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Dat de .ontwikkelingsgang eener wetenschap dikwijls in de lotgevallen eener 
hoogeschool zigtbaar is, blijkt op nieuw in het voorbeeld van VAN DOEVEREN 

en SANDIFORT. Was het tijdvak, hetwelk aan het optreden van deze beide Ge
leerden voorafging, merkwaardig door de nieuwe en vruchtbare rigting, die 
_ALBINUS aan de beschrijvende Ontleedkunde gaf, ook zij hebben, na hem en in 
zijne plaats geroepen, naar hun vermogen gezorgd, dat aan den roem de.r Leidsche 
ontleedkundige school geen nadeel werd toegebragt. Vooral was het de beoefe
ning der pathologische Anatomie, waarin beiden, na hetzelfde akademische 
onderwijs genoten te hebben, elkander later op nieuw ontmoetten. Gelijk 
toch het Specimen oá8ervationum academicarum het voornaamste geschrift van 
v AN DOEVEREN is, aan hetwelk thans nog waarde moet worden toegekend, 
zoo heeft EDUARD SANDIFORT zich door niets grootere en meer blijvende 
verdiensten verworven, dan door hetgeen hij voor de pathologische Anatomie 
gedaan heeft. Beiden mogen daarom als waardige vertegenwoordigers van 
dien tak der geneeskundige wetenschap beschouwd worden, en het zal des
wege niet ongeschikt zijn, over beider verdiensten in hetzelfde hoofdstuk te 
spreken. Daarenboven wordt dit ons voornemen gewettigd door de chronologi
sche orde, die met het opschrift van · dit hoofdstuk niet in strijd, maar in de 
grootste overeenstemming is. VAN DOEVEREN en SANDIFORT toch zijn gelijk
tijdig als docenten aan de Leidsche hoogeschool opgetreden, zoo als dit uit 
eene korte herinnering der omstandigheden, waaronder beider komst te Lei
den heeft plaats gehad, zal kunnen blijken. 

Toen door den dood van BERNHARD SIEGFRIED ALBINUS, op 9 September 
1770, in het onderwijs der Physiologie voorzien moest worden, vonden Cura
toren goed, die betrekking op te dragen aan zijnen jongeren brneder FREDRIK 

BERNHARD ALBINus, die reeds sedert het jaar 17 45 de Ontleed- en Heel
kunde onderwezen had. Deze werd daarom, na eerst den titel van Lector 
en sedert December 17 47 dien van Professor Anatomiae et Chirurgiae gedra
gen te hebben, nu als Professor Medicinae benoemd, doch deed als zoodanig 
afstanu van de Ontleed- en Heelkunde, wier onderwijs werd opgedrfl~en aan 
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EDUARD SANDIFORT, den 30sten April 1771, tot Professor extra-ordinarius 
Anatomiae et Uhirurgiae aangesteld, terwijl de hoogleeraar VAN DOEVEREN, 

van de Academie te Groningen als Professor Medicinae herwaarts beroepen, 
om de nog steeds openstaande plaats van den reeds vroeger gestorvenen hoog
leeraar WINTER te vervullen, reeds den 6den Mei daaraanvolgende zijne be
trekking aanvaardde. SANDIFORT en VAN DOEVEREN waren derhalve tijd
genooten, en het is ook daarom eigenaardig, dat wij over beiden achtereen
volgens spreken, ten einde de verdiensten te doen uitkomen, welke zij elk 
afzonderlijk gehad hebben, of die hun, op het gebied der wetenschap, reeds 
in het opschrift dezer bijdrage genoemd, gemeenschappelijk moeten toegekend 
worden. Aan het aanvaarden van die taak moge echter het bijeenbrengen 
van berigten aangaande eenen anderen, ook reeds genoemden, Leidschen hoog
leeraar voorafgaan, aangaande FREDRIK BERNHARD ALBINUs. Deze toch was 
niet alleen beider leermeester geweest, maar had reeds 25 jaren te Leiden 
gedoceerd, toen VAN DOEVEREN en SANDIFORT er als docenten optraden. Daar
enboven was ALBINUS veel ouder dan zijne laatstgenoemde twee ambtgenoo
ten, daar hij VAN DOEVEREN 15 en SANDIFORT 27 jaren in leeftijd te bo
ven gmg. 

Dat het evenzeer lasten als lusten heeft, erfgenaam van een beroemden 
naam te zijn, wordt door het voorbeeld van FREDRIK BERNHARD ALBINUS op 
nieuw bevestigd. Ware hij de eerste of éénige van dien naam geweest, zoo 
had de nakomelingschap hem meer hulde bewezen, dan nu in werkelijkheid. 
het geval is, doordien de naam zijns beroemden broeders den zijnen als ge
heel overschaduwd heeft. Gelijk die broeder steeds bedoeld wordt, zoo dik
wijls er van ALBINUS of van den grooten ALBINUS sprake is, zoo is gewoon
lijk de benaming Jonge ALBINUS de eenige, waardoor men te kennen geeft, 
dat men FREDRlK BERNHARD bedoelt. En dat deze niettemin een voortreffe
lijk akademisch leeraar geweest is en uitstekende leerlingen gevormd heeft, 
zal ons later uit de berigten van bevoegde beoordeelaars blijken. Alvorens 
die te vermelden, wil ik de voornaamste bijzonderheden uit de geschiedenis 
zijns levens doen kennen. 

