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Het nadeel, dat de Leidsche hoogeschool door den dood van BOERHAAVE 

leed, was dubbel groot, doordien er bij de Medische Faculteit geen nieuwe . 
hoogleeraar benoemd werd om het geleden verlies, zoo veel mogelijk, te her
stellen. Dat besluit van Curatoren, om de op die wijze ontstane vacature 
voorloopig onvervuld te laten, steunde op den raad van BOERHAAVE zelven, 
wiens gevoelen men vroeger over die zaak had ingewonnen. Toen de hoog
leeraar namelijk, in het begin van 1738, ernstig en geruimen tijd ongesteld 
was, werd in de Curatoren-vergadering van 22 April, op voorstel van den 
heer VAN w ASSENA.ER, besloten, BOERHAAVE zelven over zijnen meest geschik
ten opvolger, zoo die onverhoopt mogt gevorderd worden, te onderhouden (1). 
De Secretaris DAVID VAN ROIJEN kweet zich van die taak met de meeste 
kiesch heid, en leverde 8 Mei aan Curatoren een schriftelijk Rapport in van 
het uitvoerig mondgesprek, door hem met den hoogleeraar over dat onderwerp 
gehouden; welk Rapport in zijn geheel in de Resolutië'n van Ouratoren werd opge~ 
nomen (2), en allezins verdiende, gelijk dit door den hoogleeraar SIEGEN

BEEK ges_chted is, tot meer algerueene bekendheid gebragt te worden (3). Het 
zou daarom overbodig zijn den inhoud van dat i:r;i velerlei opzigten merk
waardig stuk thans te herhalen, hoe aanlokkelijk dit zijn moge wegens de 
veel beteekenende en eigenaardige uitdrukkingen, waarin BOERHA.,A. VE zijn 
oordeel over onderscheidene personen, die als zijne opvolgers konden in aan
merking komen, uitsprak; ik meen te kunnen volstaan met het vermel
den der rneening, die ten slotte door den hoogleeraar werd te kennen ge~ 
geven, dat, ook zonder benoeming van een bepaalden opvolger, de roem der 
Leidsche Geneeskundige Faculteit door zijne ambtgenooten OOSTERDIJK 

SCHACHT, ALBINUS, VAN ROIJEN en GAU13IUS zou worden opgehouden. In 
dat met genoemden Secretaris van Curatoren gehouden, en door het geven 
van een bepaald advies opgevolgde gesprek van den zieken hoogleeraar, ver-
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dient het onze opmerking, dat er geenerlei melding gemaakt wordt van zijnen, 
hoog door hem gewaardeerden, vroegeren leerling VAN SWIETEN, die in dien 
t{jd de geneeskundige praktijk te Leiden uitoefende. Men zal dit hieruit 
verklaren moeten, dat BOERHAA VE zelf getuige geweest was, of althans ken
nis droeg van den grooten tegenstand, dien VAN SWIETEN eenige jaren vroe
ger, toen hij begonnen was, als privaat-docent, lessen aan studenten te geven, 
van den akademischen Senaat ondervonden had (4). In elk geval blijkt uit 
het door BOERHAA VE gegeven advies, waarin de hoogleeraar wel van zijnen 
excellenten discipel TRONCHIN, maar van VAN sWIETEN geenerlei melding 
maakt, dat er voor het beweren ·van BALDINGER (5 ). dat deze laatste door 
BOERHAA VE zelven tot opvolger begeerd zou zijn, geen grond · bestaat. Even 
ongegrond zijn de berigten van WUERZ en anderen aangaande een leeraars
ambt, dat door VAN swIET.EN te Leiden bekleed zou zijn, en waardoor deze 
de algemeene goedkeuring der studenten, vooral van de Engelschen, zou heb
ben weggedragen (6 ). In de Resolutièn van Curatoren toch, om er dit ten 
slotte nog bij te voegen, wordt nergens van v AN SWIETEN melding gemaakt, 
terwijl zijn .naam, na 1734, evenmin in de Acten van den akademischen Se
naat gevonden wordt. 

Aan het door BOERHAAVE uitgesproken verlangen werd reeds gedurende 
z~jn leven voldáan, vermits Curatoren, met zijne zienswijze bekend gemaakt, 
den hoogleeraar ADRIAAN v AN RoIJEN verzochten, om in den aanstaanden 
cursus het onderwijs in de Praktijk, en den hoogleeraar GA UBIUS dat van de Theorie 
(de Institutiones mediaae) op zich te willen nemen (7). Op diezelfde wijze werd 
na BOERHAAVE's dood (23 Septem her) voortgegaan. en reeds spoedig werd 
v AN· ROIJEN tevens als professor practicus in het Collegium practico-medicum 
aangesteld (8). De theoretisch-geneesklmdige lessen werden dus voortaan, 
wat Physiologie en Pathologie betr.eft, door GAUBIUs, en die over Ziektekennis 
en Ziektebehandeling, gewoonlijk lessen over de P1·aktijk genoemd, door v AN 
ROIJEN waargenomen, terwijl het klinische onderwijs in het Gasthuis beurte
telings door OOSTERDIJK SOHAOH'f en door v AN ROIJ EN gegeven werd. Intus• 
schen werden die laatstgenoemde praktische oefeningen aan het ziekbed op 
den duur niet zóó behartigd, als in het belang van het onderwijs wenschelijk 
geacht moest worden. Reeds vóór den dood van BOERHAA VE waren de 

. demonstratiën in het Gasthuis somtijds minder geregeld gehouden (9), en 
ook na dien tijd heeft daarin geen'e duurzame verbetering plaats gehad. Ik 
meen de toedragt dier zaak met de eigen woorden van v AN ALPHEN .te moe
ten vermelden, vooral dewijl men elders naar berigten dienaangaande vruch
teloos zou zoeken. ,,. Wanneer in den jare 1738," zoo luidt het verhaal van 
genoemden geschiedschrijver ( 1.0), ,, de groote BOERHAAVE, wiens naam der 
onsterflijkheid is toegewijd, door het alleen wijs bestuur der aanbiddelijke 
Voorzienigheid, uit dit tij&l~ik leven was weggerukt, werd tot zijn opvolger 
in dezen post benoemd en met den titel van Oollegii rnedico-practiai Pro
fessor vereerd de hooggeleerde heer ADRIANUS v AN ROIJ EN, die dan ook, 
nevens den grooten HERMAN oosTERDIJK SCHACHT, in de waarneming van 
deze heilzame oefeningen, van tijd tot tijd, heeft volhard. totdat ook deze 
laatstgenoemde heer, in <fon j i-n-e 17 44, <len tol der natuur moest betalen, 
wanneer terstond in deszelfs" plaats, door de Heereu Curatoren dezer Unive·r-
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siteit en derzelver Ambtgenooten, de Heeren Burgemeesters dezer stad, de 
hooggeleerde heer HIER0NYM0S DAVID GAUBIUs tot Professor Collegii medico-
practici werd benoemd, om dus in deze oefeningen de plaats van den over
leden professor oosTERDIJK SCHACHT te vervangen. Ook is er van tijd tot 
tijd bij de tweemaal in ieder jaar door den Rector magnificus en den acade-
mischen Senaat van 's Lands Universiteit alhier uitgegeven en openbaar aan
geplakt wordende Ordo lectionum publiaarum, door welgemelde heeren VAN 
ROUEN en GAUBIUS te zamen, en, na het op 28 Februarij 1779 voorgevallen 
overlijden van den eerstgenoemden heer v AN ROIJEN, door den laatstge• 
noemden heer alleen, bekend gemaakt, dat. zij in dit Gasthuis deze openbare 
oefeningen in de medicynsche praktijk, tot onderwijs van de leergrage jeugd, 
in de grondige kennis der ziekten en in alle de deelen der beoefenende 
Geneeskunde zouden houden, en daarover hunne lessen geven, zoo als dit 
door mij reeds is aangeteekend in het Bijvoegsel op de Besckrijving dezer 
atad, op blz. 34*. Doch, voor zoo veel ik weet. zijn er op dit Gasthuis ' geene 
de minste voetstappen te ontdekken, dat er ooit of ooit, na het overlijden 
van den beroemden professor HERMAN oosTERDIJK SCHACHT, verder eenige 
openbare of bijzondere lessen op dit Gasthuis, volgens de voorgemelde heil
zame instelling en de duslang, uit krachte dier instelling, plaats gehad heb
bende loffelijke gewoonte, door mij- zoo straks nader omschreven, zijn gege• 
ven geworden. Ook is deze academische bekendmaking. na het overlijden 
van den heer GAUBIUs, voorgevallen op den 29sten November 1780, opge
houden. Dit doet mij dan besluiten, dat deze posten door de heeren Cura
toren en Burgemeesteren zijn onvervuld gelaten; anderzins zouden zij ook 
nu, zoowel als die andere, op die Orào lectionum geplaatst zijnde, aldaar 
eene fraaije vertooning maken. Dus is dan deze schoone en allezins nuttige 
instelli_ng geheel te gronde gegaan - zoodat er, na het overlijden van den 
wijdvermaarden professor oosTERDIJK SCHACHT, slechts twee zieken in de 
mans- en ééne in de vrouwen-ziekenzaal, en, na 4 Mei 1745, volstrektelijk 
geen eenige zieke in eene dier zalen zijn gebragt, en de daar toen nog ziek 
liggenden alleenlijk door de Stads-Doctoren, tot op derzelver herstelling of 
dood, zijn bezocht geworden; en dus is er in deze dagen van die instelling op 
dit Gasthuis niets meer overig, dan alleen een flaauw-geheugen, 't welk aldaar 
verlevendigd wordt door den naam, zoo der nu ledigstaande ziekenzalen als 
der thans buiten eenig . gebruik zijnde ontleedkamer, schoon door de rent
meester van 's Lands Universiteit alsnog jaarlijks, zoo aan <lit Gasthuis als 
anderzins worden uitgekeerd zooda~ige gelden" als toen dit alles in de vorige 
orde was, en van dewelke de heer v AN MIEius in de beschrijving van dit 
Gasthuis ook gewag heeft gemaakt." · 

Uit dit bovenstaande geschiedverhaal schijnt derhalve te blijken, dat VAN 

ROIJEN en GA UBIUS het klinische onderwijs niet evenzeer behartigd heb ben 
als hunne voorgangers BOERHAA VE en oosTERDIJ K SCHACHT, en dat er ook 
in de eerste jaren na den dood van GAUBIUS (Nov. 1780) in dat opzigt geene 
verbetering gekomen is, niettegenstaande de Medische :Paculteit op dat tijd
stip mannen bezat, als JOHANN DAVID HAHN en GUALTHERUS VAN DOEVEREN, 
die voor het geven van practische iessen aan het ziekbed bij uitnemendheid 
waren berekend geweest. Dit is intusschen niet geschied, zoo als uit het 
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berigt van VAN ALPHEN (1784) is af te leiden. ]\{ogelijk heeft de minder 
gunstige gezondheidstoestand van die beide laatstgenoemde hoogleeraren, over 
wier verdiensten wij eerst later handelen moeten, en die beiden slechts wei-
nige jaren te Leiden zijn werkzaam geweest, tot de bestendiging van . dat 
grootendeels of geheel verzuimde klinische onderwijs bijgedragen. - Intus
schen moet ik die zaak, wat de laatste 20 jaren der achttiende eeuw betreft, 
thans laten rusten en tot het vroeger door VAN ALPHEN vermelde tijdvak 
terugkeeren, te meer dewijl het mij voorkomt, dat er op zijn berigt enkele 
gegronde aanmerkingen te maken zijn. Daar BOERHA.AVE zich namelijk, reeds 
10 jaren vóór zijnen dood, van het geven der klinische lessen verschoond 
heeft, zoo schijnt het verval van deze met dat overlijden in minder regt
streeksch verband te staan, dan voor zoo verre OOSTERDIJK SCHACHT, gedu
rende dat tiental jaren, het onderwijs aan het ziekbed alleen moest waarnemen, 
en eerst na BOERHAAVE's dood eenen nieuwen ambtgenoot in het Collegium 
practico-medicum kreeg. Die betrekking werd toen, zoo als . reeds gemeld is, 
aan VAN ROIJEN opgedragen, die haar beurtelings met oosTERDIJK SCHACHT 
waarnam, en haar ook, in de eerste jaren, behoorlijk ·schijnt behartigd tè 
hebben. Na den dood van laatstgenoemden hoogleeraar (15 Februarij 17 44) 
schijnt echter de ijver van VAN ROIJEN aanmerkelijk verflaauwd te zijn, ver
mits er, volgens de verzekering van VAN ALPHEN, na 4 Mei 17.45, geene 
nieuwe, voor het klinische onderwijs bestemde, patiënten in het Caecilia-Gast• 
huis zijn opgenomen. Als die opgaaf overeenkomstig de waarheid is, dan 
zou daaruit volgen, dat GAUBIUS, die 8 Junij 1744 tot Professor Collegii 
practico-medici, in de plaats van oosTERDIJK, werd aangesteld (11), de aan 
die betrekking verbondene werkzaamheden nooit heeft waargenomen. Dit 
althans schijnt zeker te zijn, dat GAUBIUS zich liever met praktische oefe
ningen op natuurkundig gebied, vooral in de Scheikunde, dan met de genees
kundige praktijk in het Ziek~nhuis, heeft bezig gehouden, terwijl dit evenzeer, 
en mogelijk wel om dezelfde reden, met zijnen ambtgenoot v AN ROIJEN het 
geval was. Niettemin hebben beiden de aan het professoraat in het Collegiunt 
practico-medicum verbondene jaarlijksche toelage van / 200, tot aan hun dood 
toe, blijven genieten, en waren zij ook gewoon, hunne in qie betrekking te geven 
klinische lessen op de halfjarige Ordinea Lectionum aan te kondigen, zoodat 
van 1745-1778 de praktische lessen van VAN ROIJEN en GAUBius, en n:1 
des eersten dood, op de beide Ordine8 Lectionum van 17 7 9, alleen die van 
GAUBIUS vermeld worden, terwijl er na des laatsten dood (November 17 80), 
van lessen in het Nosocomium geenerlei gewag gemaakt wordt, gelijk mij dit 
uit de latere Ordine8 Lectionum van 1781-1794 gebleken is. Om hieruit 
echter geene verkeerde gevolgtrekking af te leiden, boude men in het oog, 
dat het klinische onderwijs in 1787 hersteld en van dat tijdstip af - zoo 
als later meer opzettelijk zal worden aangewezen - met vernieuwden ijver is 
behartigd geworden, niettegenstaande men ook toen, gelijk gezegd is, geene 
aankondiging van zoodanige lessen op de Ordines Lectionum gedaan heeft. , 

