velen hunne eenzijdige opvatting van den 
gezonden en zieken mensch. en hunne daarop gegronde wetenschap verkon
digden, was hij teregt van oordeel, dat de geneeskundige praktijk op geene 
beschouwingen en redeneringen, maar slechts op waarnemingen steunt (36), 
en dat eigen ervaring den voornaamsten grondslag van ons geneeskundig 
weten en handelen moet uitmaken, terwijl het daaraan ontbrekende door oor-

l 
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deèlkundige toepassing van hetgeen anderen zagen en ondervonden, moet 
worden aangevuld. Slechts langs die beide wegen kan ware praktische ken" 
nis en bekwaamheid verkregen worden, en -op de aanwending van beiderlei 
hulpmiddelen steunt, voor zoo ver dit mogelijk is, alle zekerheid in het weten 
en doen, alle oordeelkundige onderscheiding der ziekten, alle verworvene scherp
zinnigheid in het voorspellen van derzelver uitgang, en alle bij het handelen 
vereischte omzigtigheid (37). - Zoo iemand,_ had bovenal BOERHAAVE de 
geschiktheid, om zoowel door eigene waarnemingen, als door die van ande
ren, zijne praktische ervaring gedurig meer uit te breiden, zoodat hij ook in 
dat opzigt voor zijne_ leerlingen een navolgenswaardig voorbeeld was. Door 
zijne chemische en botanische studiën was namelijk ztjn waarnemingsvermo
gen bijzonder geoefend en tot eene groote mate van juistheid en volkomen
heid gebragt, zoodat hij bij het gadeslaan der verschijnselen met _diezelfde 
naauwgezetheid te werk ging, als aan bekwame natuurkundigen eigen is, ter
wijl hij tevens van meening was, dat men ook bij het opteekenen van waar
nemingen aan diezelfde strenge· eischen voldoen moet (38). Daarbij bezat 
BOERHAA VE een gezond oordeel en groote waarheidsliefde, en was hem als 
van nature zin voor het eenvoudige eigen, zoodat zijn innerlijk wezen ook 
daarin aan zijne gewone houding en kleeding beantwoordde. Werd hij daar
door tot een onbevooroordeeld onderzoek .der natuur in staat gesteld, geenen 
minderen invloed had die rigting van zijnen geest op de keus zijner histori
sche studiën, waarbij hij naar lust en overtuiging te werk kon gaan, en 
waartoe hij tevens door uitgestrekte taalkennis werd in staat gesteld (39). 

Onder de oude Grieksche geneesheeren was het bovenal HIPPOCR • .\.TES,

dien BOERHAA VE teregt als het model van zorgvuldige ziektewaarneming en 
ziektebehandeling beschouwde, zoodat hij zich reeds bij het aanvaarden van 
zijnen akademischen werkkring, geroepen achtte, zoowel het vlijtig lezen der 
geschriften, als inzonderheid _ het voortreffelijk voorbeeld, door dien Griekschen
geneesheer ons nagelaten, zijnen leerlingen aan te bevelen (40). Die schrij
ver der Oudheid toch heeft met zoo veel talent, met zoo veel waarheidsliefde 
en zoo geheel onbevooroordeeld, niet alleen de belangrijkste, maar . zelfs de 
schijnbaar geringste ziekteverschijnselen waargenomen en te boek gesteld (41), 
en daarbij het verschil van deze van zoodanige stoornissen, welke door· de 
schuld van den geneesheer, door de nalatigheid van de oppassers, door de 
werking der geneesmiddelen, of door misslagen van den lijder zelven, kunnen 
veroorzaakt worden, zoo duidelijk aangewezen, dat, naar des hoogleeraars mee
ning, HIPPOCRATES alleen meer ziekteverschijnselen opgemerkt en vermeld 
heeft, dan door de vereenigde pogingen der geneeskundigen van alle vol
gende eeuwen heeft kunnen ge�chieden ( 42). Dat luisterrijk voorbeeld van 
den vader der Geneeskunde is, naar BOERHAA VE 's oordeel, het naast geëven
aard door ARETAEUS, die evenzeer in de kunst van waarnemen, als in die, 
om het waargenomene aanschouwelijk te beschrijven, heeft uitgemunt, en 
wiens letterkundige nalatenschap daarom zijnen leerlingen dringend werd 
aanbevolen ( 43), terwijl GALENUS daarentegen geacht wordt van den weg der 
zuivere ervaring te zeer te zijn af geweken, en zich te veel in theoretische 
beschouwingen verdiept te hebben (44). Onder de nieuwere schrijvers ein
delijk stond SYPENHAM het hoogst bij BOERHAA VE aangeschreven, zoodat hij 
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dezen als een geestverwant van den ouden :Griekschert geneesheer en als �n 
voortreffelijken leidsman aan het ziekbed beschouwde ( 45 ). 

Was de Leidsche hoogleeraar, blijkens het aangevoerde, gewoon zijne leer
lingen, voor de studie der praktische Geneeskunde, slechts enkele, doch voo.r• 
treffelijke, schrijvers aan te bevelen ( 46), ook zich zelven trachtte hij, als 
waarnemer en kunstoefenaar, door diezelfde voorbeelden meer en meer te 
volmaken. Dat BOERHAA v E in dit laatste streven voor een groot deel geslaagd 
is, kan door niemand, die hem eenigermate als practicus weet te waarderen, 
ontkend worden. Om er op nieuw van overtuigd te worden, herleze men 
de beide belangrijke, bij twee aanzienlijke lijders, den baron VAN WASSENAER

en den burggraaf DE ST. A.UBAN, door hem waargenomen en gemeenschappe
lijk met Dr. JACOB DE BIJE behandelde gevallen van eene r.uptura oesophagi 
en van eenen uitgestrekten fungus medullaris in de borstholte, die bij de 
lijkopening bevonden werd eene zwaarte van zeven pond te hebben. Beide 
die waarnemingen toch dragen zulke onmiskenbare blijken van trouw en 
waarheidsliefde, en munten zoo zeer uit door zorgvuldige vermelding van 
alle, tot de lijders zelven, tot hunne leefwijze en manieren, tot de ziektever
schijnselen en tot de uitkomsten der Sectio cadaveris betrekkelijke bijzonder
heden, dat zij als nog voor meesterstukken van ziektebeschrijving mogen gehou
çlen worden (47). Mogt er eenig verder bewijs noodig zijn, dan beschouwe 
men uit laatstgenoemd oogpunt zijne Ápkor{smi de cognoscendis et curandis 
tnorbia, en raadplege bijv. de hoofdstukken over keelontsteking, beroerte, 
longte1·ing, kanker, geelzucht, spruw enz., om daarin het talent te bewonde
ren, waarmede de Leidsche· boogleeraar . deze en andere ziekten niet alleen in 
weinig woorden en allezins plastisch beschreven, maar ook, als een waardig 
volgeling van HIPPOCRATES, de prognostische momenten, waarop de genees
heer steeds bij de behandeling bedacht moet zijn, behoorlijk ontwikkeld en 
in liet licht gesteld heeft. Gelijk hij daardoor toonde in den geest der Hip
pocratische Geneeskunde te zijn doorgedrongen, zoo bewees evenzeer de keus 
der middelen, waarvan hij gewoon was gebruik te maken, dat ook zijne prak
tische rigting aan het voorbeeld van HIP:L>OCRATES en ARETAEUS beant-. 
woordde. In navolging . van deze, kende hij aan diaetetische hulpmiddel�n 
de meeste_ waarde toe, en was· hij gewoon bij vele chronische ziekten dagelijks 
herhaalde uitwendige wrijvingen, het borstelen van den rug en soortgelijke 
middelen aan te bevelen. In het algemeen was hij een voorstander van 
krachtige en in tamelijk groot.e giften voorgeschreven geneesmiddelen, vooral 
van purgantia, hetgeen mogelijk voor een deel uit zijne eigene krachtige con
stitutie verklaard moet worden .. Tot het eigenaardige zijner praktijk behoort 
insgelijks de veelvuldige aanwending van gomharsen, aan welke het vermogen. 
om verstoppingen van het darmkanaal en van de parenchymateuse organen 
(infarctus viscerum) op te heffen, werd to'egekend. Het spreekt echter van 
zelf, dat de voortreffelijkheid der Boerhaaviaansche methode niet in deze en 
soortgelijke bijzonderheden, welke . ons .bij het lezen zijner waarnemingen treffen, 
eu waarop, in het licht van den tegenwoordigen tijd, gegronde aanmerkingen 
te maken zijn, maar vooral in zijne naauwgezetheid en in zijn ·onbevooroor
deeld handelen aan het ziekbed gezocht moet wordeµ (48) •. De therapeutische 
middelen toch, die hij gewoon was bij de meeste. acute ziekt�n voor te schrij�

