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G. C. B. S U R I N G A R.

Met uitzondering van BOERHAA VE en GAUBIUS is er, na SYLVIUS, geen 
hoogleeraar bij de Geneeskundige Faculteit te Leiden geweest, aan wien meer 
Europesche roem is Ie beurt gevallen, dan BERNHARD SIEGFRIED ALBINUS. 
En wilde men die drie groote mannen onderling vergelijken, dan zou men 
erkennen moeten, dat veel van hetgeen door ALBINUS gewrocht werd, alsnog 
voor onovertroffen gehouden mag worden, en door geene latere wetenschap 
of kunst is verdrongen geworden, terwijl de geschriften van BOERIIAAVE en 
GA UBIUS, hoe voortreffelijk ook tijdens hnnne verschijning, door de latere op 
geneeskundig terrein gemaakte vorderinger1 het grootste deel van hunne we
tenschappelijke waarde verloren heb ben, al is bet, dat zij als historische ge
denkteekenen uit vroegeren tijd, op onze achting en bewondering blijven aan
spraak maken. Zoo iemand, is daarom ALBINus het waardig. dat wij ons met 
het nagaan zijner verdiensten opzettelijk bezig houden. Daarenboven was aan 
dezen beroemden man eene lange, ruim vijftigjarige, akademische loopbaan 
beschoren, zoodat bij niet alleen tijdgenoot van BOERHAA VE geweest is, maar 
ook van alle hoogleeraren, die achtereenvolgens, van BOERHAAVE':. tijd af 
tot op VAN DOEVEREN en EDUARD SANDIFORT, leden der Leidsche Genees
kundige Faculteit geweest zijn. Ook daarom zal bet eigenaardiger zijn aan 
ALBINUS een afzonderlijk hoofdstuk te wijden, dan hem, in een vooraf be
paald en omschreven tijdvak van het geneeskundig onderwijs te Leiden, ge• 
lijktijdig met andere, tot de Medische .Faculteit behoord hebbende boogleer
aren, als handelend persoon te doen optreden. 

BERNHARD SIEGFRIED ALBINus, 24 Februarij 1697 te Frankfort aan den 
Oder geboren, ki-mm als ,ijfjarig kind, met zijnen vader BERNHARD ALBINus, 

over wien wij als B0ERH,u. ,E's vriend en ambtgenoot vroeger gehandeld 
hebben, in het jaar 1702 te Leiden, en bad het geluk <lezen zijnen leidsman 
nog bijna twintig jaren lang te behouden. In het ouderlijk huis en onder 
het oog zijner moeder, CATH.rnINA SUSANNA RING - dochter van den Frank
forter hoogleeraar in de Regten, THOMAS SIEGFRIED - met zorg opgevoed, 
vond hij, volgens opgaaf van SA.NDIFORT, onder de leiding van SOM1IERS en 
WES'l'ERHOF geschikte gelegenheid om zich de voorbereidende, voor het bezoeken 
der hoogeschool gevorderde, kundigheden, vooral in de oude talen, eigen 
te maken. Vervolgens als civis academicus ingeschreven, had hij, voor zijne 
geschied- en letterkundige studiën PERIZONIUS en GRONOVJUS, rnor àe wis-
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kundige en wijsgeerige .JACQUES BERN AR)) en WOLFERD SENGUERDIUS tot leer
meesters. Voor het vak zijner keuze genoot hij, behalve het openbaar en 
bijzonder onderwijs van zijn beroemden vader, dat van BlDLOO, RAU, DEC
KERS en BOERHAA VE. Reeds tijdens die studiejaren open baarde ALBINUs 
zijne bijzondere voorliefde en geschiktheid voor de beschrijvende natuur
wetenschappen, daar mora! de beoefening der Natuurlijke historie en Kruid
kunde hem bijzonder aantrok (1). De daaraan onder BOERHAA. VE besteede 
vlijt verhinderde hem echter niet, ook met het onderwijs zijner overige leer
meesters zijn voordeel te doen. Onder deze was het vooral JOHANNES JACO
BUS RA u, die den uitstekenden aanleg van zijnen leerling ALBINUS doorzag. 
Laatstgenoemde hoogleeraar nam hem daarom in zijne bijzondere bescher
ming, en zocht zijne studiën, zoo veel mogelijk, te bevorderen. Dit geschiedde 
niet alleen door het voortreffelijk ontleed- en heelkundig onderwijs, dat ALBI
NUS met zijne medeleerlingen van RAU ontving, maar vooral ook door de 
gunst, waarin hij deelde, om dezen zijnen leermeester, bij het verrigtèn van 
heelkundige operatiën te vergezellen en ter zijde te staan. Later zal het ons 
blijken, dat dat voorregt op de vorming van ALBINUS een grooten invloed 
gehad heeft, en hem voor zijne volgende loopbaan zeer is te stade ge
komen. 

Na op het einde van zesjarige studiën, zijne akadernische examens aller
loffelijkst te hebben afgelegd (2), vertrok ALBINus, overeenkomstig het ver
langen van zijnen vader, op het einde van 1718, naar Parijs, om dáár in de 
gehoorzalen van DUVERlsEY, WINSLOW, VAILLA.NT en ANTOINE DE JUSSIEU, 
den schat zijner kundigheden uit te breiden. Naau1\'elijks had hij echter den 
eersten, geheel aan de beoefening der Ontleed- en Heelkunde gewijden win
ter te Parijs doorgebragt (3), toen hem door Curatoren der Leidsche hooge
school, bij besluit van 29 Junij 1719, het Lectoraat in de Ontleed- en Heel
kunde werd opgedragen (4). Aan die roeping, welke in den treurigen ge
zondheidstoestand van RAU hare aanleiding vond, meende ALBINUS zich niet 
te mogen onttrekken, hoe gaarne lîij ook zijn verblijf te Parijs, wáár zoo veel 
voor hem te zien en te leeren was, zou verlengd hebben. Hij keerde daarom 
naar Leiden terug en werd, gelijk onder soortgelijke omstandigheden gebrui
kelijk was, honoris causa, tot Doctor in de Geneeskunde bevorderd (5). Dat 
de akademische Senaat hem die eer niet ten ;onregte bewezen had, bleek 
reeds terstond bij het uitspreken zijner redevoering over de vergelijkende 
0 ntleedkunde, waarmede hij, 2 October 1719, zijnen post aanvaardde (6). Die 
Oratie toch beantwoordde door vorm en inhoud zoo zeer aan de van hem 
gekoesterde verwachting, dat zijne deskundige hoorders aan zijne heldere, 
daarin ontll"ikkelde denkbeelden omtrent de wording en ontwikkeling der orga
nische ligchamen hunne onbepaalde goedkeuring schonken, en Curatoren 
reeds terstond besloten, zijne jaarwedde, . welke, volgens hun vroeger besluit, 
f 500 bedroeg, te vermeerderen. Maakte ALBINUs, bij het uitspreken van die 
Oratie, dankbare melding van zijne toen reeds overledene leermeesters, GRO
NOVIUS, PERIZONIUS en BERNARD (7), bovenal betreurde hij het, zijnen ge
liefden leermeester RAU, aan wien hij zich zoo zeer verpligt gevoelde, bij die 
gelegenheid niet onder zijne hoorders te mogen tellen, vermits deze ver
dienstelijke hoogleeraar reeds den 18den Septembei· l.i. gestorven was (8). 
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Twee jaren later trof hem de dood van zijn geachten vader, in wiens ledige 
plaats, naar de algemeene meening, niet beter voorzien kon worden, dan door 
het gewone hoogleeraarsambt op BERNHARD SIEGFRIED ALBINUs te doen over
gaan. Dat was ook de bepaalde wensch van BOERHAA VE, die dit, in zijne 
lijkrede op den overledene, met duidelijke woorden had uitgesproken (9). 
Dien ten gevolge tot .Anatomes et Chirurgiae professor ordinarius, en dus tot 
opvolger van RAU benoemd, 19 October 1721, sprak ALBINUS op 19 N ovem
ber van dat jaar zijne inwijdingsrede uit. Het onderwerp van die Oratie 
was: De beste manier, om het maaksel van het menschelijk ligchaam te leeren 
kennen (10). Na een kort overzigt over de vroegste lotgevallen der Ont
leedkunde gegeven te hebben, doet de redenaar het vruchtelooze en onmoge
lijke, om door wijsgeerige redenering iets aangaande den bouw van ons lig
chaam te leeren kennen, duidelijk uitkomen, om daarna uitvoeriger stil te 
staan bij den waren en éénigen weg, die tot het verkrijgen van zoodanige 
kennis leidt. Die weg bestaat in zorgvuldige waarneming en veelzijdig onder
zoek, ook met aanwending van het mikroskoop, van kunstmatige inspuiting 
der vaten, en andere hulpmiddelen, waardoor het fijner maaksel kan aan het 
licht gebragt worden, en met voorzigtige en oordeelkundige toepassing van 
alle zoodanige kennis, als door vergelijkend, op dieren bewerkstelligd onder
zoek verkregen werd. 

Zoo was ALBINUS dan op vieren twintigjarigen leeftijd gewoon hoogleeraar 
bij de Medische Faculteit der Leidsche hoogeschool, en dus in eene betrek
king geplaatst, waarin hij wist groot nut te kunnen stichten, doch met wel
ker aanvaarding hij tevens geene geringe verantwoordelijkheid had op zich 
genomen. Daarbij kwam, dat hij nu, na den dood van zijnen leermeester 
RA.U, geheel op zich zelven stond, en vroeger als student de Ontleed- en 
Heelkunde wel met ijver beoefend, doch zich daarop niet met meer vlijt, dan 
op de overige studievakken, had toegelegd. Niettemin toonde zijn voorbeeld 
opnieuw, hoe veel jeugdige ijver, met lust en liefde voor wetenschap gepaard 
gaande, vermag. Zijne lessen toch werden, van den beginne af, met het 
grootste welgevallen bijgewoond (11), en daaraan werd in dien tijd niet slechts 
door de studerende jongelingschap, maar gewoonlijk ook door vreemdelingen, 
die reeds elders hunne studiën voltooid hadden, deel genomen. Die uitkomst 
bewees aanvankelijk, dat ALBINUS voor de taak, die hij aanvaard had, volko
men berekend was. W elclra bood zich eene geschikte gelegenheid aan, om 
dit ook buiten den kring zijner hoorders, aan den dag te doen komen. Hij 
voldeed namelijk aan het verzoek van Curatoren, om van de anatomische 
praeparaten, door RA u aan de hoogeschool gelegateerd, doch van geenerlei 
Catalogus voorzien, eene beschrijvende aanwijzing of verklaring op te maken 
en in het licht te geven. Dat werk werd op allezins voortreffelijke wijze 
door hem volbragt (12), doch kan, gelijk SANDIFORT te regt opmerkt, alleen 
door hen, die zich met soortgelijken arbeid hebben bezig gehouden, naar 
zijne volle waarde geschat worden. 