Bij den ongunstigen toestand, waarin de praktische oefeningen aan het 
ziekbed, blijkens het bovenstaande, gedurende een dertigjarig tijdvak, aan de 
Leidsche hoogeschool verkeerd hebben, is het voorzeker te verwonderen, dat 
er niettemin een aanzienlijk getal studenten van de Medische Faculteit gevon~ 
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den werd, en dat er over het toenmalig gemis van klinisch onderw~js geene 
klagten zijn aangeheven. Wa1·e dit het geval geweest, dan zou men in de 
ReBolutiè'n van Curatoren dienaangaande het een of ander vermeld vinden. 
De verwaarloozing van zoodanig onderwijs schijnt dus minder de aandacht 
getrokken te hebben, en de noodzakelijkheid van praktische oefeningen werd 
toen blijkbaar, evenmin door de Professoren, met uitzondering van den hoog
leeraar WINTER, als door de studenten behoorlijk ingezien. Men denke daarom 
echter niet, dat er . onder die omstandigheden weinig of niets te Leiden te 
leeren was. Het tegendeel is waar, en het zal ons blijken, dat de leden der 
toenmalige Geneeskundige Faculteit, zoo als deze na den dood van BOER· 

HAA. VE was z~mengesteld, voor het overige uitstekende mannen geweest zijn. 
Wij willen derhalve ons geschiedverhaal, dat met oosTERDIJK SCHACHT 

werd afgebroken, wederom opvatten, en met ALBINus, v AN ROIJEN en GAU
BIUs, die als zijne ambgenooten door VAN ALPHEN genoemd werden, trachten 
kennis te maken. Daar echter het volbrengen van die taak misschien door 
te groote uitgebreidheid van stof zou bemoeijelijkt worden, meen ik mij liever 
voor het tegenwoordige te moeten bepalen tot VAN ROIJEN en GAUBIUS, en 
beider ambtgenoot FREDRIK WINTER, wiens akademische loopbaan wel tot 
weinige jaren beperkt, maar niettemin belangrijk geweest is. Aan BERNHA.RD 

SIEGFRIED ALBINus, den stichter eener anatomische school, welke te regt 
Europesche vermaardheid gekregen heeft, hoop ik daarna een afzonderlijk 
hoofdstuk te wijden. 

ADRIANUS VAN BOIJEN werd 11 November 1704 te Leiden geboren e·n 
genoot aldaar zijn voorbereidend en akademisch onderwijs. Als student stelde 
hij vooral de lessen van BOERBAAVE, OOSTERDIJK SCHACHT, ALBINUS en 
's GRA VESANDE op hoogen prijs, zoo als hij daarvan in het openbaar deed 
blijken in de poëtische opdragt zijner Dissertatie (12) aan eerstgenoemden 
hoogleeraar. Zijne klassieke rigting bragt hem reeds vroeg in aanraking 
met PIETER BURMANN, uit wiens lessen en vriendschappelijken omgang hij 
groot voordeel trok. Toonde hij daardoor letterkundige en historische ken
nis hoog te waarderen, evenzeer achtte hij het beoefenen der Wijsbegeerte 
noodig, waarin hij het onderwijs genoot van JACOBUS WITTIOHius, van wien 
hij in zijne inaugurele Oratie melding maakt. Na zijne promotie besloot hij 
zich als geneesheer te Leiden te v~stigen. In dien werkkring was hij naauwe
lijks een jaar bezig, t~en hij, 12 Maart 1729, tot Lector in de Kruidkunde 
benoemd werd. Hij aanvaardde die betrekking den 9den Mei, met eene 
Rede over net aangename, nuttige en noodige van kruidkundige kennis voo1· 
de óeoefenaar8 der GeneeBkunde (l 3). Zoo als men reeds vermoeden zal, had 
v AN ROIJ EN die eervolle onderscheiding aan zijn leermeester BOERHAAVE te 
danken, aan wiens verlangen, om zoowel van liet kruidkundig als scheikun
dig onderwijs ontslagen te worden, gereedelijk voldaan was. Toen laatstgenoemde 
hij die gelegenheid, op 28 April, eene korte afscheidsrede uitsprak, maakte 
hij van dezen zijnen jeugdigen opvolger loffelijke melding en gaf de gunstige 
verwachting te kennen, die men van VA.N ROIJEN hebben mogt (14). 

Gelijk aan dezen ook het toezigt over den Hortus botanicus was opgedra
tren zoo werd hij insgelijks, na een tijdsverloop van drie jaren, tot gewoon 
h ' 
11 ooo-leeraar in de Kruid- en Geneeskunde bevorderd. Bij de aanvaarding 

0 
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dezer betrekking, op 19 Junij 1732, sprak hij zijn Carmen de amorióus et 
connuoiis planta1·um uit, dat hem als een smaakvol geleerde deed kennen. 
Van dien tijd af . nam hij beide professoratçn, eene lange reeks van jaren, 
onafgebroken waar: dat in de Botanie tot het jaar 1754, toen hij verzocht 
daarvan ontheven te worden (15 ), en dat in de Geneeskunde, ruim twintig 
jaren langer, tot 1775, in welk jaar hij emeritus werd (16). Aangaande zijne 
uitwendige lotgevallen zijn er slechts enkele bijzonderheden bekend. Gehuwd 
met de eenige dochter van zijn ambtgenoot JOANNES WESSEL, hoogleeraar in 
de Godgeleerdheid en de gewijde Welsprekendheid, mogt hij .in Januarij 1736 
dien echt, door de geboorte van een zoon bekroond zien, met wiens eersten 
verjaardag hij zijnen schoonvader in latijnsche dichtmaat geluk wenschte (17). 
Driemaal werd het akademische Rectoraat door hem waargenomen, in 1742, 
1758 en 1770. De eerste keer hield hij, bij het nederleggen dier waardig• 
heid, eene Oratio de historia morbi primo et perpetuo Therapiae medicae 
fundamento, (18), die echter niet schijnt gedrukt te zijn. Ook de beide vol
gende keeren behandelde v AN ROIJEN, , te dier gelegenheid, een natuur- en 
geneeskundig onderwerp, doch niet Jn proza, maar, gelijk hij meer gewoon 
was, in latijnscbe poëzij. Op 8 Februarij 175 9 spra'k hij een Carmen elegia
cu1J1, de regimine mentia et aorp01·is (19), ,en in 1771 een soortgelijk dicht
stuk de moróia aetatum uit. Gedurende vele jaren was de hoogleeraar ook 
president van het Leidsche. Collegium pltarmaceuticum. 

Om het door v AN ROIJEN gegeven onderwijs eenigermate te kunnen beoor
deelen, moeten wij in de eerste plaats nagaan, in hoe verre hij zich als bota
nicus jegens de hoogeschool heeft verdienstelijk gemaakt. Uit de Ordines 
Lectionum blijkt, dat hij van 1729 af, toen hij als Lector het onderwijs in 
de Kruidkunde van BOERHAAVE overnam, gedurende een tijdvak van 25 jaren, 
viermalen 's weeks, des morgens te 7 uur, in den Hortus botanicus les gaf 
over de Stirpium cltaracteres, nomina et virea medicinalea, zooclat het phar
macologische onderwijs zich, zoo veel mogelijk aan het botanische aansloot. 
In het jaar 1736 . viel hem het genoegen te beurt, dat er eene, reeds door 
BOERHAAVE verlangde, uitbreiding van den Kruidtuin bewerkstelligd werd, 
zoodat deze zich nu tot aan . de wallen der stad uitstrekte. Ik zal daarom
trent later, in de geschiedenis va.n den Hortus botanicus, de voornaamste 
bijzonderheden vermelden. Na die aanzienlijke uitbreiding moest ook de 
inrigting . van het terrein , en de rangschikking der planten veranderd worden, 
dewijl VAN ·RoIJEN te regt meende, dat thans het systema sexuale van LIN• 

NÀEUS boven de vroeger gevolgde methode van HERMANN en BOERHAAVE de, 
voorkeur verdiende, of althans in een akademischen Kruidtuin, die steeds aan 
het standpunt der wetenschap dient te beantwoorden, gevolgd moest worden. 
Een tijdelijk verblijf van LINNAEUS te Leiden, wiens inwoning bij CLIFFORT, 

met de daaraan verbondene werkzaamheden, had opgehouden, scheen aan 
VAN ROIJEN, voor de vervulling van zijnen wensch, eene gunstige gelegen
heid aan te bied~n. Volgens den schrijver der Histo'J'ia rei lterbariae (20) 
zocht hij namelijk dien beroemden botanicus, tegen een vast jaarlijksch inko
men, over te halen, den akademischen Kruidtuin naar het systema sexu:tle 
te rangschikken. Gelijk nu de minder vriendscbappeIUke verhouding, waarin 
VAN ROIJEN toen, volgens denzelfden berigtgever, tot BOERHAAVE stond, wel• 

.. 
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ligt tot den ijver bijdroeg, waarmede hij LINNA EUS tot dat einde aanzocht, 
zoo werd de laatste wederkeer'ig door een gevoel van dankbaarheid jegens 
l3OERHA • .\. VE verhinderd, aan dat aanzoek gevolg te geven. Om echter noch 
den een, noch den anderen voor het hoofd te stoeten, wist het vindingrijk 
vernuft van LINNAEUS een geschikten uitweg te vinden. Hij ontwierp name
lijk eene afzonderlijke, deels natuurlijke, deels kunstmatige klassificatie, om 
daarnaar de in den Hortus aanwezige planten te ordenen. Nadat dit werk 
volbragt was, heeft VAN ROIJEN zelf, in zijnen Ftorae Leidensis prodrornus, 
die methode beschreven (21), hoewel men deze, wederom volgens SPRENGEL, 

voor wiens onpartijdigheid ik geenszins zou durven instaan, meer voor het 
werk van LINNAEUS, dan van den Leidschen hoogleeraar houden moet. Of
schoon VAN ROIJEN, na de uitgaaf van dien prodrorau8, nog 14 jaren lang 
het botanische onderwijs bleef waarnemen, zoo zijn daarvan echter geene 
latere vruchten openbaar geworden. Zijn voornemen althans, om eene mono
graphie der heideplanten te geven (22), is onvervuld gebleven. Dat de 
Leidsche hoogleeraar echter werkelijk het plan voor een zoodanig werk ont
worpen had en daaraan nog in de laatste jaren zijns levens gearbeid heeft, 
blijkt uit een veertigtal · schoone afbeeldingen, die tot opheldering van het 
Ericetum Ajricanum bestemd waren, en waarvan alsnog eenige exemplaren, 
benevens de gegraveerde kopere platen zelve, aanwezig zijn, afkomstig uit 
de nalatenschap van wijlen den Leidschen hoogleeraar B&UGMANS (23). Over 
dat voornemen aan zijnen vriend HALLER schrijvende, beklaagt hij zich zeer 
over gebrek aan tijd, waardoor hij zelfs verhinderd werd zijne verzameling 
gedroogde planten naar wensch uit te breiden (24). Dat VAN ROIJEN niette
min met liefde voor die wetenschap vervuld bleef, blijkt zoowel uit den aan
gehaalden, aan HALLER geschrevenen brief, waarin hij dezen verzocht, hem 
zaden van planten uit den Harz en van de Rhetische Alpen toe te zenden; 
en uit de verdere met dezen, met LINNAEUS en anderen gehoudene briefwisse
ling, als uit het Carmen elegiacum,, waarmede hij, 24 Mei 1754, het hoog
leeraarsam bt in de Kruidkunde aan zijnen neef DAVID v AN ROIJ:EN overdroeg, 
Bij die gelegenheid werd dan ook in de Acten van den akademischen Senaat 
opgeteekend, dat hij gedurende vele jaren, met gelukkig gevolg en magno 
..dcademiae emolumento et ornamento, zijne betrekking had waargenomen. 

Behalve de reeds opgenoemde akademische redevoeringen heeft VAN ROIJEN 

geene geschriften van,. geneeskundigen inhoud uitgegeven. Door de pra:.cia 
Boerlzaaviana, die, volgens zijn schrijven aan HALLER, op hem was. overge
gaan, moet, blijkens het boven aangevoerde, hoofdzakelijk slechts het theore
tische onderwijs in de geneeskundige praktijk verstaan worden, waarvoor de 
.dplzorismi van zijnen leermeester tot leiddraad verstrekt zullen hebben. Uit 
de Ordine8 Lectionum is evenwel zigtbaar, dat hij, van 1755 af, gewoon was 
lessen over de morbi clzronici te houden, terwijl de vire8 medicinale8 stirpium, 
zoo als reeds vermeld is, in het Collegie over de Botanie verklaard werden. 

Dat het den hoogleeraar VAN ROIJEN aan geene geschiktheid voor het 
geven van nuttig en onderhoudend onderwijs ontbrak, daarvoor schijnen zijne 
klassieke vorming en smaakvolle geleerdheid het beste bewijs te kunnen leve
ren. Van die ware eruditie dragen zijne latijnsche dichtstukken de . onmis-
kenbare blijken. Vooral munten de vroeger aangehaalde elegieën over we• 
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tenschappelijke önderwei-pen, in bevalligheid, levendigheid en zoetvloeijendheid 
uit, zoo<lat VAN ROIJEN, naar dè meening van een allezins bevoegd beoor
deelaar (25), onder de goede latijnsche dichters van lateren tijd eene eervolle 
plaats bekleedt. Ook blijkt uit de verzameling zijner Poëmata, door hem 
zelven in 1778 uitgegeven, dat de lust tot letterkundige uitspanningen hem 
tot in hoogen ouderdom bijbleef. Gelijk hij, kort vóór zijn verkregen emeri
taat, het tweede eeuwfeest der Leidsche hoogeschool door het uitspreken van 
een latijnsch dichtstuk opluisterde (26), zoo bezong hij in het daarop vol
gende jaar den lof van het otium literarium, waarin het hem vergund werd 
te deelen (27). Dil voorregt viel hem nog 4 jaren lang te beurt, daar 
hij den 28sten Februarij 1779 uit dit leven werd weggenomen, zoodat hij een 
75jarigen ouderdom heeft mogen bereiken (28). Zijn lijk werd 6: Maart in 
een graf van het hooge choor in de Pieterskerk begraven. 