,: 
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ven, en· die grootendeels van verkoelenden en verdunnenden aard waren -
men denke aan de ·aigemeene behandeling der verwoestende pokziekte - onder
scheiden zich allergunstigst van het toen n<;>g in zwang zijnde misbruik van 
vlugtige loogen en prikkelende zweetmiddelen, door wier voorbarige aan
wending allernoodlottigste uitkomsten werden opgeleverd. Evenzeer waar
schuwde hij, bij de behandeling van chronische ziekten, tegen het vruchteloos 
en dikwijls nadeelig gebruik van absorbentia en andere middelen. wier aan
wending alleen op eene denkbeeldige theorie over den aard der ziekteoorzaken 
steunde, terwijl hij zijne leerlingen dikwijls over den duisteren en verborgenen 
aard van deze onderhield, en hun het voorschrift inprentte, om liever niets 
te doen, dan om verkeerd te handelen. Naar zijne overtuiging toch steunt 
de geheele geneeskundige praktijk op loutere empirie, zoodat men door aprio
ristische redenering niets omtrent de we_rking van geneesmiddelen, van ver
giften en andere nadeelige invloeden, bepalen kan, maar alleen derzelver ge
volgen en uitwerkselen door zo1·gvuldige waarneming leert kennen ( 49). 

Moge de korte door mij ontworpen schets eenigermate in staat zijn, om 
BOERHAA VE ook als praktisch geneesheer en klinisch docent hoog te doen 
waarderen. Want ook in dat opzigt heeft hij zich jegens de Leidsche hooge
school en het geneeskundig Europa niet mindere verdiensten verworven, dan 
wij hem elders, als bevorderaar der natuurkundige studiën, hebben toegekend. 
Zelfs kan men naar waarheid verklaren, dat BOERHAAVE bovenal op het 
praktisch gebied uitgemunt en groot nut gesticht heeft. Zijn klinisch on
derwijs wordt dan ook door zijne meest uitstekende leerlingen, mannen als 
VAN SWIETEN, DE HAEN, HALLER en GAUBIUS, en, onder de minder algemeen 
bekende geleerden, die in BOERHAAVE's praktische school gevormd werden, 
door den ongenoemden schrijver (MATTHIEU MATY) van het .Eaaai aur Ze 
caractère du grand Merlecin eet., met grooten lof vermeld. Laatstgenoemde, een 
Franschinan van afkomst, doch te Montfoort geboren (50), in BOERHAAVE's 
school, gedurende de laatste jaren van diens leven gevormd, en met eerbiedige 
hoogachting voor dezen zijnen leermeester vervuld (51), roemt bovenal de 
degelijkheid van die . door zijnen leermeester gegeven praktische lessen, zoodat 
daardoor het meest mogelijke nut gesticht we1·d, ofschoon zij toen slechts 
tweemalen 's weeks gehouden werden, in een hospitaal, waarin maar een gering 
getal lijders kon worden opgenomen. Deze en andere ongunstige omstandig" 
heden werden echter rijkelijk vergoed door BOERHAA YE's bijzondere bekwaam
heid in het opmerken en aanwijzen van alle, tot de individualiteit van den 
lijder of tot den aard der plaats. hebbende ziekte betrekkelijke verschijnselen 
en oorzakelijke momenten, in het nagaan en onderzoeken van alle voor 
. waarneming vatbare ziekteteekenen en van den toestand der krachten, als 
grondslagen voor eene behoorlijke prognostiek (52), in het wijzen op de veel
vermogende natuurhulp, in het opmaken der indicatie en in de keuze der ge• 
neesmiddelen (53). Is het niet uit den aard der zaak af te leiden. - om 
nog MATY's slotwoorden aan te halen - dat een man, die toonde,.zoo groote 
geschiktheid en tevens zoo veel ambitie voor het geven van onderwijs te 
hebben, dat zulk een hoogleeraar voor de nakomelingschap bekwame kunst
oefenaars gevormd· heeft? Dat werkelijk die laatste woorden in een ruimeren 
zin mogen genomen worden, blijkt uit den invloed, dien de Leidsche kliniek 
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· onder B0ERHAAVE, op andere zo.odanige inrigtingen in Europa gehad heeft (54), ·
en uit de bijzonderheid, dat nog de meest beroemde akademische docenten
van het einde der vorige eeuw, mannen als MAXIMILIAAN ST0LL, en JOHANN
PETER FRANK in Duitschland, J"EAN NICOLAS CORVISÀRT in Frankrijk, en de
beroemde PARADIJS in ons vaderland, gewoon waren, niet alleen de Apltorismi
van den Leidschen hoogleeraar tot leiddraad van hunne praktische lessen te
gebruiken, maar ook het door dien beroemden voorganget· gegeven voorbeeld
bij het. klinisch onderwijs te volgen.

Tot den grooten naam der Leidsche geneeskundige school, in het begin
der achttiende eeuw, heeft insgelijks BOERHAAVE's ambtgenoot, HERMAN
oosTERDIJK SCHACHT, het zijne bijgedragen. Ook de verdiensten van dezen
hoogleeraar wil · ik trachten, in het laatste deel van mijn Opstel, voor zoo
verre dit mogelijk zijn zal, te doen kennen. Naar ik meen, zal het blijken,
dat die geleerde het allezins waardig geweest is om aan zijnen beroemden
ambtgenoot, door wiens buitengewonen opgang zijne verdiensten ·vermoedelijk
zijn overschaduwd geworden,· als akademisch docent ter zijde te staan.

HER?tUN oosTERDIJK SCHACHT, vader van den Utrechtschen hoo,gleeraar
J0H.ANNES oosTERDIJK SCHAéHT, werd 7 October 1672 geboren te Amster
dam, wáár zijn vader het bedrijf van zijden- en lakenverwer uitoefende.
Ofschoon hij dezen, drie maanden oud zijnde, door den dood verloor (14
Januarij 1673), werd dit verlies echter weldra grootencleels vergoed, doordien
zijne moeder, ANNA VAN POOT, op 24 September 1675, hertrouwde met den
Leidschen hoogle'eraar LUCAS SCHACHT, wiens familienaam aan dien van het
jongste der voorkinderen werd toegevoegd. Aan dezen zijnen stiefvader had
onze oosTERDIJK SCHACHT groote verpligting, te meer, dewijl hij, 25 Junij
1686, het ongeluk had ook zijne moeder door den dood te verliezen, zoodat
hij toen, met zijne zuster JOHANNA (geboren 12 Januarij 1669) en zijnen
insgelijks ouderen broeder JUSTUS oosTER.DIJK (geboren 13 November 1666), 
van wien men weet, dat hij predikant te Aleppo en daarna te Smirna ge
weest is, aan de zorg van dezen. zijnen tweeden vader werd overgelaten (5 5) .. 
Onder de leiding van· dezen (gestorven 10 Maart 1689) was het hem ver
gund een deel zijner akademische studiën te volbrengen (56 ), terwijl hij 
6 J ulij 1693 tot Medicinae Doctor bevorderd werd (5 7), na vooraf, op die·n
zelf<len dag, den doctoralen graad in de Philosophie, waarop ·hij zich, onder 
BUR0HER DE VOLDER, . bijzonder bad toegelegd, verkregen te hebben (58). 
Reeds spoedig na zijne promotie werd hij, omstreeks het jaar 1695� onder 
bet getal der Leidsche Stads-Doctoren opgenomen, en in die betrekking, _ 
welke hem, naar het toenmalig gebruik, veroorloofde om op nieuw als stu
dent ingeschreven te worden, en de elders genoemde akademische voorregten 
te genieten (5 9) - genoot hij den vriendschappelijken en leerzamen omgang 
van den, hoog door hem gewaardeerden en in diezelfde betrekking werkzamen 
PIETER cossoN (60). Met eene vijfentwintigjarige ondervinding toegerust 
werd hij tot gewoon hoogleeraar in de .praktische Geneeskunde (Medicina; 
ut et Collegii practici professor) te Leiden benoemd, en aanvaardde dien 
post 20 October 1719 (61). Ruim twee jaren later werd hem ook het onder
wijs in de theoretische Geneeskunde opgedragen, om daarin de, plaats - te- be, • .i 



214 

kleeden van zijnen overledenen vriend en ambtgenoot BERNHARD ALBINus,

van wiens groote verdiensten hij allezins loffelijke melding maakt (62). 
Behalve de beide aangehaalde inwijdingsredevoeringen heeft oosTERDIJK 