Onder de akademische lessen, door ALBINUS gegeven, moet aan die orer 
de Ontleedkunde de eerste en voornaamste plaats worden toegekend. Dat 
toch is het tooneel, waarop die hoogleeraar geschitterd heeft, en waarop hij 
alsnog, door de openbaar gemaakte vrnchten van zijnen geest, zijnen eens 

p• 
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verworvenen roem handhaaft. Dat onderwijs begon te regt met de leer der 
beenderen, dewijl er, zonder eene juiste kennis van deze, bijna geenerlei vol
ledige waarneming of beschrijving van eenig ligchaamsdeel mogelijk is. Om 
zijne leerlingen daarin niet alleen door zijn demonstratief onden,ijs te oefe
nen, maar hen ook tot eigen studie en herhaling vnn hetgeen zij aan de 
voorwerpen zelve gezien hadden, in staat te stellen, besloot hij eene be
knopte, niet uit de beste schrijvers bijeengebragte, maar naar de natuur zelve 
ontworpene handleiding over dat onderwerp uit te geven, waarin tevens de 
platen van ,Es.urus en somtijds ook die van EUSTACHIUS en andere ontleed
kundigen 1,erden aangehaald (13). Door laatstgenoemden maatregel wenschte 
ALBIXCS de kleine bijzonderheden, die zich door woorden alleen niet naauw
keurig genoeg lieten aanduiden, aan zijne leerlingen aanschouwelijk voor 
oogen te stellen. Aan dat doel was tevens zijne duidelijke en beknopte 
beschrijving allezins bevorderlijk, zoodat bevoegde beoordeelaars toen al het 
eigenaardige van zijnen, inzonderheid door kortheid en door eene juiste keuze 
van woorden, uitmuntenden stijl opmerkten en waardeerden. Zag men reeds 
uit die beschrijving der beenderen, rlat aan ALBINUS als ontleedkundige een 
zelfstandig karakter moest worden toegekend, dit bleek nog duidelijker uit 
eene soortgelijke beschrijving der spieren, eenige jaren later, met hetzelfde 
doel door hem uitgegeven (14). Dat werk toch was geheel en al de vrucht 
van eigen onderzoek, en ALBINUS was, bij het ontwerpen er van, met de
zelfde zorgvuldigheid te werk gegaan, als aan geoefende botanisten en zoölo
gen eigen is, wanneer zij een vroeger onbekend voorwerp voor de eerste keer 
beschrijven. Daarenboven had bij aan dien arbeid veeljarige v Jijt besteed, 
vermits hij sedert lang gewoon was, de insertie van elke bijzondere spier 
naau1,keurig na te gaan, de punten van aanhechting met passer en duimstok 
te meten, daarvan aanteekening te houden, en zelfs de juiste plaatsen, voor 
de aanhechting van spieren bestemd, op de beenderen zelve met het een of ander 
kleurend en bijtend vocht aan te duiden (15 ). Op die wijze werden zijne leerlingen, 
reeds in zijne inwijdingsrede voor het nuctoriteitsgeloof gewaarschuwd, gedurig 
tot eigen onderzoek, en vo01:111 ook tot het streven naar volledige wetenschap 
opgewekt. Gelijk zijne geschriften hun daarvoor tot een uitnemend voor
beeld verstrekten, zoo zocht hij hen bovenal door zijne ontleedkundige lessen 
daartoe op te leiden. Aan die lessen werd, zoo veel mogelijk, de aanwijzing 
op het lijk zelve, en de verklaring van vroeger vervaardigde anatomische 
praeparaten dienstbaar gemaakt, doch daarvoor werden tevens ook de platen 
van EëSL\.CHius en anderen gebruikt. Dat HALLER te regt gezegd heeft: 
"Solebat ALBr:-;us in bas tabulas publice praelegere," blijkt uit de Series

leotionum, uie op het winter-semester van 1725 en de twee eerstvolgende jaren 
betrekking hebben, Tot 1745 toe, en dus tot aan den tijd, dat de hoogleer
aar het nnatolllisch onderwijs op zijnen jongeren broeder heeft overgedragen, 
heb ik genoemde Series lectionum geraadpleegd, en is mij daaruit gebleken, 
dat ALBINUS in zijne lessen, bij afwisseling, de belangrijkste onderwerpen 
behandelde, zoodat de belangstelling zijner leerlingen ook door die verschei
denheid zal zijn vermeerderd gell'orden (16). 

Heeft ALBINus als akademisch docent uitgemunt, evenzeer moeten hem als 
schrijver groote verdiensten toegekend wonlen. Dat geldt wel hoofdzakelijk 
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van zijne eigene geschriften, ofscl1oon men daarom de zorg, die h,ij als uitgever 
arn sommige werken zijner beroemde voorgangers besteed heeft, geenszins 
gering mag achten. Reeds in het begin zijner akademische loopbaan be
zorgde hij, gemeenschappelijk met BOERHAA VE, eene nieuwe uitg:iaf van de 
ontleed- en heelkundige werken van ,1,NDREAS VESALIUS, waarin de houtsnee
figuren der Baselsche uitgave van 15 55, en der aldáár reeds vroeger versche
nen Epitome door den beroemden graveur w ANDELAAR in het koper gebragt 
werden (17). Aan die uitgaaf werd daarenboven eene belangrijke voorrede 
toegevoegd, in welke, behalve eene historische inleiding, een uitvoerig levens
berigt van den genoemden hervormer der Ontleedkunde van den mensch 
gevonden wordt. Voor de meening van KESTELOOT en anderen, dat die voor
rede door BOERHAA VE zou geschreven zijn, bestaat geenerlei grond. Inte
gendeel doet vorm en inhoud haar als het werk van ALBINUS kennen. De 
korte, keurige en klassieke stijl toch, waarin hij zoo zeer uitmuntte en BOER
HAA v E overtrof, kan in die voorrede, evenmin als in eenig ander door hem 
vervaardigd geschrift, miskend worden. Meent men echter, behalve de lati• 
niteit, nog eenig ander inwendig bewijs noodig te hebben, dan zou reeds het 
daarin medegedeelde verhaal omtrent de laatste lotgevallen van VESALIUS en 
de aanwijzing der redenen, waardoor deze zich zoo zeer den haat der priesters 
en monnikken berokkend had, tot een toereikend bewijs kunnen verstrekken, 
dat bijzonderheden van dien aard en in dien vorm medegedeeld (18), te zeer 
met het vroom en bedachtzaam karakter van BOERHAA VE in strijd zijn, om 
htm voor den auteur te houden. 

Eenige jaren later besloot ALBINUs, de verspreide anatomische en physiolo
gische werken van FABRICIUS ab Aqua pendente, FALOPPIA ·s beroemden leer
ling en opvolger aan de hoogeschool te Padua, bijéén te verzamelen en op 
nieuw uit te geven (19), tot welke onderneming te gereedere aanleiding was, 
dewijl eenige jaren vroeger (1723), alléén de Opera Chirurgica van dien 
schrijver te Leiden in herdruk verschenen waren. - Toonde de Leidsche 
hoogleeraar daardoor de studie van klassieke schrijvers op prijs te stellen, evenzeer 
was hij teregt van oordeel, dat de werken van den grooten, in de school van 
den zoo even genoemden F ABRICIUS gevormden, Engelschen geneesheer WIL· 
LIAM HARVEY voor zijne studenten onmisbaar waren. Hij voldeed daarom 
aan het verzoek van een Leidschen boekhandelaar, om aan de in 1737 her
drukte Exercitationes de motu cordis et de generatione animalium eene aan
prijzende voorrede toe te voegen, waarin de waarde van proefnemingen op 
dierrn en van vivisectiën, en het voortreffelijk daarin door HARVEY gegel'en 
voorbeeld in het licht gesteld worden (20). Evenzeer werd de beoefening 
der beschrijvende Ontleedkunde, in geene geringe mate, gebaat door het be
sluit van ALBINus, om de voortreffelijke en getrouwe ontleedkundige afbeeldin
gen van EUSTACHIUS, welkenwn gedurende anderhalve eeuw voor verloren gehou
den, doch daarna aan het licht gcbragt had, opnieuw uit te geven en vaneene 1.1 
doorloopenden verklarenden tekst te voorzien, De schriftelijke aanteekeni,igen 
toch, die van EUSTACHIUS zelven afkomstig en bij diens genoemde nalaten
schap gevonden waren, strekten zich alleen tot de acht eerste platen uit, ter
wijl er voor de veertig overigen, waarvan sommigen zeer talrijke en oo !,;: tot 
inwendige deelen van zoogdieren betrekkelijke figuren bevatten, gcenerlei op-
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helderende aanw1Jzmg gevonden werd, Dat gemis was wel door den eersten 
uitgever, den beroemden JOHANNES lIARIA LANCISIUS, eenigermate, doch geens
zins volkomen vergoed geworden, daar het dien, toen reeds bejaarden en 
ligchamelijk verzwakten geleerde, noch door eigen onderzoek, noch door het 
raadplegen van deskundige vrienden, zoo als PACCHIONI, MORGAGNI, FANTONI 
en anderen, had mogen gelukken, om al de afbeeldingen behoorlijk toe te 
lichten en te ontcijferen. Die taak werd, 30 jaren later, op eene meesterlijke 
wijze door ALBINUS volbragt, die daarbij met de grootste naauwgezetheid te 
werk ging, en geenerlei, bij herhaling op lijken van menschen en dieren 
bewerkstelligd onderzoek ontzag, om zelfs de kleinste bijzonderheden toe te 
lichten, zoodat de waarde der genoemde J'abulae anatomicae, welke reeds 
vóór dien tijd, als uitnemende hulpmiddelen bij het onderwijs, eene uitge
strekte aan wending gevonden hadden, daardoor grootelijks vermeerderd 
werd (21). 

Inzonderheid waren het echter de oorspronkelijke, door ALBINUS uitgegeven 
geschriften, waaraan hij zijnen Europeschen roem te danken had. Deze toch 
leveren het bewijs op, dat hij als natuuronderzoeker, in de kunst van zien 
en waarnemen, en in het opsporen van nieuwe daaraan bevorderlijke hulp
middelen, heeft uitgemunt, en dat hij zich evenzeer het talent verworven 
had, om de vruchten van zijn onderzoek op eene duidelijke en aanschouwe
lijke wijze aan anderen mede te deelen. Werd tot de bereiking van laatst
genoemd doel veel bijgedragen door het grootsche en voltooide van de 
door ALBINUS bezorgde afbeeldingen, evenzeer is die uitkomst, gelijk reeds 
vroeger werd opgemerkt, voor een deel te danken aan zijnen klassieken stijl 
en zijne korte, plastische beschrijvingen. 