Gelijk VAN ROIJEN de betrekking van akademisch docent gedurende een 
tijdvak van 50 jaren heeft waargenomen, zoo is dit evenzeer het geval ge
weest met zijnen ambtgenoot GAUBIUS, die in hetzelfde jaar met hem geboren 
was, reeds spoedig na hem aan de Leidsche hoogeschool verbonden werd, 
en nog een · jaar langer dan VAN ROIJEN in Let leven gespaard is gebleven. 
Over dien veeljarigen ambtgenoot van VAN ROIJEN, over HIERONYMUS DA VI-

. DES GAU.BIUS, · wiens naam in de geschiedenis der wetenschap met roem ver
meld staat, moet ik thans opzetteHjk en -met eenige meerdere uitvoerigheid 
handelen, vermits die hoogleeraar, gedurende de laatste helft der vorige 
eeuw, niet alleen door zijne akadernische lessen, maar hoofdzakelijk door de 
uitgave zijner Institutiones pàthologiae medicinalis, een boek, dat in de 
meest bekende Europesche talen is overgezet, eenen even grooten, en geens
zins binnen de grenzen van ons vaderland beperkten, invloed op het theore
tisch-geneeskundig onderwijs gehad heeft, als vóór hem het geval geweest 
was met zijnen leermeester BOERHAAVE. 

Bij· groote mannen gebeurt het niet zelden, dat hun aanleg voor iets groots 
en uitstekends, -in jeugdigen leeftijd nog niet ontdekt, of althans door hen, 
aan wier leiding zij worden toevertrouwd, niet begrepen wordt. Onder de 
beroemde natuur- en geneeskundigen der vorige eeuw was dit het geval met 
BOERHAAVE, LINNA.EUS en HALLER. Hetzelfde verschijnsel werd bij GAUBIUS 

waargenomen. Op 24 Februarij 1705, uit ouders tot den fatsoenlijken stand 
behoorende, te Heidelberg geboren, werd hij, na in de ouderlijke woning als 
kind eene zorgvuldige opvoeding genoten te hebben, voor zijne eerste we
tenschappelijke opleiding, aan een in zijne geboorteplaats gevestigd Jesuiten
Collegie toevertrouwd. Dit gesticht werd later, toen zijne ouders begrepen, 
dat aan den jeugdigen knaap godsdienstige begrippen, in strijd met het her
vormd kerkgenootschap, tot hetwelk hij behoorde, konden ingeprent worden, 
verwisseld met de, in dien tijd zeer beroemde, voor opvoeding en onderrigt 
dienende, en met het weeshuis te Halle vereenigde, inrigting van AUGUST 

HERMANN FRANCKE. Op die leerschool zou de jonge GAUBIUS gymnasiaal 
onderwijs, en wat er verder tot voorbereiding voor de akademische studiën 
noodig is, ontvangen, doch gevoelde zich aldáár zoo diep ongelukkig, dat 
hij reeds, na een kortstondig verblijf, dringend verzocht ontslagen te worden, -
en naar Heiclelberg te mogen terugkeeren. Aan dat verlangen werd voldaan, 

NED. TIJDSCHR, v. GENE.ESK, 1866. - 2e A.m. 18 
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en zijne ouders ontvingen toen, gelijktijdig met hunnen zoon, van den reeds 
genoemden, aan het hoofd der door hem in het leven geroepene inrigting 
g~plantsten Paedagoog eenen brief, die het weinig opwekkende berigt in
hield,. dat hun zoon geen aanleg tot studie had, dat hij eigenlijk voor niets 
geschikt was, en dat er hoogstens een koopman uit groeijen kon. Die voor
spelling van den ~eer bekwamen, doch misschien wat al te strengen FRANCKE 

is <loor de uitkomst gelogenstraft, en reeds spoedig na zijne terugkomst in 
-de ouderlijke woning opende zich voor den levenslustigen jongeling een beter 
verschiet, doofdien zijn oom JOHANNES GAUBIUS, Geneesheer en Stads-Doctor 
te Amsterdam, zich bereid verklaarde, hem verder onder zijne leiding te 
nemen. Uit een drietal brieven aan FREDRIK RUYSCH geschreven, en de 
door dezen daarop gegeven antwoorden (29 ), leeren wij dien oom als een 
man kennen, die niet slechts in de geneeskundige praktijk, maar ook in we
tenschappelijke vraagstukken en in fijnere ontleedkundige onderzoekingen 
groot belang stelde. Zulk een man was allezins geschikt, door leiding en 
voor.beeld op zijnen jongen neef gunstig te werken. Op zijnen raad bezocht 
deze eerst de Harderwijksche hoogeschool, alwaar hij 1 J unij 17 22 als stu
dent werd ingeschreven, en vooral het onderwijs van den toen reeds hoog
bejaarden BARTHOLOMAEUS DE MOOR, in de Genees- en Kruidkunde, gedu
rende omstreeks , twee jaren, schijnt genoten te hebben (30). Daarna ging hij 
naar Leiden, om onder BO.ERHAAV.E, 00S'fERDIJK SCHACHT, ALBINUS en VAN 

ROIJEN, zijne geneeskundige studiën te voltooijen. Met hoedanig gevolg dit 
ges,chied zij, kan blijken uit den inhoud van zijne, op 24 Augustµs 1725, in 
het ·openbaar verdedigde IJissertatio, qua iàea generalis soZidarum aorporis 
kumani partiurn exkióetur, aan welk stuk de bijzondere eer te beurt viel van, 
eenige jaren later, herdrukt te worden. In dat proefschrift vindt men niet 
alleen eigene, van den schrijver zelven afkomstige denkbeelden, maar ook 
reeds sporen van het wetenschappelijk standpunt, waarop GAUBIUS, bij de 
verklaring van vele, bij den gezonden en zieken mensch voorkomende ver
schijnselen stond. Tot Doctor in de Geneeskunde bevorderd, begaf GAUBIUS 

zich naar Parijs, met het bepaalde doel om aldaar, onder de leiding der 
meest beroemde mannen, zich op de beoefening der Heelkunde toe te leggen. 
In die groote wereldstad vond hij eene voortreffelijke leerschool, en bij de 
meeste kunstbewerkingen, tijdens zijn verblijf aldaar verrigt, werd hij niet als 
leerling, maar als een- bekwaam buitenlandsch geleerde, op wiens raad en 
goedkeuring men prijs stelde, beschouwd. In 1726 van deze buitenlandsche 
reis, diê zich ook tot Zwitserland en een gedeelte van Duitschland had uit
gestrekt (31), in het vaderland teruggekeerd, oefende GAUBIUS, gedurende 
korten tijd, de geneeskundige praktijk te Amsterdam uit, onder de leiding 
van zijnen oom, en vertrok toen naar Deventer, waar hij als Stads-Genees
heer beroepen was. Eene epidemie van gal- en rotkoortsen deed hem echter 
tegen het einde van 1727, op verlangen zijner vrienden en vooral van zijnen 
oom, die niet overal, waar het gevorderd werd, hulp verleenen kon, naar 
Amsterdam terugkeeren. Ook dit tweede verblijf in de hoofdstad was niet 
van langen duur, dewijl hem eene hoogere en betere betrekking door zijnen 
leermeester BOERHAAVE, bij wien hij reeds als student hoog stond aange
schreven, was toegedacht. Op raad van dezen veelvermogen<len :Maecenas, 



--- 265 -

die zelf van een deel zijner werkzaamheden wenschte ontheven te worden, 
werd hij namelijk als Lector Ohemiae naar Leiden beroepen, en aanvaardde 
deze betrekking, 21 Mei 1731, met eene Oratio, qua ostenditur, Ohemiam 
artibus academicis ,jure esse înserendarn (32). Op die wijze zag GAUBIUS zich 
voortaan een nuttigen en aangenamen werkkring aangewezen, die veel meer 
met zijne natuurlijke neiging strookte, dan het waarnemen der geneeskundige 
praktijk. Dat deze laatste voor GAUBIUS weinig aantrekkelijks had, blijkt uit 
zijnen zoo even aangehaalden brief aan HALLER, waarin hij; over zijne vroe
gere vestiging te Deventer sprekende, zegt: 11 Facturus praxin rnedicam, . a 
qua alienissimus eram." Evenzoo noemt hij het hem te beurt gevallen Lec
toraat in de Scheikunde eene verligting van het II molestissimae praxeos tae
dium." Daarna verhaalt hij aan dezen zijnen veeljarigen vrien.d, hoe zijn 
geluk niet alleen vermeerderd werd door zijne, tegen het einde van 1734 
(20 September) ontvangene aanstelling tot gewoon hoogleeraar bij de Leid
sche Geneeskundige }faculteit, maar ook rloor zijn, in het jaar daarop, vol
trokken huwelijk, met de oudste dochter van zijnen Amsterdamschen oom. 
Van zijne uit dien echt gesproten 6 kinderen werden hem 4 meisjes en een 
veel belovend zoontje, reeds in jeugdigen leeftijd, door den dood ontnomen. 
Zelf genoot hij doorgaans eene goede gezondheid, en mogt onder het genot 
daarvan, tot aan vervulden 70jarigen leeftijd toe, de hem opgedragen akade
mische werkzaamheden verrigten. Toen echter verzocht hij, evenzeer als zijn 
nog iets ouclere ambtgenoot VAN ROIJEN, van het houden der akademische 
lessen ontheven te worden, aan welk verzoek gereedelijk voldaan werd (33). 
Zes jaren lang mogt GAUBIUS zijn verkregen emeritaat overleven en werd 
29 November 1780, door eene korte doch hevige koortsziekte, uit dit leven 
weggenomen (34). 

Onder de aan GAU.BIUS te beurt gevallen eereblijken verdient vermeld te 
worden z~jne benoeming tot consulerend geneesheer van den toen Iiog jeug
digen Erfstadhouder Prins WILLEM V, welke betrekking tot aan zijn dood 
toe door hem werd waargenomen, zoodat hij ook aan Prinses WILHELMINA, 

van den tijd harer echtvereeniging af, en aan de uit dit huwelijk gesproten 
vorstelijke telgen meermalen zijnen geneeskundigen bijstand verleend heeft. 
Even eervol was voor den Leidschen hoogleeraar de met grooten aandrang gedane 
uitnoodiging van de Russische Keizerin ELISABETH, om zich als geneesheer 
aan haar hof te willen vei·binden. Aan dat aanzoek heeft hij echter geen ge
hoor gegeven, in weêrwil van de herhaalde pogingen, die er aangewend 
werden om hem tot het aanvaarden van- die betrekking over te halen. Onder 
de daartoe gebezigde middelen behoorde insgelijks dit, dat men, door den 
toenmaligen keizerlijken lijfarts ABRAHAM KAAUW BOERHAAVE (van moeders
zijde oomzegger van den Leidschen hoogleeraar BOERHAAVE), aan de vrouw 
van GAUBIUS de groote voordeelen, genoegens en eerbew~jzen, die aan de ge
noemde betrekking bij het Russische hof verbonden waren, schriftelijk liet 
bekend · maken. Doch ook dit geschiedde vruchteloos, daar de hoogleeraar 
zich door de naauwste banden aan de Leidsche hoogeschool verbonden ge
voelde. Aan deze toch genoot hij de grootste achting, niet alleen van zijne 
talr~ike leerlingen, maar ook van z~jne ambtgenooten, onder welke laatsten 
hij, volgens zijnen brief aan HALLER (23 Ma,wt 1743), VAN ROIJEN, SCHUL• 

1s~ 
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TENS en HEMSTERHUIS tot bijzondere vrienden had. Het Rectoraat der 
hoogeschool werd driemalen door hem bekleed, in 1746, 1762 en 1774. De 
beide eerste keeren sprak GAUBIUS, bij het nederleggen dier betrekking, de 
Regimine mentia quod Medicorurn est, en de laatste maal (9 Februarij 1775) 
de admirandis divinae providentiae documentis in condenda, tuenda et ampli
jicanda .A.cademia Lugduno-Batava (35). Ook uit die geschriften leeren wij 
hem kennen als een menschkundig en wijsgeerig denker, die tevens met den 
omvang zijner wetenschap allezins vertrouwd was, terwijl laatstgenoemde 
Oratie, bij het vieren van het tweede eeuwfeest uitgesproken, zeer wetens
waardige tot de geschiedenis der hoogeschool betrekkelijke bijzonderheden 
bevat, en zich nu nog met belangstelling lezen laat. Of zij evenzoo ook 
bij het uitspreken werd aangehoord is onzeker, vermits WIJTTENBACH, gelijk 
bekend is, aangaande den toenmaligen Orator gezegd heeft: "Per tres con
tinuo l10ras rlixit, nemine audiente.'' 

Niet slechts als geleerde, maar ook als mensch wordt GA.UBIUS door zijne 
tijdgenooten en leerlingen zeer geroemd. Zij prijzen inzonderheid zijne met 
naauwkeurige en veelzijdige kennis gepaard gaande bescheidenheid en arbeid
zaamheid, terwijl naauwgezetheid en dienstvaardigheid, vooral ook zigtbaar 
in het helpen en weldoen der armen, voor karaktertrekken des hoogleeraars 
mogten gehouden worden. Daarenboven stond hij bij zijne vrienden bekend 
als een man van een kalm en vroom gemoed, die rampen en wederwaardig
heden des levens met christelijke onderwerping droeg (36). 

Ook op het gebied van onderwijs en wetenschap verdient de naam van 
- G.A.UBIUS met eere vermeld te worden. Aan zijne veeljarige lessen over de 
Scheikunde en over de theoretische Geneeskunde, die als om strijd door zijne 
leerlingen hoog gewaardeerd werden (37), had een aanzienlijk getal genees• 
kundigen, niet alleen in, maar ook buiten ons vaderland, zijne wetenschappe
lijke vorming voor een groot deel te danken. Om dit nader aan te wijzen, 
zal het noodig zijn, bij zijn tweeledig professoraat, dat hem aan de Leidsche 
hoogeschool achtereenvolgens werd opgedragen, afzonderlijk stil te staan. 