· SCHACHT nog enkele soortgelijke -akademische opstellen in het licht gegeven, 
de Orationes namelijk, waarmede hij in 1723 en 1735 de Rectorale waardig
heid aan zijne opvolgers overdroeg (63). Die kleine wetenschappelijke bijdra-. 
gen onderscheiden zich echter door gepastheid van onderwerp en door keu
righeid van bewerking. Voor het overige heeft oosTERDIJK SCFIACH;T niets 
uitgegeven, zoodat zijne letterkundige nalatenschap slechts .eene schrale bron 
oplevert voor de kennis zijner lotgevallen en de waardering zijner verdien
sten. Daarbij komt, dat er, volgens zijne uitdrukkelijke begeerte, na zijn 
dood, op 15 Februarij 1744, geene lijkrede op hem, die door BERNHARD SIEG
l"'RIED ALBINus zou gehouden zijn (64), werd uitgesproken. Hij mogt een 
65jarigen leeftijd bereiken, en werd door zijn oudsten zoon, JACOBUS oosTER• 
DIJ�, die als leeraar bij de gereformeerde gemeente, eerst te Leiden en later 
te Utrecht, en als vader van den Amsterdamschen geneesheer en dichter 
HERMANNus GERARDUS oosTERDIJK, bekend is, slechts éénen dag overleefd. 
Na zijn overlijden werd, op verlangen van den Senaat, in de akademische 
Acten aangeteekend ; 11 V ere testatum esse Rectorem, in OOST ERDIJKIO ami
sisse Senatum virum egregium, insigne Academiae et Medicinae orriamen
tum, prudentem et cordatum senatorem atque integerrimum amicum." :Bewijst 
die korte lofspraak, dat oosTERDIJK -bij zijne ambtgenooten in hooge achting 
stond, ook andere berigten van tijdgenooten doen zijn karakter van eene zeer · 
gunstige zijde kennen. Zoo vermeldt SCHULTENS, -in zijne gedachtenisrede op 
BOERHA.A. VE, de kalme onderwerping en den cpristelijken heldenmoed, waar
mede oosTERDIJK, in het jaar 1738, onbeschrijfelijk zware en folterende pij
nen, door graveel en ischurie veroorzaakt, eenige maanden lang doorstond, 
zoodat zijne vrienden meermalen door zijn woord en voorbeeld getroffen 
werden. 

Zoowel in het theoretisch als praktisch onderwijs schijnt er tusschen oosTER
DIJK SCHACHT en zijn ambgenoot BOERHAAVE groote overeenkomst te heb
ben plaats gehad. Even als deze hield ook hij grondige kennis der Ont
leedkunde en behoorlijke waardering van de daarin gemaakte ontdekkingen 
voor den voornaamsten grondslag der theoretische Geneeskunde, aan welke, 
naar zijne meening, vooral dan een aanmerkelijke graad van zekerheid mag 
worden toegekend, wanneer zij aan hare bestemming blijft beantwoorden, om 
onze aan het ziekbed gemaakte waarnemingen toe te lichten, doch niet als 
punt van uitgang voor de geneeskundige praktijk misbruikt wordt (65)._ Want 
zelfs bij de naauwkeurigste ontleedkundige waarnemingen en bij een zorgvul
dig acht geven op alle physische eigenschappen, die men in de vocht.en en 
vaste d.eelen van het ligchaam waargenomen, of door middel van het mikro
skoop, van scheikundig onderzoek, van opzettelijke proefnemingen enz., naauw
keurig heeft nagegaan, bestaat er, bij de toepassing van mechanische, hydrau
Hsche, hydrostatische en andere physische wetten op de leer van den ge
zonden en zieken mensch, groot gevaar, zich zelven en anderen te misleiden, 
en zich aan laakbare en hoogst nadeelige dwalingen schuldig te maken. Zoo-· 
çlanige dwalingen kunnen alleen door de allergrootste omzigtigheid vermeden 
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worden, zoo als de redenaar dit door het voorbeeld van enkele physiologische 
en pathologische vraagstukken opheldert. Vooral waarschuwt h\j tegen het 
voorbarig generaliseren, dewijl iets in enkele zorgvuldig waargenomen geval
len waar kan zijn, zonder eene meer algemeene toepassing toe te laten, en 
wijst hij de noodzakel\jkheid aan, om steeds op het· indi viduëel verschil, dat 
niet alle·eu tusschen menschen en menscben, maar ook in de takverdeeling, 
den omvang, de meerdere of mindere elasticiteit en andere eigenschappen 
der vaten, of in de gesteldheid van het bloed enz. wordt aangetroffen, be
dacht te zijn, en om geene zaken, waarin een groot verschil plaats heeft, -
zoo als bijv. de wrijving van twee harde ligchamen tegen elkander en de 
schuring van het bloed tegen de vaatwanden - met elkander te vergelij
ken (66). Uit een en ander mag de gevolgtrekking worden afgeleid, dat 
oosTERDIJK geenszins voor een voorstander der iatro • mechanische theorie 
moet gehouden worden, maar daarentegen voor hare eenzijdigheid en on vol
komenheid, voor zoo ver dit in dien tijd geschieden kon, ernstig gewaar
schuwd heeft. 

De Ordines Lectionum van 1720-1743, waarvan ik de meeste onder de 
.Documenten van den akademiscken Senaat heb kunnen raadplegen, leveren 
_het bewijs op, dat de lessen van oosTERDIJK SCHACHT zich evenzeer als die 
van zijnen ouden ambtgenoot BERNHARD ALBINus, •. met wien hij nog twee 
jaren zitting in de medische Faculteit gehad heef�, over een uitgebreid veld 
van wetenschap hebben uitgestrekt, vermits daarin de ziekten van het hoofd, 
van de oogen, van het gehoorwerktuig, van den neus, van de tong en andere 
deelen van het aangezigt, de ziekten van de keel, van de borst- en de buik
holte, achtereenvolgens werden afgehandeld, terwijl bij elk dier onderwerpen, 
niet alleen de geneeskundige, maar ook de heelkundige behandeling werd 
opgegeven, en zelfs geregtelijk-geneeskundige vraagstukken geenAzins werden 
uitgesloten. Daarenboven heeft oosTERDIJK in 1725 en volgende jaren les
sen gegeven, de moróis sexus sequioris; de vulneribus et eorurti renunciatione; 
de fehrium kistoria et curatione; de sensi6us; de febribus, quae malignae 
appellari solent ;· de moróis pulmonum,; de secretionibus. 

Eindelijk stelde de hoogleeraar de gelegenheid, om zijne studenten ook 
praktisch te kunnen oefenen, op hoogen prijs" zoodat hij zijne aanstaande 
leerlingen tot het hijw(?nen van die klinische lessen reeds bij de aanvaarding 
van zijn professoraat uitnoodigde (67). In die betrekking, als klinisch do
cent, stond oosTERDIJK, van het jaar 1719 af, zijnen ambtgenoot B0ERHAAVE 
op eene waardige wijze ter .zijde, en verving daarin zijnen, toen emeritus ge
wordenen, leermeester FREDERIK DEKKERS, wien hij voor de heuschheid en 
welwillendheid dank zegt, waarmede hij hem zijne plaats in het Nosocomium 
publicum had afgestaan (68). • Na ·BoERHAAVE's dood werd de tweede plaats, 
als professor Collegii practico-medici, door ADRIAAN VAN R0IJ'EN vervuld 

. 
' 

gelijk in ons eerstvolgend Opstel nader vermeld zal worden. 

NED, TrJDSCHR, v. GENEESK. 1866. - 2e AFD. 15 

l

♦ 
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A A N T E E K E N I N G E N. 

(1) In eerstgenoemd tijdvak werden in het geheel 13,324, in het laatste 7281 stu•
denten te Leiden ingeschreven. Het ·· gemiddeld getal der jaarlijks ingeschrevenen 
Was dus van 1700 tot 1749 gelijk aan 266, en van 1750 tot en met 1799 aan 145. Die 
getallen staan dus ongeveer tot elkander = I .83 : l. 