Naar tij dorde moet ik in de eerste plaats melding maken van zijne Ver
handeling over de 8lagaderen en aderen van ltet darrnkanaal (22), tot wier 
bewerking de hoogleeraar aanleiding vond in de omstandigheid, dat de ver
dienstelijke miniatuur-teekenaar JAN LADMIRAL eenige afbeeldingen van kunst
matig opgespoten ligchaamsdeelen in kleurendruk wenschte uit te geven (23). 
Daar ALBINUS over de uitvoering van dat werk zeer tevreden was (24), gaf 
hij reeds in het eerstvolgend jaar eene soortgelijke, insgelijks door afbeeldin
gen van denzelfden kunstenaar opgehelderde Verhandeling uit, Over de zit
plaats der ltuid!cleur biJ de negers en andere menscken (25). Die bijdrage 
behelst, met hetgeen er later in de Annotationes academicae aan toegevoegd 
werd (26), eenige, ook met het gewapend oog bewerkstelligde, en door de 
nieulîste onderzoekingen bevestigde opmerkingen over het zoogenaamd corpus 
reticulare �IALPIGHII, dat ALBINus, in onderscheiding van hetgeen vóór en 
na hem, door anderen geleerd is, als tot de opperhuid zelve behoorende, en 
als het inwendig of dieper gelegen deel van deze (pars interior cuticulae -
cuticulae tunica intima) deed kennen. Ook deed de hoogleeraar het duidelijk 
uitkomen, dat er in die inwendige laag der opperhuid, die overigens met 
deze dezelfde geaardheid heeft, en slechts weeker en meer gekleurd is (27), 
wel groefjes (foveolae), maar geenszins openingen voor de huid-papillen wor
den aangetroffen (28), en dat de dikkere en vastere epidermis, die de hand
palmen en voetzolen bedekt, reeds van hare eerste vorming af, van de ove
rige opperhuid verschilt (29), 
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Nog belangrijker was het door ALBINUS uitgegeven plaatwerk, Over de 

ontwikkeling van liet heenstelsel hij de v1·ucht (30), een onderwerp, dat in 

zijn geheelen omvang noch vóór, noch na hem, ooit met dezelfde zorgvuldig

heid en keurigheid is behandeld geworden. Doen toch de zestien, met 162 

figuren voorziene en reeds tien jaren vroeger door w ANDELAAR, niet naar 

vooraf vervaardigde teekeningen, maar naar de voorwerpen zelve in het koper 

gebragte platen, het groote talent van dezen kunstenaar kennen, evenzeer 
strekken zij ten bewijze van de groote technische bekwaamheid en subtiliteit 
van den geleerde, die de voorwerpen zelve vervaardigde. Men zal dien arbeid 
van den hoogleeraar te meer naar waarde schatten, wanneer men in het oog 
houdt, dat al de afgebeelde voorwerpen van den tronk en de extremiteiten, 
tot eene en dezelfde volwassen vrucht behoord hadden, en dat desgelijks al 
de schedelbeenderen van één en hetzelfde, iets jonger individu ontleend wa
ren, terwijl de talrijke overige door ALBINUS bewerkte specimina van ·dien 
aard, alleen door hem gebezigd werden om deze en gene bijzonderheden in 
de verklaring der afgebeelde voorwerpen nader toe te lichten, of de varie
teit, die somtijds in het getal of in de plaatsing der beenpunten wordt aan
getroffen, te doen uitkomen. 

Onder het gering getal van anatomische plaatwerken, die geacht worden 
aan alle wetenschappelijke eischen te voldoen, en tevens groote kunstwaarde 
te hebben, bekleedt dat van ALBINus, Over de beenderen en spieren (31), eene 
zeer voorname plaats. Daaraan werden later nog de af beeldingen van de 
zwangere baarmoeder en die van de clz9lhuis, de on9epaarde ader en de tus
sclzenrihbige slagade1·en toegevoegd, welke stukken wel afzonderlijk, maar in 
hetzelfde formaat werden uitgegeven, zoodat zij blijkbaar de bestemming 
hadden, om met de beide groote folianten over de beenderen en spieren in 
dezelfde boekdeelen gebonden te worden (32). Ofschoon er nu sedert de 
uitgave van dat groote plaatwerk meer dan honderd jaren verloopen zijn, 
zoo waren echter de sints dien tijd op het gebied der iconographie gemaakte 
vorderingen niet in staat om de goedkeuring en bewondering, die de tijdge
nooten aan dezen arbeid van ALBINTJS geschonken hadden, te verminderen of 
te doen ophouden. Integendeel zijn bevoegde beoordeelaars van meening, 
dat de door ALBINUS gegeven af beeldingen van beenderen en spieren als
nog door geene andere overtroffen zijn, en bijna den stempel der volkomen
heid dragen. De hoogleeraar heeft daarvoor dan ook geenerlei moeite noch 
geldelijke opoffering ontzien (33), en had voor het volbrengen van zijnen 
arbeid wel met groote moeijelij k heden te strijden, dewijl hij alles alleen ver
rigten moest, en dezelfde lijken voor de anatomische demonstratiën en voor 
het vervaardigen der afbeeldingen moesten gebezigd worden, doch had tevens 
het geluk zich daarvoor te kunnen bedienen van de krachtige en smaakvolle 
graveerstift van den éénigen WANDELAAR, wiens verdiensten te regt bij .HEI· 
Nus hoog stonden aangeschre1•err (34). Die beroemde kunstenaar was weder
keerig met de belangrijke, hem door den hoogleeraar opgedragen werkzaam
heden zeer ingenomen, en besloot daarom, in plaats van Amsterdam, Leiden 
tot zijne woonplaats te kiezen. Daardoor kon te gemakkelijker de gravure 
der platen, die steeds regtstreeks en onmiddellijk naar de voorwerpen zelve 
geschiedde, onder het toezigt en de leicling van den hoogleeraar zelven plaats 
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hebben, die niet alleen een geoefend kunstkenner was, maar ook het bijzonder 
talent bezat, om in al wat hij ondernam de beste methode te kiezen. Van 
het schrander en helder doorzigt, hetwelk aan ALBINUS in dat opzigt eigen 
was, kan men zich vooral overtuigen door het lezen van de Iiistoria operis, 

die, in plaats van voorrede, aan zijne Tabulae sceleti et musculorum vooraf 
gaat. Ook in zijne overige werken worden doorgaans soortgelijke berigten 
aangaande de administratio partium (later metltodus secandi genoemd) aan• 
getroffen, die alsnog belangrijke wenken bevàtten, en inzonderheid in staat 
zijn, om den hoogleeraar als handelend persoon te doen kennen en zijne 
groote technische bek.rnamheid in het licht te stellen. - Niettemin werden 
op de manier, waarop ALBINUs de afbeeldingen voor zijn groote plaatwerk 
had laten \'ervaardigen, aanmerkingen gemaakt door den beroemden CAMPER, 
welke niet onbeantwoord bleven, en aanleiding gaven tusschen twee groote 
mannen, tot verschil van meening en twistgeschrijf, over een vraagstuk, 
waarop men ook na dien tijd nog meermalen is teruggekomen. Voor het 
vervaardigen van ontleed- en natuurkundige af heeldingen kan men namelijk 
àf naar de regels der perspectief, zoo als de schilders gewoon zijn te doen, 
àf meetkundig, op de wijze der architecten, te werk gaan. Bij het volgen 
der eerste manier wordt het voorwerp uit één oogpunt geteekend, zoodat alle 
deelen, die buiten dat ééne, regt over het oog liggende punt geplaatst zijn, 
in verkorting gezien worden; het bouwkundig teekenen daarentegen geschiedt 
met een wandelend oog, zoodat beurtelings alle deelen van het voorwerp regt 
tegenover het gezigt geplaatst, en in hare natuurlijke evenredigheid, zonder 
eenige verkorting, gezien worden. Daar CAMPER van oordeel was, dat men 
voor natuurkundige afbeeldingen, aan laatstgenoemde manier verreweg de 
,·oorkeur moet geven bo1·en het teekenen naar de regelen der perspectief, en 
daar hij meende, dat ALBINUS en WANDELAAR in strijd daarmede gehandeld 
hadden, zoo was het minder te verwonderen, dat hij deze zijne zienswijze in 
het openbaar uitsprak. H\i deed dit in de voorrede van het eerste boek zijner 
Demonstrationes anatomico-patltologicae (35 ), welke hij met eenen begeleiden• 
den brief, d.d. 21 Januarij 1762, aan zijnen vroegeren leermeester ALBINUS 
toezond. Dat die door CAMPER gemaakte en ten onregte op alle door laatst
genoemden geleverde afbeeldingen toegepaste aanmerkingen eenigen wrevel bij 
den Leidschen hoogleeraar hebben opgewekt, schijnt reeds hieruit te kunnen 
afgeleid worden, dat deze het ontvangen boekgeschenk en den daarbij ge
yoegden brief, eerst den 17 den December beantwoordde, toen hij wederkeerig 
aan c.DIPER. een exemplaar van zijn Liber de sceleto kumano, welks uitgave 
echter zeer rertraagd was geworden, deed toekomen. In zijnen, bij die gele
genheid geschreven brief wijst ALBINCS de onregtmatigheid van de door 
CAMPER gemaakte aanmerkingen aan, door op te merken, dat Z\jne grootere 
afbeeldingen zoorrel rnn de bloote als met spieren bedekte sceletten, ll'el uit 
één oogpunt, maar daarom nog niet, naar de wijze der schilders, als op een 
korten afstand gezien, ,enaardigd waren, maar dat daarentegen voor de ge
heele beelden een afstand rnn veertig voeten, als met een oneindigen gelijk
staande, verkozen \\'erd, om op die wijze de minst mogelijke rnrkorting te 
doen plaats Lebben, en rle zóó verl'aardigde afbeeldingen met geometrisch 
getetkende bijna geheel t� doen overeenkomen. Alle overige afbeeldingen, 
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zoowel in het groote plaatwerk, als in zijne vroeger en later uitgegeven ge
schriften, werden, zoo als ALBINUS er bijvoegt, en ook in de voorrede van 
zijn toen uitgegeven boek JJe &celeto humano opzettelijk vermeldt, volgens de 
geometrische manier vervaardigd, zoodat daaraan zoowel door hem, als door 
zijnen graveur, ongelooflijk veel moeite besteed was. Met die verdediging 
meende de Leidsche hoogleeraar te kunnen volstaan, te meer, dewijl hij in 
de vroeger door mij aangehaalde Hi&toria operi&, vóór de Tabulae &celeti et

mu&culorum geplaatst, naauwkeurig had aangewezen, hoe hij zich van een ver
nuftig uitgedachten toestel bediend had, om de verschillende deelen van het 
af te beelden voorwerp, hetzij dit op grooteren of korteren afstand geschieden 
moest, in hare onderlinge plaatsing en evenredigheid, met juistheid voor te 
stellen (36). De genoemde brief van A.LBINUS werd door CAMPER, die inmid
dels het hoogleeraarsambt in de Genees- Ontleed- Heel- en Kruidkunde te 
Groningen aanvaard had, 14 Junij 1764 schriftelijk beantwoord, bij gelegen
heid dat hij het tweede boek zijner JJemonBtrationea anatomico-pathologicae 
aan den Leidschen hoogleeraar toezond. Ook in laatstgenoemd werk had CAM
PER aanmerking gemaakt op de door ALBINUS gegeven afbeelding van den 
sphincter ani ex.ternus (37), zoodat ook dit punt op nieuw tot eene repliek 
aanleiding gaf (38). 