GAUBIUS was als Scheikundige in de school van BOERHA.A VE gevormd, en 
had tevens aan dezen zijnen leermeester, blijkens het reeds aangevoerde, zijne 
eerste betrekking als akademisch docent te danken. Uit die omstandigheid 
zou men kunnen vermoeden, dat de hooge achting voor :BOERHAA v E, waarvan 
GA UBIUS bij elke voorkomende gelegenheid deed blijken, misschien Z\jn eigen 
onderzoek belemmerd en de onbevangenheid van zijn oordeel benadeeld heeft. 
Dit is echter geenszins het geval geweest, en eene meer opzettelijke beschou
wing van de verdiensten, die GAUBIUS als hoogleeraar der Scheikunde gehad 
heeft, zal, uaar ik vertrouw, het bewijs leveren, dat hij als zoodanig wel in 
de voortreffeliJke school van BOERHAA VE gevormd, en van dezen zijnen leer
meester in vele opzigten geestverwant was, maar dat hij daardoor niet is 
belet geworden, om bij het onderzoek van belangrijke vraagstukken zijnen 
eigenen weg te gaan, en om bij de verklaring van sommige scheikundige 
verschijnselen geheel van BOERHAAVE's theorie af te wijken. 

Het zijn voornamelijk drie bijzonderheden, waarop ik, over genoemden 
hoogleeraar als Chemicus sprekende, meen te moeten wijzen: op de prakti
sche rigting, waarin die wetenschap door hem beoefend werd; op de belang-
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stelling, die hij aan nieuwere vorderingen en ontdekkingen liet te beurt val
len; en op de blijkbare voorliefde, die hij voor de organische Chemie,. als 
het naauwst met de Geneeskunde verbonden, bezat. 

Deed GAUBIUS _de noodzakelijkheid eener geheel praktische beoefening der 
scheikunde reeds in zijne Inwijdingsrede, waarmede hij in 1731 het Lecto
raat in de Chemie aanvaardde, uitkomen, door de inrigting van een Chemisch 
Laboratorium en de dáár te verrigten werkzaamheden, in tegenstelling van 
het studeervertrek als werkplaats der geleerden, met levendige kleuren te be
schrijven, door den weg, waarop experimenteel onderzoek moet bewerkstelligd 
worden, en het naauw verband, dat er tusschen Chemie en Physica be
staat, aan te wijzen, en eindelijk door het toepasselijk gebruik van chemische 
kennis, waaraan alle deelen der geneeskundige wetenschap groote behoefte 
hebben, met voorbeelden op te helderen, evenzeer bewees zijn eigen voorbeeld, 
dat die praktische rigting niet alleen door hem aan bevolen, maar ook, zoo
wel bij het onderwijs, als bij eigen wetenschappelijk onderzoek, waaarvan hij 
de uitkomsten aan het oordeel van een grooter publiek wenschte te onder
werpen, door hem zelven getrouw gevolgd werd. Zoo is het mij bijv. uit 
enkele nog bewaard geblevene Ordines Lectionum, die tot de eerste jaren van 
zijn professoraat betrekking hebben (1734-1739), gebleken, dat de chemische 
lessen van GAUBIUS grootendeels in het doen van proeven in het Laborato
rium bestonden, en bij voorkeur de vaste deelen en vochten van het men-
schelijk ligchaam, zoowel in pathologischen als physiologischen toestand, tot 
onderwerp hadden (38). Dat ook de overige, inzonderheid de pharmaceutische 
en pharmacologische lessen van den hoogleeraar, door chemische praeparaten 
en andere specimima werden opgehelderd, kan uit de uitgestrekte verzame
ling van zoodanige, na den dood van GAUBIUS verkochte, voorwerpen (39) 
afgeleid worden. Daarenboven is het bekend, dat hij als akademisch docent 
zijne leerlingen meermalen tot het bewerkstelligen van belangrijke scheikundige 
ontledingen aanspoorde. De, met talrijke eigene experimenten voorziene 
en deels onder de bijzondere leiding van GAU.BIUS vervaardigde, akademische 
proefschriften van DOORSCHODT, Over de melk, van TEN HAAFF, Over de gal, 
en van FORSTEN, Ove1· de cantltarides, kunnen daarvan het bewijs leveren (40). 
En wat de zorgvuldige manier betreft, waarop GA UBIUS zelf gewoon was zoo
danige onderzoekingen in het werk te stellen, daarvan leveren zijne Adver• 
saria varii argumenti ( 41) meer dan ééne luisterrijke proeve op. Men denke 
aan z~jne Verhandeling Over net water der Noordzee langs onze kusten, aan 
zijne Waar- en proefnemingen aangaande ket bi} eene lagere temperatuur 
stollende, doek niettemin vlugtige be8tanddeel ( 8tearopten) van vele etkeriscke 
oliè'n, bovenal aan zijn naauwkeurig onderzoek van sommige hoog geroemde 
geneesmiddelen. Onder deze laatste wil ik alleen herinneren aan de zooge
naamde luná .flxata LUDEMANNI, een middel, door welks bereiding en toedie
ning die Duitsche kwakzalver en paradoxe geleerde, te Amsterdam grooten 
opgang maakte, en" dat GAUBIUS als zinkasch, of, volgens onze tegenwoordige 
spreekwijze, als oxydum zinci deed kennen. Opmerkelijk is het vooral, dat 
de Lei<lsche hoogleeraar zich bij dat onderzoek reeds van de blaaspijp be
diend heeft. 

Ofschoon GAUBius, bij de. praktische rigting zijner chemische studiën, aan 
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de theoretische verklaring minder gewigt hechtte, zoo toonde bij echter, dat 
hij ook in dat opzigt met den tijd voortging. Overeenkomstig de ieer van 
STA.HL, welke in dien tijd algemeen omhelsd werd, verklaarde hij dan ook, 
dat het verschil tusschen de zoo even genoemde zinkbloemen en het metaal 
zelf hierin gelegen is, dat het bij de vervaardiging dier zinkbereitling ontwe
ken pklogiston, bij het b~werkstelligen der reductie terugkeert. Doch het 
waren minder deze en andere, tot het formeele betrekkelijke leerstukken, dan 
wel zoodanige vorderingen en ontdekkingen zijner tijdgenooten, die in staat 
zijn zakelijke kennis te verschaffen, waarin de hoogleeraar het meeste belang 
stelde. Dit gold bijv., om het gezegde door enkele voorbeelden op te helde
ren, van de proeven aangaande de scheikundige eigenschappen van het maag
sap en van de gal, tot welker bevestiging het gezag van GA.UBIUS niet weinig 
bijdroeg ( 42). - Zoo dra het experimenteel onderzoek van GA.HN en SCHEELE 
bewezen had, dat de dierlijke beenderen grootendeels uit phosphas calcis be
staan, was GA.UBIUS bereid dit toe te stemmen ( 43 ), niettegenstaande hij vroe
ger het anorganische bestanddeel, in de uitgebrande beenderen bevat, voor 
eene grondstof gehouden had. Het belangrijk onderzoek daarentegen, door 
JOSEPH BLACK, CULLEN's beroemden leerling en opvolger, zoowel te Eclinburg 
als vroeger te Glasgow, aangaande het koolzuur bewerkstelligd en openbaar 
gemaakt (1754 en ] 756), schijnt aan GA.UBIUS minder voldaan te hebben (44). 
Dit wekt te regt onze bevreemding op. Staan toch de uitkomsten, die BLACK 

door zijne experimenten verkreeg, in het naauwste verband met de daarop 
gevolgde ontdekkingen van CA VENDISH, PRI.ESTLEY en LA V0ISIER, evenzeer 
werd ·bij GA.UBIUs, door het acht geven op sommige tot de ademhaling be
trekkelijke verschijnselen, een vermoeden, of wil men liever, een voorgevoel 
opgewekt aangaande de zamengestelde natuur der dampkringslucht ( 45 ), wier 
ontdekking, zoo als men weet, den grondslag van de leer des beroemden 
Franschen hervormers heeft uitgemaakt. vVas die pneumatiBclte theorie) zoo 
als men het stelsel van LA. voISIER, met het oog op den gang van zijn on
derzoek, genoemd heeft, bij uitnemendheid geschikt om de door GA.UBIUS 
aangehaalde feiten op te helderen, niet minder verdient het onze opmerking, 
dat de Leidsche hoogleeraar in het jaar 1738, toen men nog niets aangaande 
de chlore en hare eigenschappen kende, in zijne Metkodua concinnandi for
mulas medicamentorum reeds het voorschrift gegeven heeft van eenen vapor 
antiloimicus, dat is, van pestwerende dampen, die tot zuivering van huizen 
en kamers, uit een mengsel moesten ontwikkeld worden, uit salpeter, keuken
zout, wijnazijn en verdund zwavelzuur zamengesteld (46). - Blijkt uit deze 
en andere proeven, dat GAUBIUS een ijverig en zeer verdienstelijk beoefenaar 
der Scheikunde geweest is, dan moet men het in dubbele mate waarderen, 
dat hij niettemin voor eene- eenzijdige en overdrevene toepassing van die 
wetenschap, waaraan vele geneeskundigen zich hadden schuldig gemaakt, bij 
elke voorkomende gelegenheid, meende te moeten waarschuwen. Van de 
helderheid en scherpzinnigheid; waarmede dit geschiedde, levert de schoone en 
geheel in den geest van B0ERH.à.A VE opgestelde Oratie, waarmede GAUBIUS, 

18 October 1734, het gewoon hoogleeraarsambt in de Geneeskunde en Schei
kunde aanvaardde, eene merkwaardige proeve op (47). 

Behalve de Scheikunde vonden ook • de beschrijvende natuurwetenschappen 
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en de ontleedkunde in onzen Leidschen hoogleeraar een grooten voorstander 
en vlijtigen beoefenaar. Als zoodanig heeft bij zich, gedurende een 40jarig 
tijdvak, door woord en daad doen kennen (48). Ware GAUBIUS met de ken
nis der lagere diersoorten minder vertrouwd geweest, zoo had hij het be
roemde werk van SWAMMERDAM., onder den titel: Bfbel der Natu,ur uitgege
ven, onmogelijk op die wijze als het geschied is, in de latijnsche taal kun
nen overbrengen. Die taak is dan ook allerloffelijkst door hem volhragt ( 49). -
Zoo · als de kennis der insecten voor GAUBIUS groote aantrekkelijkheid had, 
zoo beoefende hij ook, wat de Anatomie van het menscbelijk ligchaam be
treft, bij voorkeur dat gedeelte, hetwelk zich met het onderzoek van het fijne 
maaksel der deelen bezig houdt. Tot dat einde maakte hij gaarne gebruik 
van de gunstige gelegenheid, die hem hiervoor werd aangeboden door het 
tijdelijk verblijf van den reeds toen beroemden LIEBERKUEHN aan de Leidsche 
hoogeschool. Hoewel toch deze jeugdige geleerde, die zich, bij buitengewoon 
gunstîgen aanleg, eene bijzondere geoefendheid in het maken van mikrosko
pische voorwerpen verworven had, te J ena, of elders, waar hij zijne akademi• 
sche studiën volbragt, den doctoralen graad had kunnen verkrijgen, zoo 
meende hij hiervoor echter aan de Leidsche hoogeschool, die toen nog in het 
bezit van haren BOERHAA VE was, de voorkeur te moeten geven. Gelijk nu 
LIEBERKUEHN tot aan den tijd zijner promotie te Leiden (30 Julij 1739), de 
lessen van ALBINUS en van GAUBIUS met belangstelling bijwoonde, zoo maakten 
oolç dezen wederkeerig van zijnen omgang, zijne aanwijzingen en groote tech
nische bekwaamheid gaarne gebruik, om zich met fijnere ontleed~undige onder
zoekingen gemeenschappelijk bezig te houden. Vele der anatomische praepara
ten, die na den dood van GAUBit'S in het openbaar verkocht werden, zijn in 
dien tijd door hem vervaardigd geworden, en hadden niet alleen op de phy
siologische, maar ook op de vergelijkende en de pathologische Anatomie be
trekking. Zoo als onder die, deels gedroogde, deels in spiritus bewaarde 
specimina, eenige van RUYSCH afkomstige voorwerpen gevonden werden, zoo 
had ook LIEBERKUEHN zich bevlijtigd eenige schoone injectie-praeparaten voor 
zijnen vriend en leermeester GAUBIUS te maken. Zelfs nog na zijn vertrek 
uit Holland, zond LIEBERKUEHN hem, met geleidenden brief van 21 Februarij 
1743, een kostbaar, tevens met een mikroskopischen toestel voorzien, kistje 
met eenige fijne, door bet gewapend oog te beschouwen voorwerpen, die zoo
wel op de vergel~jkende Ontleedkunde als op de Anatomie van den mensch 
betrekking hadden (50). 

De verdiensten van GAUBIUS als geneeskundige moeten grootendeeJs uit 
zijne geschriften beoordeeld worden, dewijl zijn praktische werkkring, blijkens 
hetgeen reeds vroeger werd medegedeeld, voor het geneeskundig onderwijs 
minder vruchtbaar geweest is, dan men had mogen verwachten. Onder die 
geschriften moet ik, naar tijdorde, in de eerste plaats gewag maken van zij
nen aan de uitgaaf van PROSPE~ ALPINUS besteden arbeid (51). De daarop 
betrekkelijke omstandigheden leveren eene bijdrage op voor de kennis van 
zijn karakter en zijn voor hem al te zeer vereerend, dan dat ik ze niet 
met een woord vermelden zou. Genoemde Italiaansche schrijver had name
lijk. in het begin der zeventiende eeuw, een in zeven boeken verdeeld latijnsrh 
werk, Over de voorspelling 1:an leven en dood bij de zieken, uitgegeven, en 
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daarin cle voornaamste tot dit onderwerp betrekkelijke plaatsen uit HIPPO

C B.ATES en andere oude schrijvers met zorg bijeengebragt, gerangschikt en 
toegelicht. Aan dit werk kende BOERHA.AVE bijzonder groote waarde toe, 
zoodat hij meende, dat het, honderd jaren later, nog evenzeer verdiende be
studeerd te worden als in den tijd, toen het voor het eerst werd uitgegeven. 
Hij droeg daarom aan een zijner oudste en knapste studenten, RUDOLPH 

DIJKER (ingenio, industria, eruditione et modestia ornatissimus), de· vereerende
taak op, voor eene vernieuwde en tevens verbeterde uitgave van het werk 
zorg te dragen, tot welk einde slechts een enkel exemplaar, een te ]frankfort 
in het licht gegeven, doch met drukfouten, verkeerde aanhalingen en woord
verplaatsingen rijkelijk bedeelde nadruk, die .in het bezit van BOERIIAA VE 

was, dienen kon. Nadat nu het boek, volgens dezen tekst, op nieuw gedrukt 
was, werd het door BOERHAAVE met eene aanprijzende voorrede in het licht 
gegeven, zoodat het voortaan voor zijne leerlingen en anderen toegankelijk 
was. Onder de geneeskundigen, welke er bijzondere waarde aan toekenden, 
behoorde ook GAUBIUS, die het zich tot eene gewoonte gemaakt had, om bij 
het lezen de menigvuldige fouten, welke zoowel in de uitgaaf van DIJKER, 

als in andere elders gedrukte exemplaren waren overgebleven, op te teekenen 
en te ·verbeteren, vooral ook om de aanhalingen uit de prognostische werken 
van HIPPOCRATES getrouwer terug te geven, dan het door den Italiaanschen 
schrijver geschied was. Toen nu, na een 20jarig tijdsverloop, die op BOER