2) Biblioth. anat. I. pag. 756.
3) l. 1. pag. 17 et 26.
4) HALLER, Biblioth. anat. I. 756 seq.: "HERMANNUS BOERH.A.AVE communis Europae

sub initio hujus seculi praeceptor, idem et mens, vir animi magnitudine et benignitate 
admirabilis, in omnes pariter mortales benevolus, vere Christianus, ingratorum perinde 
patronus - vir in adfirmando ruodestus, in refutando parcissirnus. Quare aeternum ei 
amorem et perennem gratitudinem me debere agnosco. - Ingenio et eruditione parem 
forte secula reddent, parem animum reditarum despero.'' Ejusdem Biblz'oth. medico
pract, IV. pag. 142: "Ego q uidem ah anno 1725 ad 1727 biennio et quod excedit, eam 
audivi et incredibili voluptate memini me perfusum [fuisse, quando primum veriorem 
medicinam amoenissima eloquentia ornatam proponentem audivi. - Audivi virum 
disertum, in sermone suo facilem, laetum, ut nihil audire cuperes magis." Essai sur
Ze caractè1·e du gmnd medecin eet. (par MATH • .l\lATY) ]. 1. pag. 100 seqq.): ,, Le lieu, ou 
il donnoit ses leçons contenait à peine ceux qu'un désir d'instruction ou un simple 
motif de curiosit_é y attirait. On étoit obligé de se presser et de venir une demi heure 
à ravance pour s"assurer une place, et ceux qui etoient moins diligens, étoient obligés 
de se tenir de bout. C"étoit à un tel auditoire, que BOERHAA VE donnoit ses lcçons les 
quatre premiers jours de la semaine. Cet homrue, si plein d'idées sublimes, savoit se 
mettre à la portée de tous ses auditeurs, fournissant une preuve illustre, que les scien-. 
ces ne sont épineuses que par la manière dont elles sont enseignées. Jamais il ne se 
servoit de cahiers, et cependant jam ais il ne se trouvoit em barassé; ja mais il ne deve• 
noit obscur. Ses leçons etoient toujours parfaitement liées, et tous les ans, les mêmes 
pour les choses, quoique variées pour Ie tour et l'expression. Il commençoit par les 
choses les plus. simples, y conformait ses termes et ses gestes, et varioit continuelle
ment son stile, selon la nature des sujets. Il suivoit avec exact.itude l'ordre de ses 
matières, et paroissoit ainsi apprendre lui-même avec ceux qu"il instruisoit. Il s'insi
nnoit dans leur esprit, et par la gra vité de son action, et par Ie tendre intérêt, qu"il 
paroissoit prendre à leurs progrès. - Je puis assurer, que jamais on n'en sortoit, 
sans se sentir pénétrè d'une satisfaction intime, fruit de l'augmentation des connais
sances, qu"on venoit d"acquérir." Conf. ANT. DE HAEN, Praelectiones z"n HERMANNI 

BOERHAAVE lnstitutiones pat'hologicas eet. Tom. I. Viennae 1 i80. Svo ;. in Prole_qomen.

pag. 43 seqq.: ,, In laudes erumpunt BOERHAAVII, quibus licuit adeo felicibus esse, ut 
in Minerva Batava ab ore viri dependerint, et sacra �racula audierint coram ! Sane tam 
beata hac sortc laetor, felicium recordor annorum, quihus et praeceptore, et studiorum 
meorum moderatore, magno BOERHAA VIO usus sum" eet. 

(5) VAN SWIETEN in PraPfat. ad Comment. Tom. I.: ,, Rara certe felicitate mihi
contigit, forte unica, viginti fere annorum spatio magni BOERH.AAVII institutionibus frui, 
tam publicis quam privatis: nee defuit occasio consulendi magistrum, si quid minus 
recte percepissem." 

( 6) H. BoERHAAVE, Praelectiones academicae in prop'rias institutiones Rei medicae.

Cum notis ALBERTI HALLERI. Amst. 1742-44. VII vol. Svo. 
(7) In de S<!ries lectfonum aestivarum (a) et hz"emalium (b), welker inzage mij vergund

werd, heb ik de aankondiging van <lie verschillende onderwerpen op de volgende
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wijze vermeld gevonden: ,, 1710 a Mechamco-medica theoremata z'n Auditorfo medico 
explicabit. l 710 b Methodum discendi Medicinam explicabi"t. 1714 b et 1715 a Urtum ho
minis exponet. 1 715 b .Exponet respirationem. 1716 b Leges circuitus humorum in corpore 
humano. 1729 a De calculis in lwmine. 1730 a De lue venerea. 1 730 b et seqq. De morbis 
nervorum. 1735 b JJe cordis actione."" 

(8) H. BoERHAA VE, Praelectiones academ1:cae de morbis ne1·v01·um, quas - edi curavit
JACOBUS VAN EEMS eet. L: B. 1761. II voll. Svo min. 

(9) De commendando ·studio Hippocratico. L. B. 1701. 4to. Conf. FABRICII Bi'blioth.
Graeca. Tom. XIII. pag. 246.

(10) De honore Medici servitule. L. B. 1731. 4to.

(11) ,, Volupe cui fuerit, naturam hanc cognoscere, sensus ille suos, acres fidosque
rationis speculatores, omni arte a.cuat, auctaque horum per artem facultate, fabricam 
exploret; sola sic natura praemonstrante, per intentos sensus assequetur structurae 
modum. Neque alia datul', quidquid incauti fingant, quidquid moliantur praecipites, 
via. Materiem ita, constructas inde · partes, proprietates harum viresque, concinnum 
apta per vincula nexum, usque ad minutissima quaeque complectetur animo, sed ab

apparente sensibus natura unice edoctus. Omnis igitur medici scientia, qua hanc no
titiam adipiscitur, doctrina nititur solius naturae. Hanc sedulo observat ille erudien• 
tem magistrum, infelix, ubi tumidus se effert, quasi suo ex promptuario nata bic co
gnitione superet; natura, hac in parte disciplinae medicae, unice docet, casta utens 
anatome ministra.'" Oratio de honore Medz"ci servitute; in Opusc. med. pag. 61.

(12) De usu ratfocinii mechanici in 1Vledicz'na. L. B. 1702. 4to. Oratio, qua repurgatae
Medicinae f acilis asseritur sinplicitas. L. B. 1709. 4to. De comparando cm·to i'n physicis. 
Ibid. 1715. 4to. De Ghemia suos errores expurgante. Ibid. 1718. 4to. De tJita et obitu 
viri Cl. BERNBARDI ALBINI. Ibid. 172 l. 4to. Oratio, quam habuit quum, honesta missione 
impetrata, botanicam et c!temicam professionem publice poneret. Ibid. 1729. 4to. 

(13) Hauserat enim magnus Tir, qui absque praeceptore ad summam excellentiam
artis enisus est, doctrinam ana_tomicam vel ex praeparatis a RUIJSCHIO corporis humani 
parti bus, vel ex publicis RA VII et ALBINI demonrstrationibus, quas, certus sui nominis, 
neque humiliter metuens dignitatis diminutionem, perpetuus in tanto fästigio spectator 
adiit."' Vid. HALLER, in Dedicat. praemissa BOERHAAVII Praelectionibus academicis 
in proprias institutiones rei medicae. 

(14) Opusculum anatomicum -de fabrica glandularum z'n corpore humano, continens binas
epistolas eet.; in Opusculis omnibus Cl. BOERBAA VE eet. pag. 67 seqq.; tum etiam pone 
Elementa Chemiae. 

(14*) Annotat. acad. Lib. III. Cap. IX. pag. 35: "Cujus quidem (BOERHAAVII) ana• 
tomica, quae minus vera invenluntur, fere illorum sant, quos auctores secutus · est, 
quippe qui ex iis, qui suo tempore laudati, quos idoneos putavit, quosque indicare 
solet, sumsit, collegit, congessit, eorum in peritia fideque nitentia. Itaque in posteri
oribus editionibus alia aliaque emendavit et adjecit, usus observationibus eorum, quibus 
satis multum tribuebat . .,, 

(15) Oratio de usu 1·atiocinii mechanfri in Medicina; hahita in Auditorio magno 24

Sept. 1702, quum tertii suae stationis anni labores auspicaretur. L. B. 1702. 4to. 
(16) Diss. inaug. de utilitate explora11dorum in aegris excrementorum ut signorum, Har

derovici (ad diem 14 Julii) 1693. 4to.: ,, Omnem morbum, ipsam mortcm, aegritudinum
ut maximam ha finem, nisi externa inferantur vi, ortum suum trahere a malo motu
in liquoribus corporis hospitibus, quibus suam solida debent originem; alias enim sano
pergerent motu, atque proinde, quum ex postulato extrinsecus nihil peccet exclusa vi,
perennaret et i:;alus et vita. Motus au tem ille in liquoribus dep ra, aLur ex niixtu1 a

15*

.. 
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partium variae indolis, quae non respondet ei, quisquis is est, qui requiritur ad du
cendum spiritum. - Omnis morbus est certus motûs gradus certae figurae partium in 
liquoribus versus quemdam terminum. Omne medicamentnm est corporum moles 
certa figura motusque gradu versus quoddam punctum tendens.'" 