Had de Groninger hoogleeraar tot hiertoe alleen de perspectievische ma
nier van teekenen, welke naar zijne meening, in al de voor het overige zeer 
door hem geprezene (39) platen van ALBINUS gevolgd was, afgekeurd, binnen 
die grenzen bleef zijne afkeurende kritiek later niet meer beperkt, toen hij 
in 1767 eenen latijnschen tot den Leidschen hoogleeraar gerigten brief in 
het licht gaf ( 40). De daarin geopperde en met groote scherpzinnigheid ont
wikkelde bedenkingen toch hadden daarenboven op vele andere bijzonderhe
den betrekking, vooral ook op het bijwerk, dat WANDELAAR tot bevordering van 
licht en schaduw, of tot verzachting van harde omtrekken aan de groot ere afbeel
dingen had toegevoegd. -Ook op dien brief meende ALBINUS niet te moeten zwij
gen, maar voor de beantwoording er van het geheele achtste boek der �4nnota
tione& academicae, in 1768 uitgekomen, te moeten afzonderen, zoodat daarin 
alle door CAMPER gemaakte bedenkingen opnieuw ter sprake gebragt en 
achtereenvolgens wederlegd werden. Daarmede werd de langdurige strijd, 
die zich over een zesj.arig tijdvak had uitgestrekt, ten einde gebragt. Dat 
men daarin echter ook nog Letter is blij ven belang stellen, vindt zijnen grond 
zoowel in de personen, die den strijd gevoerd hebben, als in de wijze, waarop 
het door beide geschied is. Op het terrein toch, waarop de wetenschappelijke 
twist van ALBINUS en c.DIPER betrekking had, waren die beide woordvoer
ders e\·enzeer te huis, en als kunstenaar behoeft de Leidsche hoogleeraar bij 
zijnen toenmaligen Groninger ambtgenoot, die echter met zijnen gekuischten 
smaak en geoefenden kunstzin ook de technische bekwaamheid paarde (41), 
niet achter te staan, zoodat kenners en beoefenaars der beeldende kunsten 
uit beider geschriften, welke echter alleen voor hen, die latijn verstaan, toe
gankelijk zijn, alsnog voordeel trekken kunnen. Daarenboven onderscheidt 
zich de polemiek tusschen ALBfäUS en CAMPER allezizis gunstig van vele 
latere, ook vroegere, twistschriften, door den gemfl.tigc..len toon, die er in 
heerscht, door de groote achting, welke CAMPEit, van wieu de eerste aanval 
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was uitgegaan, voor zijnen uitstekenden leermeester .i.LBINUS bleef behou
den ( 42) en door wederkeerige vermijding van alle personeele toespelingen 
of verdenkingen, waardoor letterkundige twisten, ook van groote en geleerde 
mannen, maar al te dikwijls ontsieru worden. In elk geval is de voortreffe
lijkheid der talrijke, aan den Leidschen hoogleeraar verschuldigde, ontleed
kundige afbeeldingen te meer in het licht gesteld, naarmate, zoowel toen als 
later, het kenners-oog van vele deskundigen er op gevestigd werd (43). 

Behalve het professoraat in de Ontleedkunde was ook dat in de Heelkunde 
aan ALBINUS opgedragen, voor zoo verre er namelijk van chirurgisch onder
wijs, door Liet geven van theoretische lessen en door de toepassing van som
mige anatomische leerstukken, sprake zijn kon. Ware er echter in dien tijd, 
voor het houden eener chirurgische kliniek gelegenheid geweest, dan zou de hoog
leeraar ongetwijfeld ook in het onderwijzen der praktische Heelkunde een 
bekwaam voorganger geweest zijn. Dat hij Jaarin RAU tot leermeester, en 
tevens het voorregt gehad heeft dezen zijnen begunstiger bij heelkundige ope
ratiën ter zijde te staan en de behulpzame hand te bieden, heb ik reeds 
vroeger vermeld. Reeds als student vond ALllINUS derhalve gelegenheid, om 
zich aangaande vele kunstbewerkingen aanschouwelijke kennis te verschaffen, 
doch hij zag te regt in, en dit was ook de rneening van zijnen vader en 
van BOERHAAVE, dat het allezins wenschelijk voor hem was, om, na het ver
krijgen van den doctoralen graad aan de Leidsche hoogeschool, elders, en 
wel liefst te Parijs, eene uitgestrektere oefenschool voor de praktische Chi
rurgie op te zoeken. Ofschoon het volbrengen van dat goede voornemen 
gedeeltelijk verijdeld werd, doordien zijn verblijf in Frankrijks hoofdstad, 
blijkens ons vroeger verhaal, rnn karteren duur was, dan hij gehoopt had, 
zoo bleef hij echter in de Heelkunde het grootste belang stellen, terwijl hij , 
weldra tot opvolger van RAU benoemd, zijne verpligting inzag, ook in dien 
tak van medische kunst en wetenschap de plaats van zijnen leermeester waar
diglijk te vervullen. Reeds i□ het begin zijner akademische loopbaan maakte 
hij zich daarom het verblijf van HALLER te Parijs, aan wien hij toen nog, 
als een zijner voortreffelijkste leerlingen, groote achting toedroeg, ten nutte, 
om zich door diens tusschenkomst de noodige, door Je bekwaamste werklie
den vervaardigde heelkundige instrumenten aan te schaffen ( 44). Ofschoon 
ûjne chirurgicale praktijk, zoo als zijn leerling SANDIFORT verhaalt (45), 
meestal van consultatieven aard was, doch zich niet alleen tot zijne stadge
noote□, maar ook tot elders woonachtige lijders uitstrekte, zoo blijkt echter 
uit diezelfde bron, dat ALBINUS ook somtijds zelf opereerde. 'l'en bewijze 
daarvan kunnen insgelijks enkele door den hoogleeraar zei ven aangehaalde geval
len dienen. Eene hardnekkige ontsteking van het oog, die vruchteloos met ve
lerlei middelen beötreden was, werd gemak kei ijk door ALBINUS opgeheven, 
nadat een naauwke;irig onderzoek de werktuigelijke oorzaak, een lang en ta
melijk stevig, uit de caruncula lacrymalis voortgesproten en binnenwaarts 
gegroeid ooghaartje had doen kennen (46). Eene op het bovenste ooglid 
gezetelde en deszelfs oppervlakte bijna geheel innemende teleangiecta8ie (tumor 
sanguineus in palpebra, (quem) fragam appellabant mulieres) bij een nog 
zuigend kind, kon, wegens die zitplaats, niet, zoo als de hoogleeraar anders 
gewoon was, met een cauterium potentiale behandeld worden, zoodat hij be-
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sloot, het zieke weefsel door middel van het mes te verwijderen, nadat hij 
tot dat einde een, door hem afgebeeld, tweebladig tenaculum had laten ver
vaardigen, geschikt om alleen het zieke deel der huid te vatten en te doen 
uitpuilen, doch om den rand van het ooglid, de conjunctiva palpebrae en 
andere nabij gelegen deelen behoorlijk te kunnen sparen (47). - In hetzelfde 
werk, waarin die twee waarnemingen gevonden worden, te weten, in de Anno

tationes academicae, waarop ik nog nader zal moeten terugkomen, vindt men 
daarenboven nog eenige belangrijke, tot het gebied der Heelkunde en der 
pathologische Anatomie betrekkelijke bijdragen, die evenzeer zijne zorgvul
digheid in het waarnemen en onderzoeken, al mogten slechts likdoorns het voor
werp der behandeling uitmaken ( 48), als zijne uitgestrekte historische kennis doen 
uitkomen. Om zich daarvan te overtuigen, leze men zijne waarneming van 
eene in den karteldarm doorgedrongene buikwonde, die niet alleen aanleiding 
gaf tot een anus praeter naturam, maar ook tot habituëelen prolapsus, zoodat 
de binnenste oppervlakte van genoemd ingewand, ter lengte van eene span, 
naar buiten drong en zich naakt vertoonde ( 49); zijne beschrijving vt1n een 
coloboma iridis, dat gelijktijdig met een ovalen vorm der cornea werd waar
genomen (50); het zeldzaam geval van eene, in het lijk van een volwassen 
man aangetroffen, organische sluiting van de vena cava inferior, bij haren 
oorsprong uit de iliacae (51); de waarneming eener fistula recto-vesicalis, 
tot wier onderzoek hij door zijn vroegeren leerling novrns te Amsterdam 
werd in staat gesteld (52), en wat ik meer zou kunnen noemen. Belangrijk 
zijn ook drie, tot de leer der blaassteenen betrekkelijke, korte waarnemingen. 
In 1718 woonde hij namelijk eene lithotomie bij van zijn leermeester RAU, 
die vruchtelooze pogingen aanwendde om den steen naar buiten te brengen. 
Bij de lijkopening bleek, dat er een calculus in een der uretheres, welke zeer 
verwijd was, gezeteld, slechts met een gedeelte in de blaas uitpuilde en voor 
geene verplaatsing vatbaar was (53). In hetzelfde jaar werd genoemde ope
ratie, in zijn bijzijn, door den bekwamen Leiuschen heelmeester BORTEL ver
rigt, die den lijder van een zeer weeken calculus bevrijdde, welks kern uit 
een afgebroken stroohalm bestond (54). Bij eenen, door doctor LEDEBOER 
behandelden, ruim tienjarigen, aan calculus onderhevigen, doch aan eene acute 
ziekte gestorven jongeling, vond ALBL'IUS in de sterk zamengetrokken blaas 
eenen gedeeltelijk in eet1 vliezig zakje heslotenen calculus, waaromtrent de 
nadere bijzonderheden in weinig woorden vermeld, en door eene afbeelding 
verduidelijkt worden (5 5 ). Ook uit andere bijzonderheden blijkt, dat ALBI
NUS in de leer der calculi en in de daartegen gebezigde lithotomie groot 
belang stelde. Die kunstbe1rerking had hij wel, zoo als hij haar door RAU 
had zien verrigten, zonder e\'enwel eenige nadere aanwijzing ontvangen te 
hebben, beschreven (56), doch meende haar later zelf naauwkeuriger te moe
ten onderzoeken en zijne leerlingen er mede bekend te maken. Hij was 
daarom gewoon, de lithotomie jaarlijks op het lijk te verrigten en aan te 
wijzen, terw�il hij in het jaar 1764, in eenige door CAMPER gemaakte aanmer
kingen aanleiding vond om op dat onderwerp nog eens schriftelijk terug te 
komen, ten einde het misverstand, dat uit enkele minder duidelijke \\'oorden 
was voortgesproten, te doen ophouden (5 7). In vivo schijnt hij nooit eene 
lithotomie verrigt te hebben, ofschoon hij, blijkens het aangevoerde, andere 
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kunsthewerkingen wel eens zelf deed. Als dit geschiedde, opereerde hij, vol• 
gens het berigt van een ooggetuige, lan1;zaam en raet eene vaste hand (58). 