HAA VE's aanraden bewerkstelligde nadruk van ALPINUS geheel was uitver• 
kocht, deed de Leidsche boekverkooper bij GAUBIUS aanzoek, om hem voor 
het bezorgen eener nieuwe uitgave zijne aanteekeningen af te staart. De 
hoogleeraar was daartoe echter alleen dan bereid, wanneer het hem blijken 
mogt, dat BOERHAAVE dit voornemen goedkeurde. En welke was nu de 
meening van dezen zijnen vroegeren leermeester en toenmaligen ambtge
noot? Was hij van oordeel dat de vorige, onder zijn patronaat, door DIJKER 

bezorgde uitgaaf herdrukt moest worden P Verre van dien. BoERHAA VE 

stelde de hem ter inzage verstrekte aanteekeningen van GAUBIUS op zoo 
hoogen prijs, dat hij hem aanmoedigde als uitgever van een beteren ALPINUS 

op te treden. Voorwaar eene uitkomst, die beide geleerden tot eer verstrekt 
en gunstig afsteekt bij den laakbaren naijver, dien men somtijds, zelfs nog 
in de tegenwoordigë humaniteits-eeuw, bij de beoefenaars van hetzelfde studie-

vak aantreft. 
Van den tijd af, dat aan GAUBIUs, behalve het scheikundig, ook het ge-

neeskundig onderwijs werd opgedragen, trachtte hij beide vakken van weten
schap, zoo veel mogelijk, te verbinden. Gelijk ons dit reeds vroeger geble
ken is uit eenige, tot de eerste jaren van zijn professoraat betrekkelijke Or
dinea Lectionwn, zoo was het aan dit zelfde streven van den hoogleeraar 
toe te schrijven, dat hij aan den jaarlijkschen cursus over de Chemie eenige 
pharmaceutische lessen gewoon was toe te voegen, om daarin niet alleen de 
winkelbereiclingen der geneesmiddelen te verklaren, maar ook over de ge
geschiktste manier om medicamenten voor te schrijven, opzettelijk te hande
len, en baar door voorbeelden op te helderen. Om voor die pharmaceutiscbe 
lessen meer tijd te winnen, besloot -hij echter weldra laatstgenoemd gedeelte, 
de bebaudeling der zoogenaamde /ormulae magistrales, met de daartoe betrek-
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kelijke algemeene regels, voortaan achterwege te laten, en zijne ieerlingen 
liever in het bezit te stellen van een gedrukt handboek, waarin de kunst van 
geneesmiddelen voor te schrijven in haren geheelen omvang behandeld werd. 
Dat handboek, onder den bescheidenen titel van Libellu8 uitgegeven, verscheen 
het eerst in 1739, en droeg zoo zeer de algemeene goedkeuring weg, dat het 
ook buiten 's lands meermalen herdrukt en in andere talen overgezet werd. 
De schrijver zelf gaf er, tot viermalen toe, eene nieuwe en telkens verbeterde 
uitgave van, de laatste in 1786. Dat dit werk niettemin thans verouderd is, 
volgt uit den aard der zaak, ofschoon het steeds een luisterrijk voorbeeld zal 
blijven opleveren van hetgeen GAUBIUS door grondige, naauwkeurige, duide
lijke en klassieke behandeling van zijn onderwerp, in staat geweest is te leve
ren. Zelfs aarzel ik niet te verklaren, dat menig boek van lateren tijd, over 
hetzelfde onderwerp in het licht verschenen, wat kritiek, beknoptheid en dui
delijkheid van voorstelling betreft, bij het werk van GAUBIUS allezins ach
terstaat, en dat dit laatste als~og, ·bij oordeelkundig gebruik, met nut kan 
geraadpleegd worden (52). 

Onder de letterkundige voortbrengselen van· GAUBIUS is er echter geen, 
waaraan eene meer algemeene bekendheid te beurt is gevallen, dan aan zijn 
Handóoelc der Geneeskundige Patkologie. Gelijk dit werk bij zijne eerste ver
schijning, in 1758, grooten opgang gemaakt heeft,· zoo werd het langer dan 
eene halve eeuw, voor het meest klassieke boek over een belangrijken tak 
van wetenschap gellûuden, en als leiddraad bij het onderwijs gevolgd. Dien 
gunstigen invloed en die duurzame waardering had de Patkologia meàicina
lia zoowel aan inhoud als vorm te danken. Bij hare zamenstelling toch 
meende de auteur zich voor het eenzijdig standpunt te moeten wachten, op 
hetwelk zijne meest beroemde voorgangers, BOERHAA vE, HOFFMANN en STAHL 

zich geplaatst hadden, door hunne theoretische verklaring van de verschijnse
len, welke aan het gezonde en zieke ligchaam van den mensch eigen zijn, 
enkel op mechanische, op dynamische, of op spiritualistische grondslagen te 
laten steunen. GA.UBIUS daarentegen liet aan elk dier rigtingen haar regt 
wedervaren, overtuigd zijnde, dat de veelsoortige, aan den mensch en aan 
het dier eigene verrigtingen, noch in hare regel-maat, noch in hare afwijkin • 
gen, gekend kunnen worden, tenzij men alle momenten, die in het werktuige• 
lijk zamenstel, in het chemisme der vaste deelen en vochten, en in den aard 
der organische krachten, waardoor het leven zich openbaart, gelegen zijn, 
behoorlijk in aanmerking neemt, en in overeenstemming tracht te brengen. Met 
zoodanigen ruimeren blik heeft GAUBIUS zijn onderwerp overzien, en dit op 
eene zoo grondige en veelal oordeelkundige wijze behandeld, dat men daaraan -
in den tijd, toen het boek werd uitgegeven, geene hoogere eischen had kun
nen stellen. Gelijk het door zijn inhoud beantw_oordde aan het toenmalig 
standpunt der wetenschap, die door de irritabiliteitsleer van HA.LLER een meer 
dynamisch karakter had aangenomen, zoo heeft de auteur daarenboven in de 
manier van behandeling, in de logische en consequente ontwikkeling ·zijner 
denkbeelden, en in de heerschappij over taal en vorm, meer dan gewone be
kwaarnheid aan den dag gelegd. Hoe grooter toch de rijkdom van zaken is, 
die door den schrijver behandeld werden, des te meer wordt men getroffen 
. door zijn dialectisch talent en zijn beknopten, ~eruaoh.tigen, dikwijl§ won.der• 
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spreuk1gen stijl, zoodat menigmalen de gewigtigste waarheden slechts in wei
nig woorden verkondigd worden (53). - Niettèmin is ook dit boek, bij al 
zijne voortreffelijkheid, thans verouderd; en men zal zelfs gevaar loopen, de 
groote waarde~ die het eens had, geheel te miskennen, wanneer men onzen 
tegenwoordigen tijd tot maatstaf neemt, en zich niet in het begin van de 
laatste helft der vorige eeuw verplaatst. Doet men dit laatste, dan zal men 
gereedelijk inzien, dat het toenmalig standpunt der Physiologie, die nog groo
tendeels van het licht der Scheikunde eu van andere gewigtige hulpweten
schappen verstoken was, en welker voornaamste leerstukken niet op expei-i• 
menten, maar op hypothetische grondslagen gebouwd waren, aan GAUBIUS 

geen volkomener inzigt in het wezen van den zieken mensch toeliet. 
Daarenboven houde men in het oog, dat de meeste aanmerkingen, die men 
op de Patkologia medieinalis en op de beide, reeds boven genoemde Rede
voeringen, de Regimine mentis eet. (54) gemaakt heeft, betrekking hebben op 
zeér betwiste, steeds onopgelost geblevene, en boven ons begrip verhevene 
vraagstukken : over het verband tusschen ziel en ligchaam, de verhouding 
tusschen kracht en stof, het verschil tusschen physische en organische krach
ten enz. - Dat de schrijver zelf geenszins met zijnen arbeid ingenomen, 
maar daarentegen overtuigd was, dat daarin nog vele leemten waren overge
bleven, blijkt uit de schoone en uitvoerige voorrede, die GAUBIUs, bij de 
tweede uitgaaf van het hoek in 1763, tot zijne leerlingen rigtte, en uit het 
Berigt aan den Lezer, dat de hoogleeraar JOH.ANN.Es DA VIDES HAHN aan de 
derde, eerst na den dood van zijnen oom GAUBIUS voltooide, uitga.af der 
ln8titutiones Pathologiae medicinalis liet voorafgaan, aan welks slot hij even
wel niet aarzelt om te verklaren: 11 dat GAUBIUS zich als schrijver van dit 
boek, al heeft het niet volkomen aan zijn verlangen voldaan, een schoon en 
blijvend gedenkteeken heeft opgerigt, door hetwelk de roem en de leerschool 
van een uitstekend man, nog duurzamer dan door steen en metaal, bij de 
nakomelingschap zal bestendigd worden (55 ). " Eindelijk moet ik nog ver
melden, dat GAUBIUS enkele bijdragen geleverd heeft in de eerste deelen der 
Verkandelingen van de Hollandse/ie Maatschappij van Kunsten en Weten
schappen (56), en dat hij eene nieuwe uitgaaf bezorgd heeft van de Elementa 
artis docimaBticae van CRAMER, gelijk mede van het bekende boek van PA

RENTI, IJe dosz'óus medicamentorum. Had de uitgestrekte werkkring des 
hoogleeraars hem meer tijd overgelaten, da11 zou hij vermoedelijk nog in vele 
andere rigtingen de belangen der wetenschap bevorderd hebben. Over dat 
gebrek aan tijd beklaagde GAUBIUS zich meermalen, en betreurde het, dat hij 
zoo vele met zorg bijeengebragte aanteekeningen ongebruikt moest laten, en 
van menig vroeger voornemen, om ze voor de pers te bewerken, moest afzien. 

Tot de am btgenooten · van VAN ROIJEN en GA un1us behoorde ook FREDRIK 

WINTER, een man, wiens naam als historisch persoon geenszins van gewigt 
ontbloot is, en die een grooten invloed op de rigting van het geneeskundig 
onderwijs aan de Leidsche hoogeschool heeft uitgeoefend, niettegenstaande hem 
slechts eene korte akademische loopbaan vergund werd. Den 7 den Mei 1712 
te U dem in het Kleefsche, wáár ztin vader NICOLAAS WINTER als Pruissisch 
ambtenaar woonachtig was, geboren, genoot hij zijne akademische opleiding, 
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sints 1731, eerst te Duisburg en daarna te Leiden, wáár bij 15 Junij 1736 
tot Doctor in de Geneeskunde bevorderd werd. Aan zijne toen in het open• 
baar verdedigde Dissertatie de motu musculorum viel te regt de eer te beurt 
van onder de ]Jisputationes anatomicae selectae van HALLER (57) herdrukt 
te worden. N aauwelijks was er na zijne promotie een jaar verloopen, toen 
hij de aanstelling ontving tot lijfarts van den toenmaligen Prins van Oranje 
Nassau (later WILLEM IV). Door den invloed van dezen zijnen beschermheer 
werd hij in het jaar 1740, aan de hoogeschool te Herborn beroepen, welk( 
betrekking hij ruim drie jaren later verwisselde met het hoogleeraarsarnbt te lh·a" 
neker, werwaarts hij 25 J unij 1744 beroepen was, om in de plaats van den 
hoogleeraar WIJER WILLEM MUI.Is, die 19 April 1744 gestorven was (58), de 
Genees- en Scheikunde t~ onderwijzen, waaraan in 17 47 ook het onderwijs in 
de Kruidkunde wei·d toegevoegd. De Oratie door WINTE~, niet terstond bij 
zijne komst te Franeker, maar eerst later, bij zijne plegtige inwijding, op 2fi 
April 1746, uitgesproken, be-helsde vooral de toepassing zijner reeds vroeger 
ontwikkelde denkbeelden op de natuur- en kunsthulp, zoo als deze den hoofd
inhoud der praktische Geneeskunde uitmaken (59). Den 8sten Augustus 1747 
naar Leiden beroepen, aanvaardde hij het gewone, hem aldáár opgedragen 
hoogleeraarsambt in de Geneeskunde, met eene op 23 October uitgesprokene 
Oratio de motu vitali et irrritabilitate fiórarum (60). Die inwijdingsrede 
zal, blijkens het daarin behandelde onderwerp, vermoedelijk eene geloofsbelij
denis van den schrijver geweest zijn, of althans de bestemming gehad heb• 
ben om zijn wetenschappelijk standpunt aan zijne aanstaande hoorders eeni• 
germate te doen kennen. Die zaak is evenwel voor geen nader onderzoek 
vatbaar, daar WIN'l'ER's inwijdingsrede evenmin schijnt gedrukt te zijn, als 
zijne latere, op 8 Februarij 17 51 uitgesp-rokene, Rectorale Oratie. 

Nog in hetzelfde jaar van zijne komst te Leiden werd, bij Besluit der 
algemeene Staten, de waardigheid van lijfarts van den reeds genoemden Prins; 
Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, aan den hoogleeraar WINTER op
gedragen (61), gelijk dit mede een jaar later geschiedde ten opzigte van 
Hoogstueszelfs zoon, den toenrnaligen Erfprins. Zoowel aan deze eervolle 
betrekking, waarin hem, wat WILLEM V betreft; zijn ambtgenoot GAUBius 

is opgevolgd, als aan zijn akademischen werkkring, werd de hoogleeraar reeds 
op 16 November 1760, door den dood onttrokken, zoodat hij slechts een 
48jarigen leeftijd heeft mogen bereiken (62). Zijn lijk werd 17 November 
in de Pieterskerk begraven (in een graf der zoogenaam_de Kruiskerk). 