( 17) lnstitutiones medicae, in usus annuae exercitationis domesticos di_qestae ab HER•
MANNO BOERHAAVE. L. B. 1708. 8 min. De tweede, met de volgende, door den schrij
ver aan zijn schoonvader ABRAHAM DROLENVAUX opgedràgene uitgaaf verscheen in 
l 713. De derde, vierde en vijfde in l 720, 1727 en 1734. De zesde Leidsche uitgaaf,
die in mijne volgende aanhalingen steeds bedoeld wordt, verscheen na den dood des
schrijvers in 1746.

( 18) Vid. Orat. I., in Opusculis, pag. 14: ,, Spectate jam effectus, qui ex fluentibus
per vasa liquoribus oriuntur, evidentior longe fulgebit veritatis mechanicae potestas. 
Si enim liquida descripta in . ,·asis depictis quicscunt, habebimus cadaver. Ubi vero 
liber bis lmmoribus per canales conciliatur motus, corpus vivum cernimus. Sermoni 
fidem quisquis meo negat, suis ut oculis credat oportet. Mollem consideremus homi
nem, qui salientis de vulnere crnoris spectaculo perturbatus in. animi cecidit deliquium. 
Mortuum videmus; sed qualem? in quo cuncta solida, quae sanitati sufficiunt, adsnnt 
et liquida, solus abest liquoris in gyrum agens motus. Hinc quacumque demum ope 
concutiantur nervi, ut motrix cordis materies float, redit statim, depulsa trîsti mortis 
imagine, Jaetior vita. Vita non modo, calor, rubor, agilitas, cogitatio, vitalis omnis, 
naturalis et humana simul redit actio. Quid bic fermenti, quid effervescentis, quid 
salis pugnacis, quid olei spiritusve nascitur aut perit? Excèpto motu, neque additur, 
neque demitur quidpiam, vita tarnen amissa ipsa redditur."' 

(Hl) lnst. med. I. 1. (ed. Leid. 6) § 28: ,, Ultimae quoque metaphysicae, et primae 
physicae causae Medico investigatu necessariae, utiles, vel possibiles non sunt. Ut 
erant elementa, formae primae, seminum et motus origo'' eet. 

(20) Vid. Operr. omn. physico-medz'cur. Tom. I. Genevae 1740. fol., Praefat. auctoris,

pag. XXXIII: "Verum - asserimus, artis medic.ae objectum :neutiquam esse corpus 
a sapiente principio formandum, sed quod jam sapiente et divina semini insita vir
tute formatum est; cujus motus tantum Medicus sua sapientia, per convenicntem rerum 
necessariarum administrationem regere debet; siquidem motas vitales, qui pure me
chanici sunt, in formato corpore neutiquam amplius a sapiente interno principio fiunt 
et sustentantur, neque ad salutarem finem in motus diriguntur; sed a causis nunc 
extern is, evidenti bus, necessariis, puta element.is et alimentis, medicamentis aliisque 
remediorum generibus dependent, reguntur et conservantur." Conf. pag. XXIX: ,, Inter 
causas vero evidentes primo loco liber et aequabilis sanguinis et fluidorum in circulum 
prog.ressus, cum mntibus sec�etoriis et excretoriis ponendus est; ex quo, tanquam fun
damento et principio demonstrandi, omne in rebus medicis ratiocinium desumsimus.'' 
Praef. ad Medic. ration. systematicam, ibid. pag. 4: ,, Est vero vita nihil aliud quam 
motus sangninis et humorum eet."' 

(21) Aphorismi de cogrwscendis et curandis morbis, in usum doctrinae domesticae digesti;

edit. Leydensis 6ta auctior. L. B. 1758. 8vo. min. § 581: "Adeoque velocior cordis 
contractio, cum aucta resistentia ad capillaria, febris omnis acutae ideam absolvit."' 

(22) l. I. § 572: "Causa ergo velocitatis hujus proxima est pariter causa febrîs, sic
(ex velocitate pulsuum) cognitae proxima." Conf. 582 seqq. · 

(23) Aphor. I. I. § 37 I: "Inflammatio est sanguinis rubri arteriosi in minimis cana�
libus stagnantis pressio et attritus, a motu reliqui sanguinis moti, et per febrem fortius 
acti • .,., 

(24) I. I. § 230 et 231: "Violenta, invita, et alterne repetens, contractio musculi
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convulsio vocatur. Cujus causa id, quod Iiquidum nervosum vi alterna in musculos 
convulsos pellit • .,., 

(25) 1. 1. § 1058 et 59: "Causa hnjus (paralysis) proxirna semper impeditus fluor
liquidi nervosi a cerebro in musculum paralyticum, vel liquidi arteriosi in eundem. 
Ergo oriri potest: I) ah omni causa apoplexiam generante; 2) ah omni ea, quae ner

vum transmittendo spiritui ineptum reddit; 3) quae introitum arteriosi cruoris in mu
sculum impedit."' 

(26) lnstitution. 1. I. § 725: ,, Peccat particula humoris sua figura, turn imprimis,
quando a natura sphaerica recedens angulosam acutam induit; hinc motum suum inte
grum parvae parti applicans acris fit; recessus hi varii sunt, sed commodissime revo
cantur, 1) ad acrimoniam mere mechanicam dictam, ubi, omnibus iisdem manentibus, 
sola figura in angulos solidos acutus componitur,"'' eet. 

(27) 1. l. § 726: ,, Est et mor bus gravis, vixque sanabilis, humoris, si ejus particulae
tam rigidae, ut vi corporis humani subigi, inque idoneas massulas figurari •dividique 
neqneant."" 

(28) Orat. de comm. stud. Hipp., pag. 22: "Inter ignarissimos autem habear, si
VESALII, ASELLI, HARVAEI, PECQUETI, UBERII, WHARTONI, URELINCURTII atq ue BAU.THO
LINORU.l\l, quibus corporis humani fabricam expliearunt, in venta ignorem; ingratissimus 
audiam, nisi venerabundus illorum dignitati assurgam. Uni l\lALPIGHIO liquorum se
mitas, spirituum rivos, uni MALPIGHIO Daedaleam viscerum structuram, uni M..A.LPIGHIO 
quidquid ad totam corporis compagem spectat, patuisse, quis ignorat ?''

(29) Men zie de schoone, reeds boven aangehaalde, op 21 Sept. 1718 uitgesprokene
Oratio de Chemia suos errores expurgante. 

(30) Vid. Usus Chemiae z'n medendo, in Colle_qii chemici Parte alterá, de Artis Theo

·ria; Element. 1. 1. Tom. I (1732), pag. 82 seqq.
(31) Paraenesis ad aliena a medica doctrina arcendum eet.; in GEORG. ERN. STAHLII

Theoria medica vera eet., edit. L. CHOULANT, Tom. I. Lips. 1831. 8vo min. pag. 69

seqq.: ,, Adhuc alienior est ah ulla spe boni atque solidi usus ad medicam theoriam 
Chymia eet. 

(32) Over die verhouding tusschen de geneeskundige wetenschap en kunst heeft
BOERHAAVE, zoowel elders als in de voorrede vóór zijne, nader aan te balen, uitgaaf 
van ARETAEUS uitvoerig gesproken. 

(33) 1. L 42. (34) VAN ALPHEN I. I.
(35) Het is niet te ontkennen, dat VAN ALPHEN over deze en andere bijzonderheden

welligt met te groote ingenomenheid spreekt. De leerlingen van BOERHAAVE en an• 
dere ooggetuigen althans beklaagden zich wel eens over te groote zuinigheid, die ten 
opzigte van de voeding der lijders werd in acht genomen. Als eene proeve halen 
wij uit eene Dissertatie van het jaar 1738 de volgende woorden aan: "Si in rerum 
opulentia fuissemus, decoctum parari potuisset ex carnis vitulinae j usculo cum oryza 
similibusve, q nae temperant nee alcalescunt, additis subacidis, ut vino Rhenano vel 
succo Citri et hujus generis, ad gratum ncorem, aliis. Inopia vero bic urgens medica
menta quaevis lauta respuit, quamobrem prioris efficacissimi supple111s, minus tarnen 
pretiosum decoctum, concinnatum est."' Titulus Dissertationis est: Affectum z'n lib1·is 

et praxi r'lrissirnum ab BERM.ANNO BOERHAAVE in Nosocomio Lugduno-Batavo sanatum 

descri'psit CHRISTIANUS ANDREAS KOCH, Jl. D. Brunsvicensz's. L. B. 1738. 4to, pag. 19.