Toen ALBINUS het professoraat in de Ontleed- en Heelkunde ruim 25 jaren 
lang had waargenomen, gaf hij aan Curatoren zijnen wensch te kennen, om 
van het grootste deel zijner akademi.sche werkzaamheden, waardoor vooral 
zijn gezigt veel geleden had, ontheven te worden. Aan dat verlangen Kerd 
voldaan, doordien zijn jongste broeder FREDRIK BERNHARD ALBINUS, in Au
gustus 1745, tot Lector Anatomiae et Chirurgiae werd aangesteld (59), ter
wijl hij zelf benoemd werd tot Professor Medicin�.e, om onder dien titel the
oretische lessen te geven, hoofdzakelijk over de Physiologie (60). Dat hij 
in die veranderde betrekking opnieuw nog 25 jaren lang zou mogen werk
zaam zijn, zal toen noch door hem zelven, noch door anderen vermoed zijn 
ge1rnrden. Ofschoon ALBINUS, zoo als ons nader blijken zal, gedurende die 
tl'l'eede helft van zijnen akademischen werkkring, geenszins op zijne reeds 
verkregen lauweren is blijven rusten, zoo bepaalden zijne openbare lessen zich 
echter alleen tot laatstgenoemd studievak. Dat hij daarin niet evenzeer heeft 
kunnen uitmunten, als in zijne ontleedkundige lessen, volgt als van zelf uit 
het standpunt, dat door de Physiologie, omstreeks het midden der laatstver
loopen eeuw werd ingenomen. Evenwel is het niet gering te achten, dat 
ALBINUS blijkbaar naar eene meer positieve rigting dier wetenschap gestreefd 
heeft. In een der eerstvolgende opstellen zullen wij, over den jongeren ALBI
NUS sprekende, gelegenheid vinden op te merken, hoe de in diens Libellus

de lzomine gedurig voorkomende woorden latet en patet, de strekking schij
nen te hebben om den aard en de grenzen der toenmalige physiologische 
kennis telkens, bij het behandelen der verschillende onderwerpen, als met een 
woord aan te wijzen. Al mogt nu genoemd physiologisch handboek werke
lijk door den jongeren ALBINUS vel'l'aardigd zijn, zoo zal men daaruit echter 
te regt besluiten mogen tot den geest van het onderwijs, dat hij in de school 
van zijnen ouderen broeder ontvangen had (61). Dat deze toch geen voor

stander van ijdele bespiegelingen was, en onze zeer onvolkomene kennis aan
gaande vele physiologische vraagstukken geenszins verbloemde, wordt door 
SA.s'DIFORT opzettelijk vermeld (62). Ook in dat opzigt was AL13INUS een 
waardig discipel en ambtgenoot van BOERHAA VE, aan wien hij steeds groote 
achting bleef toedragen, ofschoon hij later meermalen aanleiding vond om 
sommige, door zijnen meester begane dwalingen, die uit eene minder juiste 
anatomische kennis waren voortgesproten, met bescheidenheid aan te wijzen. 
Te regt toch beschouwde hij de Ontleedkunde, vooral de nasporingen aan
gaande het fijner maaksel der deelen, als den voornaamsten grondslag der 
Physiologie, in tegenstelling van de chemiatrische bespiegelingen, die hij 
meer voor eene bron van dwaling dan van kennis en wetenschap hield. In 
die overtuiging deelende, had ALBINUs allengs eene, wel niet groote, maar 
keurige verzameling van anatomische prarparaten bijeengebrngt, die tot op
heldering der physiologische lessen dienden, en allezins geschikt 1Yaren om 
de belangstelling in dat onderwijs te vermeerderen. De voor het venaardi
gen van zoodanige praepnraten gevorderde technisch.; bekwaamheid bad ALBI
NUS grootendeels door eigen oefening verkregen, doordien hij achtereenvol
gens verschillende manieren beproefde en de beste bleef volgen. Dit ver-
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dient daarom vermelding, dewijl de dwaling van JA.COBUS BRUCKERUS (63), 
volgens wien ALBINUS voor een discipel van RUYSCH gehouden wordt, zoodat 
hij van dezen de kunst om de fijnere vaten met eene geschikte stof op te 
spuiten, geleerd zou hebben, achtereenrnlgens op de schrijvers van de Gom
mentarii Lipsienses, van de Biograpltie médicale enz. is overgegaan, niet
tegenstaande ALBINUS zelf haar reeds weàerlegd .haà (64). Dat men er, na 
den dood des hoogleeraars, groeten prijs op stelde, om die door hem zelven, 
doch geheel voor eigen rekening, vervaardigde praeparaten voor de hooge
school te blijven behouden, is niet te verwonderen. Curatoren bestemden daar
voor eene som van / 14,000 (65 ), doch vonden gelegenheid, de geheele col
lectie, bij publieke veiling, voor f 5300 aan te koopen (66). - Doch ik mag 
dienaangaande in geene bijzonderheden treden, dewijl de geschiedenis van het 
Museum anatomicum dl<\' Leidsche hoogeschool belangrijk genoeg is, om daar
over later, als er van de hulpmiddelen voor het onderwijs sprake zijn zal, 
afzonderlijk te handelen. Liever wil ik daarom nog eenige bijzonderheden 
vermelden, die er toe bijdragen kunnen om BERNHARD SIEGFRIED ALBINUS 
als akademisch docent der Physiologie te doen kennen. 

Toen de hoogleeraar zijne lessen 01•er die wetenschap begon, had deze nog 
niet het standpunt bereikt, tot hetwelk zij zich, tien jaren later, allengs ver
hief, nadat UALLER de beschrijving der talrijke experimenten, waarop hij zijne 
irritabiliteits-leer grnnddc, wereldkundig gemaakt had (67). Ofschoon in 
laatstgenoemd tijdvak, de vriendschappelijke verhouding, die er tusscheu HBI• 
NUS en HALLE& had plaats gehad, reeds lang was opgeheven, zoo toonde de 
Leidsche hoogleeraar echter, dat elke op het veld der wetenschap gemaakte 
ontdekking hem belangstelling inboezemde, en dat hij bereid was vroeger 
omhelsde meeningen te laten varen of aanmerkelijk te wijzigen, wanneer 
grondiger onderzoek of nieuwe proefnemingen eene veranderde zienswijze 
vorderden. Dat was ook het geval met de zoogenaamde irritabiliteits-leer, 
die, zoo als in ons voorgaande opstel werd aangewezen, talrijke voorstanders 
in ons vaderland gevonden heeft, en vooral aan de Leidsche hoogeschool is 
vertegenwoordigd geworden, Ofschoon nu ALBINUS in zijne physiologische 
lessen geene melding maakte van de benaming, waarmede de toen tot stand 
gebragte hervorming der Physiologie gewoonlijk bestempeld werd, zoo was 
het echter, volgens de berigten zijner toenmalige leerlingen duidelijk, dat 
hem de door HALLER en anderen bewerkstelligde proeven, met de daaruit 
afgeleide gevolgtrekkingen bekend waren. De minder bepaalde uitdrukkingen 
echter, welke de Leidsche hoogleeraar gewoon was te bezigen, zoo als prin
cipium movens, facultas movendi, principium corporis vivi, waren te algemeen 
om aan de beteekenis, 1,elke men aan de van GLISSON en HALLER afkomstige 
benaming hechtte, te beant1,oorden (68), vermits ALBINUS het daardoor aan
geduide vermogen aan alle deelen van het menschelijk ligchaam, zelfs aan 
de beenderen en tanden, toekende, zoodat hij even goed het later in z1,ang 
gekomen woord levenskracht had kunnen gebruiken (69). Dat ALBD"US 
evenwel het woord principium moven� somtijds ook in een meer beperkten 
zin bezigde, blijkt uit zijn proefondervindelijk onderzoek aangaande de ver
schijnselen, die in het hart en andere deelen, wier zamenhang met het li"'
chaam is opgeheven, kunnen opgewekt· worden, ten bewijze, z□-� als ALBI.N�s 
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zegt, dat genoemd vermogen i□ de deelen zelve gezeteld is, en daarin niet 
door eene van elders medegedeelde prikkeling beboeft opge1,ekt te wor
den (70). Of de hoogleeraar evemrel eene bepaalde meening over het ver
schil tusschen sensiliteit, coidractiliteit en irritabiliteit gehad hebbe, zulks 
is uit de onvolledige, door anderen gegeven berigten, volstrekt niet op te 
maken, terwijl hij zelf zijrr voornemerr, om een werk over de Physiologie uit 
te geven, niet heeft kunnen volbrengen (71), Wat echter andere physiolo
gische vraagstukken betreft, vooral zoodanige, die uit het fijner maaksel der 
deelcn moeten opgelost, of althans toegelicht worden, bevatten de Annota
tiones academicae, een werk, waarvan achtereenvolgens acht boeken, in een 
veertienjarig tijdrnk (1754-1768) zijn uitgegeven, menige belangrijke bij
drage. Inzon<lerheid geldt dit van de digestie-organen (72), van die voor 
de circulatie van het bloed (73), van de leer der uitwendige zintuigen (74), 
van de generatieleer (76 ), en van sommige tot de ontwikkelingsgeschiedenis 
betrekkelijke onderwerpen (76). Al hebben die verschillende opstellen thans, 
na een honderdjarig tijdsverloop, veel van hun gewigt verloren, zoo zijn zij 
echter ook nu nog geschikt, om het groole talent van ALBlNU::l voor anato
misch en physiologisch onderzoek te doen uitkomen. 

Bij het geven zijner physiologische lessen volgde de hoogleeraar geenen 
bepaalden leiddraad, maar behandel<le naar vrije keuze, de voornaamste tot 
dat leervak behoorende hoofdstukken. In den cursus van 1755 begon hij 
bijv., na de Prolegomena te hebben afgedaan, met de circulatie van het bloed, 
en in 1756 met de leer der zintuigen (77). Die lessen werden op hoogen 
prijs geschat, vooral om de schoone anatomische praeparaten, waarmede vele 
zaken opgehelderd en aanschouwelijk gemaakt werden, en waarvan de ver
waarloosde bezigtiging niet vergoed kon worden door naauwkeurige op het 
Collegie gemaakte en overigens zeer op prijs gestelde Excerpten (78). 

Naar mijn vermogen heb ik de voornaamste zaken vermeld, die op de 
wetenschappelijke loopbaan van ALBINUS betrekking hebben. Uit de door 
mij ontlYorpen schets zal, naar ik vertrouw, de slotsom kunnen opgemaakt 
worden, dat hem onder de grootste ontleedkundigen, die er ooit geweest zijn, 
eene eervolle plaats toekomt. Met het oog inzonderheid op de beschrijvende 
Ontleedkunde zal men hem teregt een hervormer zijner wetenschap noemen. 
Het is daarom ook, dat HALLER, in zijn Bibliotheca anatomica, van BERN
HARD SIEGFRIED ALBINUS een nieuw tijdvak dagteekent, en daaraan den titel 
.J nat omes perfectio gegeven heeft (79). 