Niettemin heeft WINTER, gedurende het 13jarig ,tijdvak dat de Leidsche 
hoogeschool hem bezat, veel tot vermeerdering van haren roem hiJ'gedrao·en b , 

daar hij, Z?owel op physiologisch als pathologisch gebied, nieuwe inzigten 
had, die, naar zijne meerring, voor eene hervorming der theoretische Genees
kunde geschikt waren. Het eigenaardig vermogen namelijk, waardoor de 
spiervezelen ook dan nog, als zij van het overige ligchaam zijn afgescheiden, 
tot zamentrekking genoopt kunnen worden, en hetwelk HALLER, in navolging 
van GLISSON, met den naam irritabilited bestempeld heeft, wekte in groote 
mate de belangstelling van WINTER op, zoodat hij zich, gedurende zijn ge
heele wetenschappelijke loopbaan, met dit onderwerp bezig gehouden, en het 
niet alleen op de Physiologie, maar evenzeer op de Pathologie en Therapie 
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toegepast beeft. Daar dit deels m zijne m 1736 verdedigde akademische 
Dissertatie, deels in zijne te Franeker en Leiden gehoudene Gratiën geschied 
is, zoo heeft hij dienaangaande geene kennis kunnen dragen van de belang
rijke later door HALLER bewerkstelligde proeven, die in het tweede deel der 
werken van de Koninklijke Societeit te Göttingen in 1752 werden uitgegeven, 
en later in het vierde deel der Elementa Pk!J8iologiae, bij de behandeling 
der motus musculorum pkaenomena, nader werden toegelicht. Het zou mij te 
ver leiden, a]s ik beproeven wilde, de punten van overeenkomst en van ver
schil tusschen WINTER en HALLER aan te wijzen, en het zou daarenboven 
thans te weinig belangrijk zijn, delvijl de leer over de krachten of eigenschap
pen der bewerktuigde ligchamen, die men gevoel en beweging noemt, in de 
nieuwere Phijsiologie op een geheel ander standpunt dan vroeger gekomen 
is. Niettemin moet men de verdiensten blijven erkennen, die beide genoemde 
mannen zich daaromtrent verworven hebben, en vooral de waarheidsliefde en 
volharding waarderen. waarmede zij, ook bij het ondervinden van tegenspraak, 
in hun onderzoek zijn voortgegaan. Gelijk HALLEit daarvoor bij zijne leer
lingen JOH.\NN GEORG ZIMMERMANN, GEORG CHRISTIAN OEDER en anderen 
groote belangstelling wist op te wekken (63), zoo geldt hetzelfde van den 
Leidschen hoogleeraar, wiens leerlingen insgelijks de denkbeelden van hun
nen meester, waarmede zij bovenal door zijne mondelinge voordragten wer
den bekend gemaakt (64), verdedigden, of de waar- en proefnemingen, waarop 
deze steunden. uitbreidden (65 ). Onder onze in WINT ER 's school gevormde 
landgenooten waren het vooral LAMB_E&Tus BICKER (66), I.MAN JACOB VAN 

DEN BOSCH (6 7) en GUALTHERUS VAN DOEVEREN (68), die aangaande genoemd 
onderwerp belangrijke en door eigen onderzoek verkregene uitkomsten en 
opmerkingen hebber1 medegedeeld. Op die wijze ging derhalve de door WIN• 

TER verkondigde leer, of liever, de methode van onderzoek, die hij op den 
gezonden en zieken mensch meende te moeten toepassen, geenszins met zijnen 
dood verloren, maar bleef, zoowel in zijne geschriften als in zijne leerlingen 
voortleven. En dat dezen haar wederkeerig tot een volgend geslacht deden 
overgaan, blijkt uit het voorbeeld van den verdienstelijken, in v AN DOEVE

REN's school gevormden GUALTHERUS FORSTEN VERSCHUIR (69). Ook op 
twee. andere leerlingen van VAN DOEVEREN, MATTHIAS VAN GEUNS (70) en 

RTJDOLPH FORSTEN (71), mag dit evenzeer worden toegepast. -Doch ik bespeur, 
dat ik reeds te veel in _bijzonderheden getreden ben, en dat ik gevaar zouloo
pen, meer over de geestverwanten en volgelingen van WINTER, dan over dien 
hoogleeraar zelven te spJ·eken. Evenwel vertrouw ik, dat de medegedeelde 
bijzonderheden eene genoegzame aanwijzing behelzen van de groote verdien
sten, die hij zich, wat den gang zijner studiën en den aard van zijn theore
tisch onderwijs betreft, aan de Leidsche hoogeschool heeft verworven. De 
gevolgtrekking toch, die uit het aangevoerde mag worden afgeleid, is deze, 
dat genoemde hoogleeraar evenzeer en nog meer dan zijn ambtgenoot GAU

BIUS, op de noodzakelijk heid van een physiologischen grondslag voor de Leer 
van den zieken mensch gewezen, en zoo op de rigting van het geneeskundig 
onderwijs aan de Leidsche hoogeschool geenen voorbijgaanden, maar blijven
den invloed heeft uitgeoefend. Dit moet te meer het geval geweest zijn, de
wijl WINT:ER althans eenigermate voorzien heeft in het groote gemis van 
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praktisch onderwijs, dat, blijkens het vroeger aangevoei·de, bij de Medische 
Faculteit plaats had. Bij zijne komst te Leiden vond hij namelijk II alle de 
departementen der Medicijnen geoccupeerd", zoodat hij aanbood een Colle
gium casuale te houden, d. _ i. praktische oefeningen in het behandelen van 
lijders, die hem door Stads-Doctoren zouden worden toegezonden. Dat aan
bod, waaraan alleen de voorwaarde verbonden was, dat de recepten van de 
aan zijne lijders voorgeschrevene geneesmiddelen in _de Stads-Apotheek zou
den worden gereed gemaakt, droeg de goedkeuring van Curatoren weg, en er 
werd onmiddellijk gevolg aan gegeven (72). Dat de hoogleeraar met die 
Polikliniek, waaraan de studenten, hij het ontbreken van elke andere gelegen
heid voor praktische geneeskundige oefeningen, dubbele waarde gehecht zul
len hebben, tot aan zijnen dood toe is voortgegaan, blijkt uit de jaarlijks in 
de Reaolutiën van Ouratoren vermelde toekenning van een douceur voor het 
gereedmaken van de door WINTER voorgeschrevene geneesmiddelen (73). 
Aangaande het getal der behandelde lijders en andere op die Polikliniek be
trekkelijke bijzonderheden is mij niets gebleken, en ik heb daaromtrent alleen 
enkele korte, door buitenlanders, die te Leiden studeerden, aan HALLER me
degedeelde berigten aangetroffen (74). 

Bij den grooten opgang, die aan WINTER 's lessen te beurt is gevallen, in 
een tijdvak, dat ook de Anatomie, zoo als uit ons eerstvolgend Opstel blijken 
zal, in de Medische :F,aculteit uitstekend vertegenwoordigd werd, is het voor
zeker niet te verwonderen, dat insgelijks aan de physische en chemische 
studiën, en aan de beschrijvende natuurwetenschappen groot gewigt gehecht 
werd. Want al waren deze niet in staat om het dynamische element, dat bij 
de verklaring der levensverrigtingen van den gezonden en zieken mensch de 
voornaamste plaats begon in te nemen, regtstreeks op te helderen, zoo lag 
het echter voor de hand, dat de beoefening dier wetenschappen, als geheel 
op waarneming en proefondervindelijk onderzoek steunende, eene voortreffe
lijke voorbereiding was voor de studie der geneeskundige wetenschap, aan 
welke men door de experimenteele Physiologie een vasteren grondslag trachtte 
te verschaffen. Het zal daarom noch overbodig, noch met het onderwerp, 
dat ons heeft bezig gehouden, in strijd zijn, als jk daaraan eene korte be
.schouwing toevoeg van de proefondervindelijke Natuurkunde en van de daarin 
.door MUSSCHENBROEK gegevene lessen. Gelijk dit zal kunnen dienen om 
onze berigten over het botanische onderwijs van VAN ROIJEN en het schei
kundige van GAUBIUS met die over een aanverwant studievak aan te vullen, 
zoo zal het tevens beschouwd kunnen worden als een vervolg op ons vroeger 
geschiedverhaal aangaande het bij de Leidsche hoogeschool gegeven onder
wijs in de Physica experimentalis. 

PIETER v AN MUSSOHENBROEK werd 14 Maart 1692 te Leiden geboren, en 
studee1·de aldáár niet alleen in de mathematische en physische wetenschappen, 
.maar ook in de Geneeskunde, waarin hij zich 12 November 1715 den Doc
toralen graad verwierf (75 ). Hij verdedigde zijne Dissertatie in het openbaar 
en had zijnen leermeester JOHANNES JACOBUS RAU tot promotor (76). Na 
deze zijne promotie ondernam hij eene wetenschappelijke reis, met het be

. paalde doel om in Engelands hoofdstad, den beroemden NEWTON en zijne 
leer, tot wier verspreiding hij later, evenzeer als 's GRAVESANDE, ~et zijne 
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bijdroeg, nader te leeren kennen. Daarna in het vaderland teruggekeerd, en 
reeds toen als wis- en natuurkundige met lof bekend, werd hij 25 J ul~j 1719, 
honoris causa, tot A. L. M. et Philosophiae Doctor aan de Leidsche hooge
school gepromoveerd (77), en werd spoedig daarna, eerst te Duisburg en later 
in 17 23 te Utrecht, als hoogleeraar in de genoemde wetenschappen aange
steld. Ook te Leiden, werwaarts hij 16 jaren later (21 December 1739) 
beroepen werd, in de plaats van JACOBUS WITTJCHIUS (78), was hem het 
onderwijs in diezelfde vakken, met uitzondering van de Wiskunde, die zijn 
2 jaren later te Leiden gekomen ambtgenoot, JOHANNES LULOFS, onderwees (79), 
opgedragen. MusscHENBROEK aanvaardde zijne betrekking aan de Leidsche 
hoogeschool 25 Januarij 1740 (80). Daarenboven werd hij 12 Maart 1742 
tot Praefectus Laboratorii Physici aangesteld, om als zoodanig aan 's GRA

VESANDE op te volgen (81). Dat Directeurschap van het physischc Kabinet 
was van toen af van meer belang, dewijl Curatoren, bij besluit van 12 April 
1742, de door 's GRAVESANDE nagelatene private collectie instrumenten voor 
het mathematische en physische onderwijs - voor eene som van fl. 3931 -
hadden aangekocht (S2). Bij de aanzienlijke vermeerdering van voorwerpen, 
die de verzameling voor proefondervindelijke Natuurkunde daardoor verkre
gen had, was nu natuurlijkerwijze het vroegere, bij het Laboratorium physi
cum behoorende instrumentkamertje veel te klein geworden, zoodat Curatoren, 
8 Februarij 17 43, besloten tot den aanbouw van eene meer geschikte locali
teit, waartoe de aangekochte, aan voornoemd Laboratorium belendende kleine 
huizen eene geschikte gelegenheid opleverden (83). - Ofschoon MUSSCHEN- · 

BRO~K gedurende een tijdvak van ruim 40 jaren het hoogleeraarsambt te Lei
den bekleed heeft, is hjj echter slechts ééns Rector magnificus geweest, en 
als zoodanig 8 Februarij 1744 afgetreden (84). Hij mogt een bijna 70jarigen 
ouderdom bereiken en stierf 19 September 1761 (85 ). 

, Gelijk MUSSCHENBROEK door zijne talrijke geschriften {86) over vele onder
werpen uit het gebied der Natuurkunde, een nieuw licht verspreidde, over 
de elasticiteit bijv., over het aardmagnetisme, over de veerkracht van za
mengeperste lucht, over de werking der haarbuisjes, over de leer der kleuren 
en de absorptie van het licht door verschillend gekleurde middelstoffen, over 
de lengte-uitzetting van vaste ligchamen door de warmte, over meteorologie 
enz., zoo droeg vooral zijn akademisch onderwijs djke vruchten, omdat zijne 
daarbij gevolgde methoçe, volgens het oordeel van bevoegde deskundigen, 
allezins geschikt was om het bij zijne hoorders ingang te doen vinden. Hij 
was namelfjk overtuigd, dat dat onderwijs vooral aanschouwelijk zijn moest, 
zoodat hij gewoon was zijne lessen aan te kondigen met de woorden: u In 
theatro physico experimenta instituet." Daarbij stelde hij aan die experimen
ten, waarin hij groote technische vaardigheid had, hooge eischen, blijkens 
zijne reeds vroeger te Utrecht uitgesprokene Rectorale Oratie (87). Om na
melijk, zoo veel mogelijk, gewaarborgd te zijn tegen verkeerde gevolgtrekkin• 
gen, waaraan men zoo ligt is blootgesteld, vorderde hij van den proefnemer 
de grootste zorgvuldigheid en juistheid in het opmerken en berekenen van 
alle tot het onderzoek betrekkelijke bijzonderheden, en daartoe dienden hem 
dikwijls nieuwe en vernuftig uitgedachte toestellen, tot welker vervaardiging 
hij welligt . van het kunsttalent zijns broeders JAN VAN MUSSCHE.KBlWEK, die 



een uitmunten<l instrumentmaker was, heeft kunnen gebruik maken. Daaren
boven werd de Scheikunde, voor wier beoefening B0ERHAA VE grooten lust 
had opgewekt, en die eerst sedert dien tijd regt gewaardeerd werd., door 
MUSSCHENBR0EK meer in den kring der Natuurkunde getrokken, zoo dat die 
beide wetenschappen naauwer verbonden en wederkeerig tot elkanders ophel
dering aangewend werden. Tot verklaring van den regen bijv. vonden reeds de 
verschijnselen der electdciteit eene vruchtbare aanwending, alsof MUSSCHENBRoEK 
een voorgevoel had gehad van de groote hervorming, die in de Scheikunde, op 
het einde der achttiende eeuw, door de ontdekking van PRIESTLEY en LA vol

SIER zou plaats hebben. Ook is van MUSSCHENBROEK de later algemeen ge• 
volgde en insgelijks op andere onderwerpen toegepaste manier afkomstig, om 
reeksen van meteorologische waarnemingen door kromme lijnen graphisch 
voor te stellen. Door deze en soortgelijke hulpmiddelen werd zijn onderwijs 
derhalve allezins aanschouwelijk gemaakt, en het is niet te verwonderen, dat 
het bijwonen zijner lessen, hetgeen in dien tijd onverpligt was, eene voor-

• 1 

treffelijke voorbereiding was voor de studie der Geneeskunde. Te regt wordt 
daarom MUSSCHENBROEK onder de met roem bekende hoogleeraars der ~eid
sche hoogeschool gerangschikt, al is het dat hij in scherpzinnigheid . van 
oor<leel achterstond bij zijn beroemden voorganger en tijdgenoot 's GRA. VE

SAND.E, wiens verdiensten ik vroeger, over de ambtgenooten van BOERHA.A v E 

sprekende, getracht hel, te doen kennen. 