{36) Orat. de comm. stud. Hipp. pag. 23: ., Unum restat horninum genus, - quibus 
placet ex universalibus rerum principiis, materià, motu atque figurà corpusculorum, 
a priori, ut vocant, demonstrare sanitatis, morborum et medicamentornm naturas. 
Postulatorum illi copia, datorum inopia baudq uaquam deterriti, indeterminatam effingunt 
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hypothesin, ex cujus assertione si via analytica et plausibilis ratiocinii specie unum 
alterumYe satis generale deduxerint, rebns id applicant, atque inde sanandi regulas 
ex suo ingenio excogitare non ,·erentur. Verum, quanta spe decidant, turn demum 
constat, ubi haec subtilitatis figmenta rebus gerundis adhibere, cum summo ae�rorum 
damno experiuntura Atque ntinam hi, qoibus mathematicorum viam laudare solenne 
est, re illos, non verbis modo, - seqnerentnr. - Tantum (enim) abest, detrahi obser
vationum dignitati per mathematicos, ut contra nulli clarius earum pretium demon• 
strent." 

(37) 1. 1. pag. 30: 11 Deniqne horum (qui principes fnerunt observatores) praecepto
firmis, observandi arte, dignoscendi judicio, providendi sagacitate, atque agendi pru
dentia instructis, quid aliud in cum het� quam remedia horumque indicare fontes ?'" 

(38) l. I. pag. 7: 11 Quodcunque in adversaria medica referri meretur, ut scribendae 
bistoriae et dirigendo ratiocinio inserviat, tam evidens sit oportet, ut de eo sanae 
mentis dubitet nemo, vel cum ri1tione disputet. Neque minus necessc est earlem illud 
narrari simplicitate, quà sensibus ah ipsa natura revelatur. Huic omnis nocet factorum 
immutatio, obest additamentum aut detriment�m rei vel minimae. Talia quae sunt, 
clara, vera atque aeterna erunt, et relata ad causas indagandas eam habebnnt rationem, 
quam in Geometricis data habent ad quaesita. Quisnam vero aptus erit, in factorum 
historia, solam naturam ducem sequi? Quis non divagabitur? Quis dabitandi occasio
nem evitabit? Solus ille, mea quidem sententia, qui omni partium studio liber, nulli 
opinioni serviens, omni denique praejudiciorum amore vacuus, ea discit, ea recipit, 
ea narrat, q nae vidct. �., 

{39) Essaz· sur Ze caractère du grand medecin eet. l. 1. pag. 24 seqq. 
( 40) Oratio de commendando studz"o Hippocrat1:co, habita cum publz"cum instit1J.liones

medicas praelegendi munus z"n Academia Lugduno- Batava inchoaret. L. B. M DCCI. 4to. 
{41) 1. l. pag. 8-11: "Meruit banc laudem, et meruit fere solus, quod non visa 

nnllibi effinxerit, quod videnda nunquam neglexerit, quod opera naturae narraverit, 
non autem detorserit vel mutaverit, quo labili aliter hypothesi honos permaneret et 
perennitas. - Sed restant alia, et majori pondere argumenta, quorum vi omnibus 
aliis praef�rendus demonstratur HIPPOCRATES. Verum ad quid me convertam? Quid 
dicam prins? Larga est et dubia rerum memornbilinm copia. Quid itaque memorabo? 
An vividam illam, atque nullo fractam labore attentionem animi, qua ad omnia cir
cumspexit? An admirabilem, neque unquam tQrpentem diligentiam, qua quidquid ad 
rem facit, indagavit? An incomparabilem et plus quam humanam, qua suo parta la
bore orbi communicavit, benevolentiam atque :fidem? Quodcunque horum speculatur 
animus, agnoscit ubique 3Upra invidiam clarum, ubique supra humanam sortem feli- -
cem, ubique verum APOLLINIS- aemulum, Coörum AESCULAPIUMI Quae sint, quae fuerint, 
quae ventura, examussim omnia in qualibet aegritudine referre, soli datum fuit ocula
tissimo illî naturae coutemplatori."' 

( 42) pag. 11 seq.: "Si quis advertit animum ad miram illam, qua prudentia distin•
guit natos per medicum, ministros, medicamenta, atque aegrum in morbis errores, ab 
iis malis, quae ipsa morbi indoles produxit, lynceum sibi, phospborum aliis fuisse pro
nunciabit. Ego eq uidem, quod res cogit, ita sentio Auditores, om nes, quorum memoria 
exstat, omnium seculorum viros medicos, tot in mor bis phaenomena, ne junctis qui<lem 
operis descripsisse, quot nobis relinquenda curavit solus ille arcanorum vitae scrutator. 
Quis anniversarias coeli tempestates, ut solennium morborum causas, evulgavit? H1P

POCRATES. Quis peculiares aëris vicissitndines� aestus, frigora, imbres, squalores, ven
torum förores, borumve silentia, hos illosve rnurbos generare, aperuit? HIPPOCRATES. 

Quis ex regionum situ, natura soli, aquarum copia, motu vel staguis, quis ex telluris 



- 221 -

exhalationibus, ex montium positura, causas popularis necis detcxit, qui� integras hac 
sapientia gentes servavit? H1PPOCRATES. 0 salutarem generi humano, neque unqnam 
satis laudandum virum ! Nam quid ego de industria illius dicam? Qua vitam, victum, 
potnm, labores, atque mores gentium examinans, in ortum vernaculi ipsis mali pene
travit. Quid memorem relatas a b ipso eas rerum minutias, quorum adspectum refu
gerent ignari, quas tarnen illius monitis prudentes satis graves experinntur?'" 

(43) 1. 1. pag. 9. Methodus discendi .Medicinam, edit. Amstel. 1726, pag. 430: "'Cujus
ergo viri (ARETAEI} auctoritatem HIPPOCRATI aequalem habemus.'" 

(44) lnstit. medic. Prolegom. § 15: ,, Ille ( CLAUDIUS GALENUS) sparsa colligens, dige
rens confusa, cunctaque ex Peripateticis dogmatibus, ad servitutis infamiam usque, ex
plicans, emolumenti plurimum, neque minus tarnen damni, bonae Arti attulit: dam 
auctor fuit, ut ex elementis, qualitatibus vulgo dictis cardinalibus, barum gradibus, et 
humoribus quatuor, subtilios quam verius, explicaretur Medicina.'" 

(45) Orat. l. 1. pag. 21 seq.: ,, Inter recentiores de medicinae usu scriptores, paucos,
si nlli sunt, veterum perfectionem attigisse dolendum, quum reliquas artis medicae 
partes cum gloria eos exornasse, atque priscorum inventa longe superasse exsultemus. 
Unum eximium habeo THOMAM SYDENHAM, Angliae lumen, Artis Phoebum; cujus ego 
nomen sine bonorifica praefatione memorare erubescerem: quem quoties contemplatur, 
occurrit animo vera Hippocratici viri species, de cujus erga Rempublicam medicam 
meritis nunquam ita magnifice dicam, quin ejus id sit superatura dignitas." 