Ten slotte moet ik nog, door het vermelden van enkele bijzonderheden, 
de levensgPschiedenis van den Leiclschen hoogleeraar aanvullen. Uit de 
Acten van den akademischen Senaat blijkt, dat hij tweemaal, in 1726 en 
1738 het Rectoraat beeft waargenomen (8U), doch zich later van het beklee
den dier betrekking, toen deze hem wederom, in 1758 en 1770, zou zijn te 
beurt gevallen, verschoond beeft. Toonde hij hierdoor aan zoodanige, voor 
eervol gehouden betrekkingen weinig gewigt te hechten, hij deed dit evenzeer 
blijken door den geringen prijs, dien hij stelde op het lidmaatschap van zoo
genaamde geleerde genootschappen, ofschoon hem in deze eene der eerste 
plaatsen te regt zou toegekend zijn, vermits hij ook als geleerde boven de 
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r:iee5te zijner voorgangers en opvolgers heeft uitgemunt. Voor het overige 
.-as hij voor de erkenning van ware verdiensten geenszins ongevoelig, en 
rond daarin een veell'ermogenden prikkel tot duurzame en onvermoeide werk
zaamheid. Van naijrer jegens zijne vroegere leerlingen was hij mogelijk niet 
geheel vrij te pieiten. Van zijne polemiek met CAMPER heb ik reeds boven 
meer opzettelijk melding gemaakt, en wat zijne wetenschappelijke twisten met 
anderen, ,ooral met H.HLER, betreft, deze hebben thans het grootste deel 
van hare belangrijkheid verloren, en kunnen alsnog uit de Annotationes 

academicae, waarin ALBüUS gewoon was de eigen woorden zijner bestrijders 
Ol'er te nemen, gekend worden (81). - In de Resolutii/n van Curatoren

,rnrch vermeld, dat hij in het jaar 1742, onder zeer eervolle aanbiedingen, 
l'rnchteloos werd aangezocht, om aan de hoogescheol te Halle het hoogleer• 
aarsambt te bekleeden, in plaats van den beroemden, toen gestorven hoog
leeraar FREDRIK HOFF1U.NN. Dien ten gevolge besloten Curatoren, 8 Febru
arij 1743, zijne jaarwedde met j 400 te verhoogen (82). Evenzoo werd hij, 
tien jaren later, uitgenoodigd, om als hoogleeraar te Göttingen te willen 
komen, op zoodanige voorwaarden, als door hem zelven zouden voorgesteld 
worden (83). - Eerst op zeer gevorderden leeftijd, in December 1765, is 
ALBINUS in het huwelijk getreden met CLARA MAGDALENA DUPEYROU, weduw 
van den Wel-Ed. Gestr. Heer LUCAS TRIP DJRKsz., in leven Commissaris te 
Amsterdam. In zijne laatste levensjaren was hij door buiklijden dikwijls 
ongesteld en bezweek daaraan, toen er op het einde vau de maand Augustus 
koorts was bijgekomen, den 9den September 1770, in den ouderdom van 
73 jaren en zes maanden (84). 

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

(1) Annotat. academie, Libr. VII. Cap. 20, pag. 101 seq.: •Ego quidem plus operae

non impenderam anat0micis, quam partibus aliis: immo vero botanicam naturalemque 

historiam praecipue excolueram amabamque." 

(2) Act. Facult. medicae, Vol. II, pag. 131, c. inv., pag. 231: "Die 19 Jul. 1718 

BERNHAllD SIEGFRIED ALBINUS, Francofurto-Marchicus, in omni decursu vitae acade

micae, singularis ingenii, industriae, doctrinae et virtutis specimina postquam dederat 

luculentissima, denique in tentamine, exami11e, explicatione et defensione aphorismo

rum HIPPOCRATIS, talem se praestitit, ut solis Ejus meritis, recusante Cl. Ejus patre, 

llli sit obiata facultas, more Majorum adspirandi ad lauream medicam, exigente Ejus 

singulari conditione, ne obstaret Illi ullum decretum." Scripsit H. llOERHA.AVE. 

(3) Reperiebam (Lutetiae Parisioruru) tantum eruditorum conlluxum, ut me ipsa eo

rum multitudo consilii reddiderit inopem, quas disciplinas, quosve doctores prae cae

teris eligerem. Sed reliquis missis, Anatomiae et Chirurgiae meam operam addice

bam. Dum in his totam consumebam hyemem, spe fore, ut cum verno tempore rei 

herbariae, quae doctrina me usu quodammodo suum fecerat, incumberem, et amoe

niore disciplina hyberna taedia mollirem; ecce, nihil minus quam id opinanti, nuntia

tur, esse viros eruditione praestantes, qui tam benevole de meis studiis se□tiunt, ut 

credant, illa jam eam maturitatem nacta esse, ut me Proceribus ad munus publicum 

commendare possent. Quae cum resciscerem, aucipiti cogitatione distrahebar, interrum• 
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pebantur corisilia, revocabar ad docendum, qui discendi amore di5cesseram," Oral, 
mox laudaridàc pag. 2 seq. 

(4) Resol. van Cur. X, pag. 338 seq. In de consideratien, bij hun besluit tot be• 
noetning van ALBINUS gevoegd, verklaren Curatoren, dat RAU gewoon was te zeggen, 
dat ALBINUS zijn . beste student geweest was. 

(5) Act, .Pacult. med. I. 1., pag. 236 c. i.: •Die 19 Sept. 1719. Quum vir doctissi•
mus ii. s. ALBINUS - in censum Candidatorum Medicinae in hac Academie relatus, 
19 Jul. 1718, dein vero rreatus praelector publicus Anatomes in hac Universitate, 
impetrasset a Rectore et Senatu academico facultatem capessendi doctoratum in Me
dicina absque disputatione pro gradu, ex summis certe suis meritis, creatus est Doctor 
Medicinae ab BER)rANN0 B0ERHAAVE, Conff. Äcta academie. XIII, 117; ALB, Annot. 
acad. 1. I. Libr. \"II, peg. 102 seq. 

(6) B. S. ALBINI Oratio inaug. de Änatome comparata, publice habita die 2 Octobris
MDCCXIX, cum publicum Anatomen el Cl1irurgiam praelegendi munus in Academia 
Leidensi au.•picaretur. L. B. 1719. 4°. 

(i) Oral, 1. 1., pag 42: • Ingratus, imo impius essem, nisi beatorum virorum GRO·
Ncv11, PER1zoN11, BERNARD! meminissem, cum me suis praeceptis et disciplina forma• 
verint, elegantioribus literis instituerint, et fundamenta, quibus deinceps caeteras di• 
sciplinas exstruerem, posuerint. Haec illis debeo, debiti pertinacem memoriam sen·abo.'' 

(8) !. !., pag. 43 seq.: • Te cum primis Cl. RAVI, qui in Chirurgia et Anatome im•
mortalem famam Til,i comparasti, compellarem, nisi mea rnta mors Tua praeoccupas• 
set. Grntias Tibi agerem pro fideli aliquot annorum in administratione anatomica 
institutione, et quod me prae caeteris elegeris, cui imposterum, cum a peregrinationi• 
bus i-ediissem, ralculo vesicae laborantes secandos commendares, quod eo fine me sae
pius Tibi comitem assumseris, et pri1•atim encheireses docueris. Gratias Tibi agerem, 
quod in Illustrium Curatorum consessu tam magnifice ultra merita mea de me testatus 
fueris, Rogarem Te, nt, cum mihi Anatomen et Chirurgiam publice et pri\'atim insti• 
tuendi facta sit potestas, quoties Tuo consilio opus haberem, mihi adjutor esse velis, 
nee eam, quam a Te didici, Anatomen imperfectam manere permitteres, Sed funestus 
IS Septembris dies, dies atro carbone. notandus, dies iste rei anatomicae fatalis, et 
spem et vota mea praescidit. Adeone omne, quod ortum est, mortalitas consequitur!" 

(9) H. BoERIIAAVE, Orat. acad. de vita et obitu viri Cl. BERNHARD! ALBINI eet.,
L. B. 1721. 4°., pag. 7: • Dolenti gratulatur familiae de BERNHARD0 SIF.GFRIED ALBINO,
qui eruditus ivit in artes patrias, ingenio, doctrina, alacritate, virtute, successibus,
ultra aetatem felix. Optant, oranl, exspectant, Illustres, Amplissimos, sapientes Aca•
ilemiae Patres huic bene merenti de illa persoluturos brevi summum, quod habent, 
pretium ! hoc populi vox, Bonorum hoc \'Ota publica flagitant!" Conf. pag. 54 seq. 

( 10) Oratio, qua in veram viam, quae ad jabricae corporis humani cagnitionem ducal,
inquiritur; publice habita eet, L. B. 1721. 4° , - Resol, van Cur. X, pag. 407 en 4ll, 

(I 1) S.HDIFO.RT, lntroduct. 1. 1., pag. XXXIII: • Artem, qua auditorum animus 
semper erectus teoetur, ita callebat, ut om nes ipsius verba maximo gaudio exciperent, 
maxima veneratione praelectionibus ades5ent. Non nisi quod verum est, demonstrare 
et adfirmare so!itus, terminos, ultra quos exspatiari non licet, ponere solebat certos, 
sic ut in ipsius schola, quod cerium erat distinguere, et in rebus problematicis judi
cium sustinere, auditores addiscerent," - Voor het houden van die lessen werd hem 
het gebruik toegestaan \'an het Auditorium, waarin de Kerkeraad der Engelsche Ge
meente zljne vergaderingen hield, en de Lector KOETS zijne duitscl!e lessen over Ma• 
thesis gewoo11 was te geven, Zie Resol, X, pag. 565 seq. 

(12) index supellectilis anatomicae, guam Academiae Batavae, quae Leid� est, legavit
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,·o'r Cl. JOHAN1'ES JACOBUS RAC, rogatu lllnstr, et Ampl. Academiae Curalorum et urbis 

Consulum, con.fcctus a BER:\"H. SIEGFlt. ALBINO, qui et vitam, �jus, et cw·ationem, quam 

calculosis adhibuit, instrume11toru111que figuras addidit. L. B. li25. 4 ° . c. fig;. - Voor 

het volbrengen van dien ,YetenschappelUken arbeid werd ALBrnus met een geschenk 

rnn f 150 vereerd IResol. X, pag. 537), en 8 Aug. 1730 werd zijne jaarwedde met 

/ 200 verhoogd. Resol. XI, pag;. 260. 

(13) De ossibus corporis humani libellus. L. B. 1726. s0
• Te Weenen in li48 her

drukt en, vele jaren later, door den schrijver omgewerkt en in een geheel nieuwen 

vorm uits-egeven, onder den titel, Libellus de sceleto /rnmarw. L. B. 1762. 
( 14) 1-listoria ,nuscu/oi'Um rorporis humani. L. B. 1734. 4 °. cum fig.