A A N TE E K E N I N G E N . 

(1) Resol. van Curat. XII. pag. 272 seq. 
(2) 1. 1. 277 seqq. 

(3) Geschiedenis der Leidsche hoogeschool; Toevoegs. en Bijlagen, 2de D. pag. 391 seqq. 
(4) Actor. academie. Cod. XIV, pag. 23: 11Die 8 Julii lî34, petiit Cl. V.AN ROJJEN, 

ut interdiceretur doctori v AN SWIÈTEN privata institutio; decrevit senatus prohibitio• 
nem per pedellum esse faciendam, quod sequenti .die factum, dixitque doctor v AN 

SWIETEN se obtemperaturum."' 
(5) E. G. BALDINGER, Lobrede auf den F1·eiherrn GER HARD VAN swrnTEN eet. Jena, 

1772, 4to. pag. 12. Conf. E. SANDIFORT, Natuur- en Ueneeskundige Bibliotheek, D. X, 
pag. 203. · · 

(6) lGNAZ WUERZ, Trauerrede auf den hochwohlgebornen Herrn GERARD Fre,yherrn 

VAN SWIETEN. Wien, 1772 s0• pag. 25 (aangeh. door HECKER). 

(7) Resol. XII, pag. 286 seq., 290 (8 Aug. 1738). 

(8) Resol. 1. I. pag. 298 (4 Nov. 1738). 

(9) l. I. XII, 281. 

( 10) Noodig nabericht enzv., in VAN MIE RIS, Beschr. van de stadt Le.1Jden enzv. 1. 1. 
D. III. pag. 46* seq. 

(11) Resol. van Curat. XIII, pag. 49 seq. 

(12) Dissertatio botani·co-meäica de anatome et oeconomia ptantarum·, pubiz'ce defensa 
die 23 Pebr. 1728. 40, 

( 13) Oratio, qua jucunda, utz'lis ac necessaria, Medicinae cultoribus commendatur doe• 

trina botanica, habita IX Maji MDCCXXIX, cum publicum institutiones botanica.~ prae-. 

legendi munus in Academia L. B. inclwaret. L. B. 1729. 4to. 
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(14) 11 Eveniat, quod spero, quod praedico, ut impletam laetemîni spem, quam Sá .. 

pienter concepistis de viro doctissimo, quem jam horto praefecistis. Ille certe culti 
ingenii eruditione, integro aevi sanguine, repetitis et excitantibus suorum exemplis, 
exspectationi parem se promittit.'' 

(15) Resol. van Our. XIII, pag. 439 seq, 
(16) Resol. XIV, pag. 295 vs. 
( 1 7) J 0ANNI WESSELI0 in nalalem. primogeniti ex filia eet. 
(18) Resol. van Cur. XIII, pag. 10. 

( 19) In de Resot. van Curat. (XIV, pag. 95) wordt die titel opgegeven: "De justo 
corporis animique moderamine, optimo tutissimoque vitae sanae lon,qaeque praesidio." 

(20) 1. 1. Tom~ II, pag. 333: "Lugdunum Batavorum cum ventum esset, ADRIANUS 
VAN R0IJEN, qui B0ERHAA VIO successit atque irascebatur, obtulit LINNAE0 stipendium 
annuum, si hortum Leidensem, ad HERMANNI B0ERHAAvnque systema digestum, se
cundum sexualem methodum redigere vellet. Id quidem renuit LINNAEUS, B0BRHAAVIO 
gratitudinis vinculis adstrictus, sed mutavit tarnen dispositionem horti, creavitque, ut 
R0IJEN0 gratificaretur, systema peculiare, quod ROIJENI nomen immerito tulit." 

( 21) Florae Leidensz·s prodromus, exhibens plantas, qu?,e in hor to ac<.?derniae Lu_qduno
Balavae colunlur. L. B. 1740. s0• In de voorrede vóór dit werk, grootendeels aan een 
historisch overzigt der botanische wetenschap gewijd, maakt v .AN R0IJEN zelf geenerlei 
gewag van diensten, die hem door LINN.AEUS in de rangschikking van de in den hor
tus aanwezige planten, of in het ontwerpen zijner systematische verdeeling zouden 
bewezen zijn, ofschoon hij herhaalde malen de groote verdiensten van dien "Princeps 
omnium sui saeculi botanicorum" met lof vermeldt. De berigten van SPRE?iGEL kun
nen daarom op geene voldoende geloofwaardigheid aanspraak maken. 

(22) Epist. ad H.ALLERUM, 8 m. Mart. 1739; in Epistolis ab eruditis viris ad HALLE• 

RUM eet. Part. I, pag. 397 seq.: "Hac Florula (Prodrom.) absoluta, Ericetum edere 
est animus; hinc si quas ericas praeter Africanas, quás, credo, omnes teneo, commu
nicare posses, dulce mihi praestares officium: sed nullum hic in mora periculum, nam 
ad minimum biennium excurret, antequam hoc opus suscipiam, · si vitam largiatur 
Deus.'' 

( 23) Catalogue de la Bibliothèque de Botanique et d' .Histoire. naturelle eet. dl'. feu 

M,r. s. J. BRUGMANS, Leide, 1858, pag. 6: "A. VAN R0IJEN, Ericetum Africanum, for
mant 40 planches_ noires, sans texte. Collection très intéressante de quelques exem
plaires, parmi lesquels se trouve un exemplaire in folio, tiré en 1772 (Janvier), avec 
les corrections de la main de !'auteur, ainsi que quelques feuilles mss. intitulés: Col
lectanea de Ericae genere. - Les planches en cuivre de l'ouvrage seront vendues à la 
fois avec cette collection." · 

(24) ,, Interim utramque Orationem inauguralem habeas cum fasciculo seminum et 
plantarum· siccatarum: in ultimis ipse sum pauperrimus" cum stirpibus exsiccandis vix 
tempus mihi suppetat: colligam tam en in posterum eas, quas tibi gratas credam et utiles, 
quam primum vel minima nobis Deus otia fecerit; nam jam ah aliquo retro tempore 
negotiis fere obruor, cum solitis exercitiis in Horto, Academia et privatis aedibus, 
praxis Boerhaaviana docenda accesserit." 

(25) P. HoFMANNI PEERLKAMP Liber de vita, doctrina et facultate Neerlando,·wn, 

qui carmina latina composuerunt. Edit. 2da. Harlemi, 1838. 8°. pag. 515 seqq. 
(26) In natalem ducentesimum Academiae Batavae, quae est Leidae. 8 Febr. 1775. 

- (27) Bij het uitspreken van dat dichtstuk {15 Julij 1776) had VAN ROIJEN zelfs de 
eer, den toenmaligen Prins Erfstadhouder, die daarvoor opzettelijk van het Loo was 
overgekomen, in de groote gehoorzaal der .Akademie tegenwoordig te zien. Ann die 
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plegtigheid was een_ aan zûn Doorluchtige Hoogheid 'a;ngebóden èn in de Senaatska• 
mer gegeven dejeuner"voorafgegaan. Rèsol. ·van· Cur.· XIV, p~g 301~· · · · · · .· · 

(28) .Act. Pacult. medic. vol. IV, pag. 3: ,, Die tertio Marti~ · l 779 ,visum Facultati 
-est, mortuo quodam ex· collegis, Iuètuosum talem casum Actis · esse inserendum, nee 
·amplius ejus mentionem esse intermittendam. Ex quo dec~·etó hisce denotatur, die 28 

Febr. i 779, supremum diem · obiisse virum Cl. ·ADRIANU~ VAN ROIJE~, ·Medic. D?ct., 
inde ah anno 1732 in hac Academia Medicinae Professorem, seniorem Facultatis Me• 
dicae, et anno quidem obiisse aetatis 76to. Pia viri optime mer~ti inter Collegas diti 
manebit memoria et desiderium." · 

(29} Vidd. Operr. omn. anatomico--med~co-chirurgic. Amst. 1721. 4t~. 

(30-) Bou.MAN, 1. 1. II. pag. 193. 

(31) · Epistola ad H.ALLERUM, n°. 245; in Epistolarum ab eruditis viri, ad ALBERTUM 

BALLERUM scriptarum Part. I, vol. II. Bernae, 1773, pag. iOl. 

(32) Actor. acadern. Document. XV 11, pag. 103. 

- (33} Resol. XIV, pag. 295 vs. {20 Mei . 1775). · . . 

(34) Gomment. de Rebus in Sc. natur. et Medic. gesti·s, 1. I. vol. XXIV pag. 364: 

"a. D. GA.UBIUS, Medicinae in Academia, quae L. B. floret, ordinarius professor, quO ~ese 
abdicaverat munere 1775 oh senectutem, aetatis anno 76, die 29 Nov. 1780 mortuus eet." 

(35) Solennia die 9 Febr. 1775 peracta ad celebranda sacra ~cad. Lugd~no'-Batavae 
secularia •. L. B. (1775). 4to. De gedenkpenning, bij dat tweede ee1n~fäest geslagen, 
wordt 'door RUDOLPHI ( Index numismatum in vlroru,111, äe rebus ~~dici~ aut physicis méri• 

-torûm memoriam percu'ssorum. Berol. 1823. s0• pag. 38, et in Add-~nd.) aldus beschreven: 
Adu. Caput Palla.dis etijus galea laureata claves fert decussatas, cujusque apici laure~tae 
ulula insidet. lnscr. Academia Lugduno-Batava. lnfra T. V~ B_. Av. Se!tum, irt _quo 
verba: Ludi seculáres. -lnscr. HIERON. DAV. GAUBIO Rectore III. : 
· (36) Zoowel voor de biographie als voor de wetenschappelijke ver~iensten · van GAU• 

-s1us verdienen geraadpleegd tê worden: JANI BLEU LAND Oratio, qua 111emoria HIEJ._t.O;. 

-~·uu DAVIDIS GAUBII cum omnibus, tum práesertim Medicinae studiosi·s commendatur. 
Hardervfoi, 1792. 4·o. J. n. ·HAHN, Praefatio ad GAUBII Pathol. medic. edit. 3iam • . '.De 
ooornaamste levensbijzonderheden van den Hoogleeraar a. D. GA_UBIUS (getrokken uit de 
Histoire .de la Société roijale de Médecine à Paria); in .Algemeene · Vaderlandsche Letter• 
oefeningen; D. VI~ 2 ·st. (Mengelwerk) ·17S-l, pag. 19 seqq. , . , .. 

(37) DE BRUNN (J. a1-;N1uce), .Epist. ad HA:LLERU.M (30 Sept. 1753), 1. 1. III, pag~ 
4-19 : ·· ,;·nni ··Gaubii autem praelectiones tam sunt praestantes, et hujus viri solius _·causa_ 
me nunquam hic fuissé poenitebit. '' . , 
, (38) Leet. vern. 1734: ,; Lotium hominis chem_ice examinare perget.'' L_. hiem~ 17~4: 
.,, Calculum et' phosphorum urinae chemicè in Laboratorio examinabit." · L. hiem. 1735: 

." Experimenta curiosa chemica in Laboratorio academico publico· e:Kaminabit." .L. vern; 

l 739: ,, De solidis corporis ·hu.mani in Laboratorio chemico aget." Dat die lessen ove~ 

de Chemie, twintig jaren later; nog evenzeer met genoeg~n bijgewoond werden, blijkt 
uit de wijze,. waarop sommige z.ijner toenmalige leerlingen er melding yan gem.aakt 
hebben.· Epist ad HALL~RUM I. 1.· III,· pag. 336 (J. F. MECKEL, 1752): "Bene et ord.i- · 
natim utiliterque res suas enunciat GAUBIUS, experimentisque simplicibus illustrat.~' 
Ibid. pag. 525 (J. c. RAMSPECK, 1755): 11Horaundecima, summa_profecto cum .oble•· 
ctatîorte, audlo Celeh. ÓAUBiUM,'Cheaiiam solide, clare et ruethodice dóc·entem.'' 

(39) .Musei Gaubiani pars, sive Gatalog1~~ supellectilis, qua ··usus est :vir Celeb.· H~ o. 
GAUBÎus,' c<impl~ctens_,praeµarata a12atomica, chemie~ eet, p1·0 maxima parte, propria c,. 
defuncti arte elaborata eet., · quóru:m ·· aucth .fiet per s. et ''J. LUCHTMA~s, dié. 1 Oct. · 
seqq. 1783, pag. 18-26 (Pra~parata chemica eet.). 

N.1m, TIJDSOHR. v, GENEESK, 1866. ~ 2e A.FD, 19 
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( 40) HENR. DOOR~CHODT, Dîss. medica de Lacte. L. B. 1737. 4o. GERA-RD. GIJSB. 

TEN HAAFF, Specimen chemico-medicum de Bile, cystica vulgo dicta. L. B. 1772. 4 6• 

Ruo. FORSTEN, Diss. Cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens. 
L. B. 1775. 4°. - Zoo als beide laatstgenoemde schrijvers hun proefschrift aan G.AU· 

BIUS opdroegen, zoo maakt DOORSCHOOT van dezen zijnen leermeester melding met de 
woorden: "vir in Chemicis incomparabilis, praeceptor ad rogum usque venerandus."" 