(46) Daar het. in BOERHAA vE�S tijd niet alleen moeijelijk maar veelal onmogelijk
was, om zich de elders in het licht verschenen uitgaven van oude schrijvers, of zelfs 
nieuwere geneeskundige werken door den boekhandel aan te schaffen, besloot de 
hoogleeraar in dat gemis zoo veel mogelijk te voorzien. In de eerste plaats beraamde 
hij het plan om gemeenschappelijk met zijnen vriend JOANNES GROENEVELD, Doctor 
in de Hegten en in de Geneeskunde en lid van de Regtbank te Leiden, eene nieuwe 
uitgave te bezorgen van de voornaamste Grieksche geneeskundige schrijvers behalve 
HIPPOCRATES en GALENus, wier werken geacht werden, door de uitgave van CHARTE· 
RIUS, genoeg toegankelijk te zijn. Dat voornemen is echter door BOERHAAVE"s v_eel
vuldige werkzaamheden grootendeels verijdeld geworden, zoodat alleen de bekende 
acht boeken van .ARETAEus, wier tekst en vertaling reeds 16 jaren vroeger waren 
afgedrukt, in 1735 verschenen zjjn. Bij de beoordeeling dier uitgave moet men in 
het oog houden, dat BOERHAAVE alleen eenen herdruk van den Griekschen, door 
JACOBUS GOUPYLUS bezorgden tekst, met eene daarbij gevoegde latijnsche vertaling 
nit de Medici principes van STEPHAN1JS, verlangde te leveren, doch zich geene nieuwe 
tekst-kritiek, door het raadplegen van handschriften en andere hulpmiddelen had 
voorgesteld. ,, Conatus sum evulgare auctorem necessarium auditoribus meis, neque 
tarnen eo sane tempore nsquam venalem. Addere institui, quae illustrando illi corra
dere aliunde potui. Eo contentus unice, nihil prorsus de meo addere ausus sum: novi, 
me neque instructum dotibus ad hanc rem reqnisitis, et carere tempore necessario."' 
Intusschen had het veeljarig tijdsverloop tusschen het afdrukken en uitgeven van 
BOERHAAVE�S arbeid dit groote nadeel, dat in den tekst en in de vertaling geen ge
bruik kon gemaakt worden van de aanmerkelijke verbeteringen, die inmiddels aan 
beide waren te beurt gevallen in de door den beroemden WIG.AN bezorgde Oxfordsche 
uitgaaf. Laatstgenoemde geleerde deed echter aan BOERHAAVE het edelmoedig aan
bod, om alle door hem zelven en door den geleerden MICHAëL MATTAIRE geleverde -
opstellen en bijdragen, en wat er verder van zijne gading zijn mogt, uit de Oxford
sche uitgave, slechts tot een getal van 300 exemplaren opgelegd, -in zijnen Leidschen 
herdruk over te nemen. Van dit eerst schriftelijk, en later nog eens mondeling ont-
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vangen aanbod maakte de Leidsche hoogleeraar gaarne gebruik, zoodat het hem daar
door vergund werd aan zijnen ARETA.EUS een voortreffelijken apparatus toe te voegen. 
Daarenboven werden, om van eenige korte aanteekeningen van SCALIGER en van de 
talrijke door DANIEL WILLEM_ TRILLER in de Acta eruditorum Lipsiensium uitgegeven 
conjecturen en emendatiën, die insgelijks door BOERH4-AVE werden overgenomen, 
niet te gewagen, in de door dezen bezorgde uitgave de vo1ledige Commentarii van 
PETIT, waarvan het handschrift anders welligt ware verloren gegaan, voor het eerst 
afgedrukt. 

Nog �rooter dienst bewees de Leidsche hoogleeraar aan zijne leerlingen, door ook 
van latere geneeskundige schrijvers, wier werken, in Italië of elders gedrukt, geheel 
niet of moeijelijk te ,·erkrijgen waren, nieuwe, doorgaans met eene belangrijke voor
rede verrijkte, uitgaven te bezorgen, die niet alleen in ons vaderland, maar ook in 
Duitschland, Frankrijk en elders gretige koopers vonden. Men denke aan de Opus

cula anatomica van EUSTACHIUS,· aan de gemeenschappelijk met .ALBINOS uitgegeven 
Opera anatomica et chfrurgica van VESALIUS, aan de Epistolae anatomicae van MOR• 
GAGNI, de Observationes selectiores van NICOLAUS PISO, en de Libri tres de cognoscendis 
et curan.dis praecipue internis humani corporis morbis van denzelfden schrijver; verder 
aan de werken van BELLINI De urinis et pulsz°bus, van PROSP-ER ALPINUS De p1·aesa

gie12da vita et morte aegrotantium en den Aphrodisiacus, sil:e de Lue venerea, ,·an ALOl'· 
sms LOISINI. Over de werken van VAILLANT, SWAMMERDAl\l en DRELINCOURT heb ik 
reeds vroeger gesproken. 

(47) Atrocis nee descripti prius morbi histon:a, secundum medicae artis leges conscripta

ab HJ:;RMANNO BOERHAAVE; in Opusc. medic. pag. 98 seqq. Alrocis ra-rissimique morbi 

historia altera, conscripta ab HERMAN.KO BOERH.A.AVE; ibid. 1.1. pag. 111 seqq. 
(48) Behalve de Àphorz"smi, de Praelectiones academicae de morbis nen'orum en den 

Aphrodisiacus, zijn er nog enkele, na BOERH.A.4 VE"s dood uitgegeven, geschriften, waaruit 
wij zijne praktische voorschriften leeren kennen. Daartoe behooren de Oonsultationes 
medicae, sive Sylloge epistolarum, cum responsis Hermanni Boerhaave. Edit. nov. Parisiis, 
1750. 12mo. 

(49) Oratio de honore medici servitute; in Opusc. omn. pag. 63: ,, Quid Auatome?
Quid humorum cognitio? Quid perspectus eorum circuitus? Quid Mathesis? Quid Phy
sica, omnisve alia sapientia medica juvat? Si vera loqui juvat, natura humana ita se 
habet ad venena, haec ita ad illam. Hic subsistit prudentia, nee inani figmentorum 
licentiae indulgens, solertiam acuit, attente spectat et tacite modos, queis agunt, et 
domantur." 

(50) MATTHIEU MATY, blijk�ns de opdragt zijner philosophische Dissertatie, zoon van
PAUL l\1ATY (A. L. M., Philosophiae Doctor et verbi divini minister) en vermoedelijk 
kleinzoon van MATTHIEU MATY, werd in 1718 te Montfoort in de provincie Utrecht 
geboren. Op · veertienjarigen leeftijd werd hij, als studiosus philosophiae, onder de 
Leidsche akademieburgers opgenomen (Lib. lnscript. VIII, pag. 95: ,, 31 Martii 1732. 
MATTHAEUS l\1ATY, Montfurtensis, ann. 14, studiosus philosopbiae'�) en woonde töen 
ten huize van den ouden Heer MATTHIEU MATY, in de Lokkerstraat, die, na vroeger 
hervormd leeraar te Beaufort in Provence geweest en later naar Leiden verhuisd te 
zijn, zich zelven ook in het Album studiosorum had laten inschrijven, niettegenstaande 
hij reeds een 86jarigen leeftijd bereikt bad (Libr. lnscr. 1.1. pag. 89, 15 Octob. 1731). 
De beide door den jongen MATY op XI Febr. 1740 te Leiden in het openbaar verde
digde proefschriften (Diss.- philosophica inauguralis de Usu. L. B. 1740. 4to. Diss.

medica de consuetudinis eificacia z'n c01·pus humanum. Ibid. ann. eod.) munten evenzeer 
door belangrijken inhoud, als wat den stijl en andere eigenschappen van den vorm 



beti·eft, boven de meeste· akademische proefschriften van dien tijd bijzonder uit. Na 
op die wijze den doctoraleu graad, zoOl\!el in de Wijsbegeerte als in de Geneeskunde, 
verkregen te hebben, verwierf hij zich, vooral als mede-arbeider aan de Bibliothèque 

britannique en andere· tijdschriften, meer algemeene bekendheid, zoodat hij niet alleen 
als lid van de Koninklijke Akademie te Berlijn en van de Koninklijke Societeit der 

Wetenschappen te Londen werd opgenomen, maar ook bij laatstgenoemd Genootschap 
het Secretariaat voor de buitenlandsche correspondentie, benevens he� Presidentschap 
ván het Britsch Museum te Londen, gedurende vele jaren heeft waargenomen (Vidd. 
Commentar. de .Rebus in Sc. natur. et Medicina _qestz"s, vol. X (Lipsiae, 1761), pag. 373, 
vol. XIV, pag. 176). Zijne verhuizing naar Engeland, die aan het bekleeden van die 
betrekkingep vele jaren voorafging, schijnt in 1740, toen de vader besloot om, wegens 
zijne langdurige en hevige theologische twisten met de predikanten der Waalsche ge
meente te 's Gravenhage, Holland te verlaten, geschied te zijn. MATTHIEU MATY is in 
1776 gestorv�n. Biographie universelle eet. Tom. XXVII. Paris 1820, pag. 485 seqq. 

(51) Essai l.i., Discours préliminaire, pag. XI seq.: ,, Un motif de réconnaissance
et _d'affection est Ie prémier, qui m"a fait entreprendre eet Eloge. Disciple du grand 
bomme, qui en est l'objet, privé trop tot de ses leçons, mais à jamais sensible à ses 
soins, je n�ai pû me refuser la satisfaction de rendre du moins à sa mémoire le tribut 
Je plus légitime. -. C'est ce que je fais à présent publiquement, avec tout Ie zèle d"un 
disciple réconnaissant. Mais, fose Ie <lire en même tems, fai taché de veiller sur ma 
plume, de retenir ces sentimens de véneration qui m\rniment, et sur tout de les em
pecher d'influer sur mes · réflexions. J'ai sacrifié malgré moi .au désir de peindre fi. 
dèlement BOERHAAVE, les mouvemens les plus vifs de mon coeur." 