(15) IIALLER, Bihliot!z. anat. Tom. II, pag;. 127. Conf. SANDJF0RT, I11t1"0d. l. 1.

pag. XXVII: "Hanc (rnusculorum historiam) publici juris fecit, eo effectu, ut omnia 

super hac re scripta longe post se reliquerit, quum nihil et de anatomica musculorum 

descriptione, et de usibus eorum contineret, nisi quod notaverit ohser�atione saepe 

iterat,\. Auctorem nulla in re, praeter in musculorum, quae retinuit, nominibus, se

cutus, nullius in ipsa descriptione mentionem fecit, quoniam neque aliunde, quam ex 

ipsis horninum corporibus, auctoritatem quaerere voluit, neque tantum sibi otium erat, 

quantum in scriptoribus expendendis esset consumendum. Fini hujus libri adjunxit 

quatuor tabulas, rnusculos manns naturali magnitudine exhibentes, tam perfectas, ut 

aetas nostra nihil sirnile in hoc genere viderit." 
(16) "Partium hurnanarum, quae cibum et potum concoquunt, fabricam et actionem

explicabit, - Procreandi instrumenta explicabit. - Bartholomaei Eustachii 'l'abulas 

anatomicas illustrabit. - Selecriora anatornica tractabit. - l\forhorurn, quibus oculi 

tentantur, naturam et curationem tradei. - Manducationem et deglutitionem expli

cabit. - De urinae instrurnentis aget. - Historiam foetus humani tractabit. - Aget 

de glandulis. - De arteriis. - Zootomiam tractabit. - Anatomica varia tractahit. -

De instrurnentis respirationis ag;et. - De oculorum rnorbis et curatione eorum. - De 

visceribus abdorninis. - Anatomica tractaLit." 

(17) AlmR, VESALII Opera o,nnia anatomica et chirurgica. Cara HE:RM, BOERHAAVF.

et BERNII, SIEGFII, ,\LBINI. L. B. 1725 [I vol. fol. max. 

(18) Wij hebben niet slechts op het oog de hekelende en sarkastische uitdrukkin• 

gen, waarin de schrijver der voorrede de aanmatigende en heerschzuchtige domheid 

der toenmalige Spaansche priesters en monnikken ten toon stelt, maar vooral het 

aan VESALJUS ,elven ontleende verhaal van den volgenden inhoud: ,, Castissimos dein 

sanctosque horum hominum mores prodir, quando narrat hilaris, studiosos suos pul

�herrimae meretriculae, in qnarn deperierat Pater reverendus, cadaver, raptum sepul

chro, in theatrum artulisse aJ usus anatomicos, in rabiem fere acto monacho. Talia 

divulgans inflixit vulnus pecwri universi Ordinis, sensitque rnemorern nunquam igno

scentis turbae iram." Vid. 1. 1 pag. 20. 

(19) Opera omnia anatomica et ph,3/siologica, cum praefatione BERNH. SIEGFR, AJ,BJNI. 

Leidae, 1737. fol. cum fig. 
(20) Opera, sive exercitatio anatomica de motu co,·dis et sanguinis in animalibus eet.;

quióus praef addidit BEltSH. SJEGFI!, ALBINUS eet. L. B. 1737. 4o, 
(21) Explicatio labularum analomicarum BAlt'l'll0L0MAi,J EUSTACHII, anatomici summi; 

accedit Tabularum editio ,ww. L. B. 1 i44. folio. Auctor 1·ecognovit, castigai:it, auxil, 

deiw.o eJidit. Ibid. l 76L fol. - De woorden Tabularum editio nova duiL1en aan, dat 

deze naar de eerste te Home verschenen uitgaaf op nieuw gegraveerd werden, en dat 

daara,:n lineaire figuren, met ingevulde 1eekenen ter uanwijzing, toege�oegd werden. 

Vitl. ALBJNI, Praef. pag. 25. 
N;;o. T!JDSCHR. v. GENEESK. 1867. - ze AFD. 2
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(22) Dissertatio de arteriis et venis inte.,tinorum hominis, Adjecta icon col01·ibus ,ij. 
stincta, L. B. 1736. 40, 

(23) 1. 1. pag. 3 seq.: "Accidit quippe, ut egregius et industrius artifex Joannes
Ladmiral ad me accederet, offerretque se ad icones vivis coloribus distinctas efficien
das, quadam picturae compendiariae specie. Qua in re ut quid posset, experirer, 
curavi parandam iconem, quam buic Dissertationi addidi, et cujus ocyus, ut desidcrabat, 
producendae caussa, hanc Dissertationem salam emitto, cum aliae atqne aliae res me 
nunc impediant, ne reliqua, quae de plerisque corporis partibus observavi, in ordinem 
redigam; prornittens ea, si baec pauca benigne accepta foerint." 

(24) !. 1. pag. 10: • � e tarnen putes, perfunctorie parntam iconern, quam de caetero
acri attentione, magnoque labore Artifex perf'ecit." 

(25) lJisserlatio secunda de sede et caussa coloris Aethiopttm et ceterorum hominum.

Accedunt icones colurib11s distinctae. Leidae Batav. eet. l 737. 4°. - Zoo als bekend 
is, werden de vier overige, door denzelföen kunstenaar bewerkte, en onder zijnen 
naam Lij dezelfde boekhandelaars achtereenvolgens in het licht verschenen, ontleed
kundige afbeeldin�en in kleurendruk, naar praeparaten van FIU:DRIK Rl'IJSCH ver• 
vaardigd, zoodat ik ze daarom onvermeld kan laten. 

(26) Anno!. acad. Libr. I. Cap. 1--V, pag. 16-28. 
(27) L !. Cap. II, pag. 21: "Qui scienter detraxerit, cernere poterit, et cohaerere

inter se arcte, quanquam tarnen separare potui: et nat urne esse unius et ejusdem, nisi 
quad reticulum mollius sit, et coloratius. Quad quoties considernvi, sive quum adhuc 
cohaerebant, sive tune, quurn separnvi; toties visum mihi semper est reticulum ad cuticu
lam pertinere, ejusque, quum vcluti tunicata sit, tunica esse intima, sic satis separabilis." 

(28) 1. 1. Cap. III, pag. 22 seq.
(29) Cap. V, pag. 27: "Exuvias ,·ariis embryonibns de mani bus pedibusque integras

detraxi: detraxi etiam parvulis, qui assecuti nondurn ernnt longitudinern digitalem, 
Pertenues inveni, totasque trnnslucidas, qua parte ad dorsum manus pedisve pertinent. 
crassiores autem, magisque opacas, atque albir.antiores, totasque firmiores, qua ad 
volam, quaque ad plantam, et ad partes internas digitorum. Ex quo intelligitur, na• 
tura differre cuticulam iis in locis, et non pressione tantummodo continua et attri
tione solidari per aetatem, et in crassitudinem crescere." 

(30) Icones ossium foetus huma.ni; accedit Osteo_qeniae brevis historia. .. L. B. 1737. 40, 
(31) Tabulae sceleti et musculorum corp01·is humani. L. Il. 1717. fol. max. Tabulrie 

ossium humanorum. Ibid. 1753. fol. max. 
(32) Tabulae Vil 11teri mulieris gravidae, cum jam parturiret, mortuae. L. B. 1748;

Appendix, Ibid. 17 53. fol. max. Tabulae va.sis ch,1Jliferi cum vena a..zy_qa, arteriis inter

costalibus, a..liisg11e vicinis partibus. L. B. 1757. fol. max. 
(33) Vid. Praefatio ad Academ. Am1otat. Libr. 1, pag. 3; Ibid. Libr. III. Cap. XVI, 

pag. 73: • Et satis fortasse judicabunt fecisse hunc hominem, qui, quum plerique labo
rem, qui lucro futurus non sit, fugiant, praeler eum etiam quatuor et viginti millia 
florenorum in tabulas suas curandas edendasque jam impenderit, inrerta spe aliquando 
recuperandi; quan11·is hoc quidem non curet, amoreque rei fecerit," 

(34) Praef. ad Libr. 1. Academie. Annot., pag. 8: • Cujus (artificis) ego saepenumero
mirntus surn animum, patientiam, constantiam; qui, alioquin acer, nunquam ab hyemali 
illa contentione di,ces;it, nisi hebes redditus, tardusque, et languidus, plerumque etiam 
corpore aeger." Conf. Ibid. pag. 10, 15 en 16; Libr. VIII. Cap. XVII, pag. 64 seqq.; 
et passim lor.is aliis, quos ALBINUS ipse pag. 65 (i) indicavit. 

(35) Demonsti·. anat.-patlwl. Lib. I, continens braç/iii humani fabricam et morbos, 

Amstel. 1760, fol. mux, 
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(36) Tab11I. sceleti et musculorw11 eet. 1. 1. pag. 2 en 3.
(37) lJemonstr. eet. Lib. II, continens pelvis humanae fabricam et mor/;os. Amst.1762.

fol. max, pag. 4. 

(38) A,mot. acad. L1hl'. VI. Cap. XII, pag. 144 seq.
(3�) CAMPER's Brief \"Rn 14 ,Junij 176�, achter de straks aan te halen Er,istola, 

png. 27: • Ik e!'kenne gaarne, nimmer figuuren gezien te hebben, welke bij die van 
UW.Ed. te ve"geiijken zijn, ik heb el' roem van gemaekt dit hondel'd, jaa duijzende 
maaien openlijk te verklaaren; ik doe het nog, en zal het blijven doen, zoo lange 

ik mij verwonderen mag van UW Ed. uijtgewrogte wel'ken." 
(.IOJ PErRI CAliPER Epistola ad Anatomico.-um principem magnum ALBINUM. Gro

ni11gMe, 1767. 40_ 

( 41) J. VAN LEELWEN, P. CAMPER als teekenaar, schilde.-, plaatsnijder, boetseerder 

e/l /;eeldhouwer; in Friese/ie Volksalmanak voor het jaa!' IB45, pag. 59-7B. 
( 42) Eµistola 1. 1. pag. 3: • Absit tarnen, Magne Vil·! ut contra meam sententiam,

egl'e.gia et admirabilia Tua opera anatomica me contaminare velle credas: Obtestor 
meos quondnm Franequernnos auditores, omnes Amstelaedamenses, Groninganos deni
que, quoties summa cum veneratione nomen Tuum, in publicis pl'ivatisque scholis ce
lebraverim? Quoties Te alias industria, sollertia et inenarrabili cura supergressum 

fuisse dixerim. Confiteor quoque, hac dRta occasione, con6teborque semper, we ex 
Tua docendi et fcribenrli prneclarissima methodo didic,sse, quid in iconibus l'equiratur, 
ut perspicuae sint, et verae. l\Iultum etiam tempm·is, cujus tarnen me nunquam poe
nitehit, consumpsi, ut nrtem, quam in tahulis Tuis adhibuisti, pro be intelligerem; 

multum quoque in EIJSTACHII consummatis iconibus, quarnm virtutes Tu solus per 
spexisse mibi videris. Haec non blandiendi caussa animadverto, sed publice testandi, 
quant urn imprimis Tibi debeam, quantum omnes, qui corporis nostri structuram accu
rate cognoscere student." 