{41) Adversariorum eet. Liber unus. L. B. 1771. 4~.; editio altera emendata et addi'
tamentis locupletata, ibid. 1779. 4o. Achter die tweede uitgaaf is eene M antissa ge• 
voegd, behelzende het antwoord van den schrijver op eenige door Doctor SIEFFERT 

en den Weimars~hen genee~heer e:µ pharmaceut BUCHOLZ, in _hunne Hoogduitsche ver
taling, gemaakte aanmerkingen: H. D. GAUB"s .Entwürfe i,on verschiedenem lnhalt • .Aus 
dem Lat. von A. M. SIEFFERT. lierausgegeben und mit Anmerkungen begleitet· von w. H. 

s. BUCHOLZ. Mit Kpt. ~ena, 1772~ gr. s0• 

( 42) G. G. TEN HAAFF, Specimen chemico-medic. eet. 1. 1. 
(43) lnstit. Pathol. medic. § 145*: "Minime tarnen dissimulandum es.t, novissimis 

Suecoruni experimentis, quibus acidum phospboricum ex animalium ossibus ad alborem 
.usque calcinatis, interventu acidi vitriolici; acquiri posse constat, utcumqué credibile 

· fieri, terram illam, utut exustissimam, neutiquam sincerani esse, sed aliquantum acidi 
illius singularissimi continere, eoque a quibusvis aliis terrarum simplicium speciebus 
discrepare • .,, 

_ ( 44) lnstit. I. 1. § 14 7* ad :fin. : " Nova doctrina, experimentis quidem elegantissimis 
utilissimisque instructa, sed -vocum abus~, idearum confusione et paralogismis miri:fice 
consarcinata, cum rigidius examen sustinere nequeat, vix nisi novitate sua fautores 
sibi conciliasse videtur." 
. (45) 1. 1. § 439: ,, Nee dispar corruptio est, quam subit aër, ubi semper idem, nee 

renovatus, circa hominem stagnat, multoties respirationi vitali adhibetur, praecipue 
autem multitudini hominum circumfusus in usu est. Sive enim amittat inspiratus ali
quid, quod non, nisi permixtione cum aëre recente, recuperare queat; sive· receptis 
abs corpore _ vivo vaporibus inficiatur; seu demum propria inertia situm contrahat; cer
tissimis hominum observatis constat"" eet. 

( 46) Edit. 4tae pag. 315 seq. 
( 4 7) Oratio de vana vitae lon_qae, a Ohemicis promissae, exspectatione eet.; ad finem 

Libelli de methodo con~irm, formul., I. 1. pag. ·4~9 seqq. 
( 48) ,, Etenim inde a -quadraginta et ultra annis, turn ratione officii, turn anirni causa,. 

in Historia N aturae, Chemia et Medicina, non interrupto studio elaboravi, tribus dis• 
ciplinis, quae et. latissime patent, et ab illo perfectionis gradu longe profecto absunt, 
qui desiderari possit; etiamsi, quod agimus, seculo acerrime excolantur." In prooemio 
ad Advers. var. argum. 
. ( 49), BoERHAAVE in Vita JOANNIS sw AMMERDAMMII, ad finem: "Tu Lector age gra• 

tias Clarissimo GAUBIO, qui amore reipublicae literariae, omnia latine vertit, ut legi 
possent ab omnibus; aptus et unus forte-interpres."' · 

(50) Musei Gaubiani pars eet. pag. 7, Praeparat. anatomie. sicc. n°. 81: ,,_Cistpla 
Cl. defuncto una cum contentis dono missa ab incomparabili anatomico, amico et dis
cipulo quondam suo JOANNE NATHANiëLE LIEBERKI:EHN, eximio Medico Bero1inensi. 
Continet autem objecta anatomici generis, materie colorata in vasis suis irnpleta, arti-. 
:ficio vix imitabili, quo sibi parem non habuit"' eet" 

(51} PROSP. ALPINI, de praesag,:enda vita et morte aegrotantium Libri VII, cum. 
praef. H. BOERHAAVE; ed!t• al~era Leidensis, cura H. D. GAUBIJ, L. B. 1733. 4°. 

( 52) Onder de buitenlandsche gele_erden, in wier schatting de Methodus concinnandl 



formulàs van GA UBTUS hoog stond , aangeschreven, behoorde de biron DESGENETTÈS, eèri 

verdienstelijk Parijzer hoogleeraar uit het . N apoleo_ntisch tijdvak, wiens naam onder 
onze landgenooten vooral is bekend geworden, doordien hij- als eerste geneesheer van 
het Fransche leger en der keizerlijke garde, den slag van Waterloo bijwoonde. · Zijn 
oordeel werd, in de volgende woorden uitgesproken : ,, L 'art -de formuler, si important 
dans la Médecine, se trouve ici à la hauteur des connaissances les plus relevées de la 
Chim.ie à cette époque, et il se montre simplifié et épuré par un discernement fondé 
snr l'observation et une longue et sage administration des médicàmens: c"est un des 
titres de gloire les plus éclatants de GAUB. Biographie Utiiv. ancienne et moderne chez 
L. o. MICBAUD, Tom" XVI. Paris, 1816, pag. 563. 

(53) Men denke bijv. aan de woorden: ,, Ut curvi norma rectum, sic morbi sanitas''t, 
of aan het statige en teve~s- zoo veel omvattende begin van het geheele boek: 11 Vita, 
sanitas, morbus, mors stadium medicum in hoc terrarum orbe al:,.solvunt"; of eindelijk 
aan den korten volzin, waarin de schrijver, aan het slot der lnstitutiones, het resultaat 
van zijn onderzoek uitspreekt: "Fallor, ni sua constiterit HIPPOCRATI auctoritas, GALENO 

fides, NATURAE virtus et ordo." 
(54) H. D. GAUBII Sermo academicus de Regimine mentis, quod Medicorum est, habi• 

tus 8 Febr. 1747 • eet., edit.· alt.. L. B. 1767. 4°. Sermo acad. alter de Regimine ni~ntis, 
quod Medicorum est, habitus 8 Febr. 1763 eet. L. B. 1763. 4°. 

(55) "Atque bic liber, tametsi voto et voluntati auctoris non. ex toto respondet, pul• 
cbertimum est firmissimumque genii Gaubiani monumentum, ad perpetuandnm excellentis 
viri et disciplinam et gloriam, marmore et aere valentius." 
· (56) H. D. GAUBIOS, Àanwijzing van een middel, waardoor men het schadelijk mengsel 
van loodstoffen in de wijnen met genoegzame zekerheid kan ontdekken; in Verhandelingen 

-·enz., -D. I. Haarlem, 1754. s0• pag. 112 seqq. Over genezingen door de Electri"citeit, 
ibid. pag. 485 seqq. .Waarnemingen enz. van A. KAUW BOERHAAVE, medegedeeld door 

den heer Prof. GAUBIUS, ibid. 773 seqq. De inenting der kinderpokjes enz. ibid. ·II, 
.; pag. 319, seqq. Berichten rakende het loozen eeniger steenen uit den uterus eener jongt 

dochter, ibid. D. III. · 17 57, pag. 603 seqq. · Aanmerkingen over het berucht~ hulpmiddel 
te_qen het voeteuvel, genaamt het poeijer van den hertog van Mfrandolen, ibid. IV. li58, 
pag. 305 seqq. 

(57) Vol. III. Gotting. 1748. 4°. -pag. 429~472. 

(58) H. VENEMA, Orat. funebris in memoriam uiri Cl. WYERI GULIELMI MUYS eet., 
praemissa Opusculis posthumis eet., Leovard. et Franeq. 1749. 40_ pag. 7-1. 

· (59) F. WINTER! Oratio de -certitudine in Medici11a; dicta· publice in· Auditorio aca• 
demico, · cum ordinariam Meda'cinae professionem -in Àcademia Herbor-nensi s~lemniter 

auspicaretur, die XIII Sept. MDCCXL~ Leovardiae ·(s. a.). fol. ·Ejusdem Oratio dt 
certitudine in °Medicina practica; dicta publice eet., quum ordinarlam Medicinae et Che
miae p1·ofe1sionem in illustri Frisiorum, quae -Franequerae est, Academia solemnit-er au
spicaretm·. Franeq. I 747. fol. 

(60) Resol. XIII, pag. 17S et 182. 

(61) Ook bij de laatste ongesteldheid van Prins WILLEM IV, waaraan
1

die Vorst 2·2 

October 1751, in 40jarigen leeftijd bezweek, bewees WINTER zijne trouwe dienste.n. 
Na 'sPrinsen dood werd de lijkopening door hem en Prof. · SCHWENCK-E, in tegenwoor

:digheid der overige aan het hof verbonden Geneeskundigen verrigt. Zie Nederlandscht. 
'- .Taerboeken, . inhoudende _een verhael van de merkwaerdigste Geschiede1lissen, die voor ge

•vallen· zijn-- binnen <Jen- omtrek der v.ereenigde Provintt'en enz~ D. V., St. 2·, 1751- pag. 
1018-1021. . 

( 62; Vidc.1. fLAli.Sl'-LN, Programma it,auguratioóis Cl. Fam. WINTERl. Herborn,- '1-740 

19* 
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f'ol. W. BURCHARDt P,·ogramma de Professoribus, qui in arte salutari nostram illustra

runt Academiam.. H:erb. 1745. fol. E. L. VRIEMOET, Athen. Fris. 1. 1. pag. 852 se:i. 
De schrijvers der Àcta Lipsiensia hebben WINTER"s dood met de volgende woorden 
vermeld: "Anno snperiore 1760 sub initium mensis Novembris, Lugduni Batavorum 
vir optime meritus ac insigne sui desiderium relinquens, obiit FRIDERICUS wmTER 
eet. - qui insignem semper habuit applausum virosque doctissimos e scholis suis di
misit, simulque apud aulam -Nassoviensem eximia valuit gratia, .longiorem o:gmino 
vitam prome:ritus.'" Vidd. Commentarit' eet. vol. IX, pag. 544 seq .• 

(63.) SPRENGEL, Versuch u. s. w., V. pag. 397 seqq. 
( 64) Volgens de Ordines lectionum gaf de hoogleeraar WINTER zoowel physiologiscl:ie 

'.als pathologiS,che ·lessen. Op de Sedes van 17;54 staat: ,, Selecta capita ex Physiologia 
explicabit,,, en op die van den halfjarigen winter-cursus van 17 55, en van de eerst
volgende jar_en: ,, De febrium quibusdam symptomatibus disseret. ,, 

(65) Men zie den door SPRENGEL (1. 1. 395 seq.) medegede~lden korten inhoud van 
twee belangrijke,_ in 17 48 en 17 49 verdedigde akadeqiische proefschriften va.n JQ

_BANNES L UPS uit Moscou en JOB.ANN WOLFGANG M.ANITIUS uit Koningsbergen, die bei
den hunne studiën te Leiden voltooiden. 
, . . (66) Dissertatio de natura hominis, quae Medz'corum est. L. B •. 1757. 40. 

· (67) Diss. de VÛJÎ6 hum_ani . corporis soli dis. Leidae, 1757. 4o. 

(68) Specimen observationum academicarum. Groningae, 1 i65. -1°. 
(69) Diss. de arteriarum et venarum vi irritabili ejusque in vasis excessu et inde oriunda 

•anguinis directione abnormi. Groningae, l 766. , 

(70) Disquisz'tiu physiologica de eo, quod vitam constituit in corpore animali. Groningae, 
1758. . 

(~1) Oratio de Belgarum meritis ·in oeconoma'a corpori·s hu.mani extricanda. Harderovici. 
1776. 4°. 

, (72) Resol. XIII, pag. 187 seq. (7 Dec. 1747). 
(73) Resol. l. 1. pag. 345 seq.; 410,543. XIV, pag. 21, 58, 106. 

(74) Epist. ad HALLER. 1. 1. III, pag. 336 (J. F. MECKEL): "WINTERUS practicus 
est, et practica docet."' Ibid. pag. 416 (DE BRUNN): ,, Caeterum Ds. WINTER valde -pro 
irritabilitate militat, imo is eam nimis extendere ac ad praxin adplicare videtur; om
nia enim in praxi per irritabilitatem. ac per spasmos explicare conatur; viginti circiter 
jam aegros in Clinico ejus vidi, quibus omnibus nil quam purgantia praescripsit, cum 
omnes eorum morbos ah irritatione ac inde secutis spasmis ortos fuisse dixerit." 

.Ibidein, pag. 525 (J. o. RAMSPECK): ,, Hora quarta Cl. WINTEnus Coliegium casuale 

· "clinicum habet, cui pariter intersum.'" 
(75) Act. Facult. Medicae II. pag. 218 cod. inv. 
(76)- Di'ss; de Aê'ri's praesentt'a i"11 humori'bus animalibus. L. B. 1715. 4°. 
(i7) Act. academ.. vol. XIII, pag. 117. 
(78} Resol. XII, pag. 334 seqq. 
(79) JOHAN LULOFS, Juris et fhilosophiae Doctor, werd 30 Junij 1742, uit Zutphen 

beroçpen tot opvolger van den toen gestorven hoogleeraar ,s GRAVESANDE, wiens dis
cipel hij gewee~t was en bij wien hij hoog stond aangeschreven. Zie Besolut. van . Cu• 

ratoren, D. XII, pag. 615 seqq. 
(80) In het Programma, waarin de door MUSSCHENBROEK te houden Inwijdingsrede 

_ wordt aangekondigd, staan zijne vroegere maatschappelijke betrekking~n vermeld. Zie 
Actormn acad. .Document. vol. XVIII, pag. 183. Het onderwerp van de toen door 

· hem uitgesproken Oratie was: de mente humana semet ignorante. 

(81) Resol. van Our. XII pag. 585. 
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{82) I. I. pag. 595 seq. . Den l Sden September van hetzelfde jaar werd insgelijks 
eene som toegestaan voor het aankoopen van boeken op de auctie van ~s GRA VES~:NoE. 

Zie 1. I. · 626. 
(83) Resol. XIII pag. 7. 
(84) Resol. I. 1. pag. 40. De titel van zijne toen door hem gebondene Oratie was: 

de Providèntia di'vz'na. 

(85) SAXE, Onomast • . Part. VI, pag. 262 seq. et 6i9. SEBALD. RAU, Orat. pane_qyrica 
in natalem centesimum et qui'nquagesz°mum Àcademiae Tra}ectinae. Ultraj. 1787, pag. 19 
seqq. SIEGENBEEK, l. J. II, 194, en de aldáár aangehaalde schrijvers. 

(86) De voornaamste van deze zijn, behalve de reeds vroeger uitgegevene Elementa 
ph.1Jsi"co-mathematica en de Dissertationes physicae; ·zijne Tentamina experimentorum na
turalium. L. B. 1731. 4°.; lnstitutiones ph,1Jsicae, ibid. 1734, 1741 a 1748. 8°. (ook in 
het Hollandsch en Fransch vertaald); Introductz'o ad philosophiam naturalem, ex edit. 
J. LULOFS. L. B. l 762. II. vol. 4°. - De voorrede :van laatstgenoemden uitgever, die 
door zijnen ambtgenoot zelven verzocht was, · zich met die taak te willen belasten 
bijaldien het hem niet vergund mogt worden zijne, reeds tot pag. 713 afgedrukte ln
troductio te voltooijen, is vooral belangrijk ter aanwijzing van het verband tusschen de 
door Ml.JSSCHENBBOEK achtereenvolgens uitgegeven geschriften. 

(87) Oratio de methodo instituendi experimenta physlca. Ultraj. 1730. 4° •. 