(52) Dat BOERHAAVE - aan het woord levenskracht, als maatstaf voor de prognose,
eene meer bepaalde beteekenis toekende, dan men later gedaan heeft, blijkt uit Insti

tut. medicar. § 943: ,, Virtus causae, qua vita adhuc durat, cognoscitur ex functione 
qualibet superstite. - Quo functiones plures magis similes sunt iisdem functionibus 
in sanitate fieri consuetis, eo vis vitae major et melior, eoque plus spei ad sanitatem 
perfectam recuperandam." - Volgens den hoogleeraar steunde dus de voorspelling 
in ziekten op twee voorname grondslagen, op de hevigheid der verschijnselen tot de 
functie der lijdende organen betrekkelijk, en op de meerdere of mindere integriteit 
der overige, in het ziekteprnces niet regtstreeks de_elende, verrigtingen. 

(53) Essai, 1. l. pag. 103 seqq.
(54) J. F. C. HECKER's Geschichte der neueren Heilkunde. Berlin, 1839. Svo, pag.

369: 11 Man kann hiernach die klinische Scbule in Leiden als die Musteranstalt be
trachten, nach der v .AN SWIETEN die seinige in Wien einrichtete, und man sieht, wie
zweckmässig es war, zuvörderst einen ausgezeichneten Schüler von BOERHAA vE zur
klinischen Lehrstelle in der Kaiserstadt zu berufen. DE HAEN stand dersel ben seit
1754 mit grosser Auszeichnung und ausserordentlichem Erfolge vor, und gewann somit
einen wesentlichen Antheil an der Ausführung der grossen Pläne seines Gönncrs
und Freundes.�'

(55) Àanteekeningen befrejfende de familie OOSTERDIJK, Mss. van wijlen JOANNES

HERMANNUS ooSTERDIJK, emeritus-predikant van Lunteren, in het bezit van Dr. w. 
H. n. SPRINGAR, Rector van het Gymnasium te Leiden.

(56) Uit de genoemde Aanteekeningen, die van te meerdere waarde zijn, omdat men
aangaande de _opklimmende linie van HERMAN oosTERDIJK SCHACHT of geene" of ver
keerde opgaven vindt, blijkt, evenzeer als uit de opdragt van zijne straks aan te halen 
Disputatio medica, dat twee ooms van moeders zijde, ABRAHAM v AN POOT, Medicinae 
Doctor, en .ABRAHAM v AN SASSELE, Koopman, beiden te Amsterdam woonachtig, en 
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de Leidsche predikant v AN DER LEE, de voogden van den jongen ooSTERDIJK geweest 
zijn. Vóór diens Disputatio phz1osopMca wordt eene opdragt gevonden aan zijn leer
meester DE VOLDER en aan JACOB SCHACHT, een zoon van zijnen stiefvader, aan wien 
hij zegt evenzeer als aan dezen, toen reeds lang overledenen, tweeden vader, groote 
verpligting te hebben. 

(57) Disputatio de Melancholia hypochondriaca. L. B. 1693. 4to.
( 58) Diss. philos. de sensibus internis, memoria et imaginatione. L. B. 1693. 4to.
(59) Vol. lnscript. VI. (1677-1697), pag. 481: ,, 14 Febr. 1695, HERMAN OOSTERDIJK

SCHACHT, Medicinae Doctor.'" 
(60) Orat. mox ldd., pag. 27 seq.: ,, Sed, quod non exignam fortunae meae parteni

reputo, ut sinceram et infucatam amicitiam contrahere et excolere licuerit cum ex
pertissimo PETRO cossoNIO, Medico quondam in hac civitate ut felicissimo ita cele
berrimo ac poliatrorum praeside, viro certe excelso ingenio, insigni in arte medica 
eruditione et peritia, elegantissirnis moribus, plurimisque ac praeclarissirnis dotibus flo
rentissirno, a cujus suavissimis peritissimisque colloquiis nisi me_ multum profecisse 
quacumque data occasione confiterer, ejus beatae memoriae baud levem facere injuriam 
existimandus essem, turpissimamque animi notam a me amoliri haudquaquam possem."' 

(61) Oratio de iis, quae Medicum ad artis exercitium se accin,qentem praecipue scire
oportet. L. B. 1719. 4to. Zijne aanstelling was 13 Sept. 1719, op een ordinaris trac
tement van f 1000 en extra-ordinair van f 600 geschied - waarbij in consideratie 
werd genomen, dat door den dood van RAU een tractement van f 1600 was openge• 
vallen "en de welstand van de Academie en de hoge ouderdomme en swackheyt van 
eenige Professoren in Facultate medica (FREDERIK DECKEBS en BERNHARD ALBINUS) 

onvermydelyck. komt te vereyscben, dat een Professor Medicinae practicae nieuwelycks 
werd aangestelt.' .. Resol. 10. pag. 347 seq. 

(62) Oratio de firmitate Artis medicae; dicta publice die 22 Januar. 1722, pag. 31.
Resol. 1. 1. pag. 408 (18 Octob. 1721) en pag. 414. 

(63) Oratio de medico exercitato. Oratio de prudentia in ratiocinio, ph,ysico et medico
necessario observanda. De eerste dier beide redevoeringen, op 8 Febr. 1723 uitgespro
ken, werd in dat jaar gelijktijdig met de Oratie, die oosTERDiJK in het begin van 
1722 gehouden had, onder den titel van Orationes duae eet. uitgegeven. Later werden 
al de vier redevoeringen in één hu ndel zamengevoegd: HERMANNI oosTERDIJK SCHACHT 
Orationes quatuor, quarum prima est eet. L. B. 1 i35. 4to. De na den dood van PIETER. 
BURMAN (31 Maart 1741) door HERMAN OOSTERDIJK 8CH.ACHT, op 26 April, uitgespro
kene lijkrede ( Oratio funebris in obitum PKTRI BURMANNI eet.) werd toegevoegd aan de 
Orationes antea spar sim editae et ineditae eet. ( Hagae Comitis, 17 59. 4to) van dezen 
laatstgenoemden Leidschen hoogleeraar (pag. 405-430). 

(64) Act. acad. Cod. XIV, pag. 152 (21 Febr. 1744).
(65) Oratio de firmitate artis medicae, pag. 9: ,, Nemo, opinor, est, qui non agnoscit

Iubeosque fatetur, vel nihil omnino de re aliqua naturali sciri posse, vel id, quod de 

ea sciri potest, partim per ejus effecta, quae sola observatione deprehenduntur, par
tim per severam partium. e qaibus composita est, examen et accuratum scrutinium 
cognosci: hanc vero cognitioncm, quae ratiocinio ex hisce observatis legitime et severe 
instituto comparatur, non infirmis labilibusque, sed veris et inconcussis niti fundamen
tis, adeo evidens esse existimo, quam quod est evidentissimum.'\ 

(66) Orat. de prudentia in ratio-cinio eet., pag. 16 seqq., 21 seqq., 27 seqq.
(67) Oratio de iis, quae .llledicu.m ad artis exercit-ium se accingentem praecipue scire

oportet, pag. 34: ,, Quae autem publice privatimve, vel praecepta traduntur, vel ratio
cinia de affectibus eorumque causis, signis et remediis formabuntur, ea ipso opere 
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coram aegrotis comprobare, cum et illos videndi, tractandi et Deo volente, sanandi 

sufficiens Amplissimorum urbis Consulum benig-nitate ansa data nobis sit, animum in

duxi, ut ita finito studiorum cursu, sufficiente scientia instructi non modo, sed exerci

tatione saepius repetita politi et confirmati, in cognoscendis affectibus sagaceF, in per

scrutandis et detegendis eorum causis perspicaces, in adhibendis remediîs prompti et 

prudentes, et quod inde necessario consequitur, in facienda medicina feliciter, ad patrios 

iares possitis reverti. "" 

{68) l. l. pag. 30 seq.: ,, Tibi imprimis venerande senex, Cl. DEKKERSI, cujas fidem 

ac henevolentiàm a primis adolescentiae annis saepius expertus fui, me valde devin

ctom profiteor, qui generoso prorsas facinore, illum mihi in Nosocomio publico Jocum, 

quem - summa cum laude, et eximio discentium emo]amento, multos annos obtinuisti, 

cederc fuisti paratus; gratulor tibi illam, quam, ab Illustr. Procerihus rude donatus, 

nactus es q uietem, quae ut tibi porro felix, du leis et placida contingat, ex intimo 

ani mi affectu precor et voveo. "' 
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