(43 i R. VAN ErJNDEN, Verhandeling ove.- den nationalen smaak !lan de Hollandsche 

school in de Teeken- en Schilde,·kunst: in Verha7ldelinqen van TKYLER'S Tweede Genoot

schap, St. V. Haarlem, 17Bi. 4°. pag. 120 seq. H. ScHLEGEL, Verhandeling over de 

vereischten van natuurku7ldiqe afbeeldingen. Ibid. St. XXV. Haarlem, 1849, pag. 14 
- seqq., 52 seqq. L. CHOULAKT, Geschichte und Bibliographie der anatomischen Abbil

dm,g, nach ihrer Beziehun_q auf anatomische Wissenscha.ft und bildende Kunst. Nebst 

einer Answahl von lllustralio1len eet. Leipz., 1852. B maj. pag. 113 seqq.
(44) Epistol. ad HALLERGM, il Nov. 1727, 17 Januar. et 20 Febr. l72B; in Episto

/aru,n ab eruditis viris ad ALB. IHLLERIJM scriptarum, Part. I. Vol. I. Bernae, 1773, 
s0

• pag. 2, 6 et 10. 
(45) Introductio, 1. 1. pag. XXXII.
(46) Annot. acad. Libr. III. Cap. VIII, pag. 32 seq.
( 4i) 1. 1. Libr. VII. Cap. XVI, pag. 88 seqq.
(48) I. 1. L. VI. Cap. VI, pag. 52 seqq. 
(49) L, II. C. VIII, pag. 31 seqq.
(50) L. VI. C. UI, pag. 4U seq.

(51) L. VII. C. IX, pag. 80. 

(52) L. VII. C. XIII, pag. 83 seq.
(53) L. VII. C. X, pag. 80 seq. 
( 54) L. VII. C. XI, paQ;. 81.
(55) 1. 1. C. XII, pag. 82 seq. 

(56) Index supellecti/is Ra"iamie eet. 1. 1. pag. 2: • Fam Butem (calculnrnm cura

tionem) ipse 11ulli, qnod sciam, npcrte U1,qtrnm rxrlica"it, �ed multos passim ad vi• 

211 
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dendum admittel'e solebat; in quibus mihi quoque esse licuit, toto isto temp�re, r1uo 

Leidae docuit. Quae tune vidi et sedulo notavi, hic accurate recenseo." 

(57) L. VI. C. XIII, pag. 148 seqq. 

(58) SANDIFORT, Intrad. I. 1. pag. XXXIII: • Operationes chirurgicas, si forte illas

instituebat ipse, certa sed lenta manu peragebat, Chirurgos in instituendis illis adju· 

vabat, eorum Collegii prae,es a morte BOERHAAVII dictus," 

(59) Resolut. van Curatoren :S:IIf, pag. 94 seq.

(60) 1. 1. pag. 06 seq. Conf. Ibid. pag. 149, alwáár vermeld wordt, dat B. s. AI.ll!NUS

dat nieuw prnfessornat, hetwelk hem op 20 Augustus was opgedragen, den 25sten Üc• 

tober van het ,·ol:rende jaar (l 746) aanvaard heeft met eene Oratie de natura humana 

eet., die even11·el niet gedrukt is. 

(61) H.ULER, Bibi. anat. II, pag. 720: "Physiologiae compendium, cujus eo majus

pretium est, quod visa �t cogitJta lil. fratris contineat. Magna cum consideratione 

script om est compendium, ne temere semivera pro veris doceantur: etsi non putem, 

ullum unquam sc1·iptorem integre potuisse hypothesi abstinere. In minutam anatomen 

non descendit, neque id moles libri tulisset; sed ut vera tarnen et inconcussa diceret, 

et quam latinissime, plerumque studuit." 

(62) SANDIFORT, 1. 1. pag. XXXIII: ,, Non nisi quod verurn est, demonstral'e et ad

firmare solitus, te1·minos, ultra quos exspatiari non licet, ponere solebat certos; sic ut 

in Ipsius schola, quod certuro erat distinguel'e, et in rebus problematicis judicium sus• 

tinere Auditores addiscerent." 

(63) Pinacotheca sc,·ipto,wn nostra aetate lite,·is illust,-ium. Aug. Vinclel. Dec. V. n°. 6.

(64) Annot, acad. Libr. VII. Cap. XX, pag. 101 seqq. 

(65) Resol. van Curat. XIV, 267 vs. (26 Aug. 1771). 

(66) 1. 1. pag. 2ti8.

(67) Act. societatis ,·egiae scientiarum Gottingensis. Vol. I. Gott. 1752. 4o .

(68) J. H. nE BnUNN (Medici Scaphusiensis) Epistol. ad HALUIWM (Leidae 30 

Sept. ! 7,53); in Epistol, ab e,·uditis ui ris ad ALB. HALLER!JM scriptmwn Part. I. Vol. 

III. Bernae, 1774, pag. 418: dn prnelectionibus suis physiologicis revera irritabilitatem

docet, eamque ex tuis prnpriis experimentis probat, Teque autem nunquam allegat;

non quidem utitur vocabulo irritabilitatis, sec! vocat principium rnovens, facultateru

movendi, quae inest partibus omnibus, imo et durissirnis etiam; quanquam in parti bus

duris id principium viclere non ;possumus, quare id inesse negarernus, se non per

spicere credit; in durissimis dentibus hoc principium quoque ponit, dens enim in quo

vis puncto sentit, dentem evulsum non tantas perferre amplius passe vires, ac antea

cnrn principium rnovens adhuc in eo fuerit; in quocunque igitur corporis nostri puncto 

id pri11cipiurn adesse, ac differentiarn inter vivum ac mortuum constituere affirmat." 

(6G) 1. 1.: , Principiurn hocce observamus, inquit, in turgido isto, quod in Yivis Yirle• 

mus, quodque momento mortis evanescit, cum omnia collabuntur ac flaccicla fiunt; iel 

principium quoque vult observare in splendore isto oculorurn, qui, cum oculi in morte 

frangantur, eYanescit.,� 

(70) ]. !.: "Xec hoc principiurn aliunde ad partes deduci, sed in singulis partibus 

seclere affirmat, quod cum corde evulso aliisque acl irritabilitatem pertinentibus expe• 

rimentis prnbat." 

(71) DE BRoNN, 1. 1. pag. 417 seq.: "ALBINCS senior proximis sequentibus annis 

opus suum physiologicum oe nondum eclere passe credit, cum alii labores nimis eum 

impediant." 

(72) Annot. academ. Libr. Vll, Csp. I, pa;:;. 3 seqq.; L. II. C. VII, pag. 27 seqq.; 

L. III. C. II, pag. 14 seqq.; ibid. C. IV, pag. 25 seq.; C. XI, pag. 52 seqq. 



(73) 1. I. L. II. C. XVI, pag. 61 seqq.; L. III. C. I, pag. 3 seqq.; L. IV. C. VIII, 
pag. 30 seqq. 

(74) L. I. C. XIV et XV, pag. 55 seqq.; L. I. C, VIII, paf(. 33; L. III. C. XVI,
pag. 811 seqq.; L. VII. C. IV, pag. 38 seqq.; L. lll. C. XIV, pag. 59 seqq.; L.

VII. C. VII, 77 seq.; L. IV. C. II, pag. 14 seqq.

(75) L. IV. C. III, pag. 16 seqq.; L. VII, C. V, pag. 43 seqq.; L. 1. C. X, pag. 35; 

ibrd. C. XVIII et XIX, pag. 68 seqq. 
(76) L. 1. C. XIII, pag. 52 seqq.; L. II. C. I-III, pag. 3 seqq.; L. VI. C. I et II, 

pag. 3 seqq ; L. _VII. C. VI, pag. 46 seqq.; C. XVII, pag. 91 seqq.; L. IV. C. I, 
pag. 3 seqq.; L. !IL C. III, pag. 23 seq.; L. I. C. VI, pag. 28 seqq.; L. 111. C. XVI, 
pag. 95 seqq. 

(77) J. C. RAMSPECK in HAI.LERI Episi. vol. III, pag. 525: • In leclionihus suis, 
prolegomenis finitis, de circulatione sanguinis incepit, quam nondum absolvit. Pul
cherrima jam aliquot praeparata ihi vidi, imprimis arteriarum tunicas." Idem,  ibid. 

vol. IV, pag. 19: •Hora decima ALBINI lectione8 physiologicas summa cum animi vo
luptate adeo, cujus magni certe viri aure� praeparata obstupescens non possum quin 
admirer, Doctrinam de visu nunc explicat omnesque oculi partes mirifico artificio 

injectas ac praeparatas dernonstrat" eet. 
(78) De zoo even genoemue leerling van HALLER, JACOBUS CHRISTOPHORUS RUl·

SP�:crt berigt dienaangaande in Febr. 1756 (Epistol. ad HALLERUM vol, IV, pag. 6) het 
volgende: ,, In curriculo suo physiologico ALBINUS pergit, nobisque egregia sua mon
stra! praeparata, quae cum summa semper contemplor admiratione; ne unicam adhuc
dum ejus neglexi lectionern. Collegium ejus manuscriprum admodum correctum et 
completum, atque paucos ante annos ah amico quodam satis exacto in calamum exce
ptum nunc describo.'' 

(79) Libr. IX. Tom. II, pag. 126 seqq. 

(80) Zijne beide, te dier gelegenheid gehouden Oratiën, waarvan de laatste (8 Febr.
1739) handelde de ar te sanitatem conservandi, zijn evenmin in het licht verschenen als 

zijne vroeger genoemde Re,le, De natura humana eet. 

(81) Acad. Annot. Libr. III. C. XVI; L. IV. C. XIV; L. V. C. I et II.

(82) Resol. 1. 1. Vol. XIII, pag. 6. 
(83) DE BauNN, Epist. ud HALLERfül (30 Sept. 1753), 1. 1. vol. III, pag. 418: • Dn.

DE MUNCHHAUSEN ipsi (ALBI1rn) scripsit, an sub certis conditionibus Gottingam venire 
vellet, tuncque ipse eas proponat conditiones, ALBINus autem statim id recusavit." 

(84) Ofschoon in 1770 reeds de gewoonte had opgehouden, dat er na den dood van 
een hoogleeraar eene lijkrede werd uitgesproken, zoo heeft het echter aan geene uit• 

voerige levensherigten van ,1 LBI1'US ontbroken. Onder deze munten die van EDUARD 
SANDU'ORT door naauwkeurigheid uit, zoowel in de Natuur- en Geneesk,mdi_qe Biblio
th,ek eet. D. VII. "s GraYenhage, 1770, blz. 673-682, als in de lntroductio, l. 1. pag. 
XXIII-XXXIV. Hetzelfde geldt van het berigt in de Bibliothèq,rn des sciences et 
des beaux arts, vol. XXXVI, pag. 416-465, hetwelk TE WATER meent aan den hoog

leeraar .ALLA MAND te moeten toeschrijven.