]
1 REDRIK BERNHARD ALBINus, jongste zoon van den Leidschen hoogleeraar 

BERNHARD ALBINUS, werd 20 Junij 1715 te Leiden geboren, en was derhalve 
18 jaren jonger dan zijn oudste broeder BERNHARD SIEGFRIED, .A.ls kwee
keling van de Leidsche Universiteit besteedde hij aan de philosophische, 
mathematische en botanische studiën, onder 's SiRA VESA.NDE en ADRIANUS 

VAN ROIJEN, meer dan gewone vlijt, en gaf later loffelijke blijken van zijne 
daarin gemaakte vorderingen. In het medische vak genoot hij het onderwijs 
van BOERHAA. VE, OOSTERDIJK SCHACHT, GAUBIUS en zijnen broeder BERNHARD 

SIEGFRIED ALBINUS. Ook bij deze leermeesters stonden zijne beschaafde ma
nieren, zijne grondige kennis en buitengewone vlijt zoo hoog aangeschreven, 
dat hem, na afgelegde examens, de vrijheid verleend werd, more majorum te 

promoveren (1). 
Inmiddels begreep hij te regt, dat het verkrijgen van den doctoralen graad 

geen haast had, en dat hij ook elders gelegenheid zoeken moest, om den schat 
zijner kennis uit te breiden. Hij bezocht nu achtereenvolgens Parijs en Lon
den, en verbleef in beide plaatsen vermoedelijk geruimen tijd, vermits er hts--
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schen zijne examens en medische promotie drie volle jaren verloopen zijn. 
Te Parijs kwam hem vooral <le vriendschappelijke betrekking, waarin zijn 
broeder tot WIN SLOW stond, zeer te stade.; om ook onder diens leiding zijne ont
leedkundige kennis te volmaken. Gelijk hij dit laatste met het doen zijner 
wetenschappelijke reis inzonderheid beoogde, zoo waren het niet minder de 
Heel- en Verloskunde, die hij begreep, buiten 's lands, met goed gevolg en 
beter dan te Leiden, te kunnen beoefenen. Daarbij k~_am, dat hij voor de 
praktijk van die beide laatstgenoemde vakken grootere roeping gevoelde, dan 
voor die der inwendige Geneeskunst. Londen en Parijs nu boden hem hier
voor eene geschikte gelegenheid aan, vermits hij in de aldaar aanwezige hos
pitalen. en kraamgestichten zich meerdere praktische bekwaamheid, die aan 
zijne theoretische kennis nog niet genoeg geëvenredigd was, onder de leiding 
van beroemde voorgangers, verwerven kon. Van die wetenschappelijke reis 
teruggekeerd, verwierf hij zich, 22 December 17 40, den doctoralen graad, 
zoowel in de Wijs begeerte als in de Geneeskunde, na, op denzelfden dag, 
aurnmá cum laude atque applauan (2), twee belangrijke Dissertatiën (3) in het 
openbaar verdedigd te hebben. Bij het verkrijgen van den doctoralen graad 
in de Geneeskunde was zijn broeder BERNHARD SIEGFRIED zijn promotor. 

Ruim vier jaren lang oefende ALBINUS de geneeskundige praktijk te Am• 
sterdam uit, en EDUARD SANDIFORT vermeldt, -dat hij aldaar met de voor
naamste geneeskundigen vriendschappelijken omgang hield, en tevens gele
genheid vond, om in één of welligt in beide Amsterdamsche ziekenhuizen, 
met toestemming van de daarover gestelde Regenten, de Anatomie te beoe
fenen en talrijke lijkopeningen te verrigten. Den 9den Augustus 1745 werd 
h~, zoo als vroeger vermeld is, als Lector in de Ontleed- en Heelkunde 
naar Leiden beroepen, en aanvaardde die betrekking 20 October met eene 
niet in het licht verschenen Oratie de amoenitatióus anatomicis. Van nu af 
moest ALBINUS derhalve, door het onderwijzen der Ontleed- en Heelkunde, de 
plaats van zijnen -ouderen broeder, aan wien steeds zoo veel lof en goedkeu
ring was te beurt gevallen, vervullen, en daartoe werd voorwaar geen geringe 
moed en ijver gevorderd. Dat hij in het vervullen dier taak reeds terstond 
gelukkig slaagde, blijkt uit de bijzonderheid, dat hij, na een tweejarig tijds
verloop, tot gewoon hoogleeraar in de beide genoemde vakken bevorderd 
werd. Hij ontving die aanstelling 6 December 17 47, doch begreep te regt, 
dat het opstellen eener inwijdingsrede, bij het aanvaarden van die nieuwe be
trekking uit te spreken, niet ten koste der belangrijke werkzaamheden, die 
de wintertijd opleverde, moest geschieden. Hij stelde daarom het houden 
zijner Oratie de causis dissensionum inter anatomico8 tot 28 Junij 17 48 uit ( 4). 
Over dat onderwerp heeft een zoo naauwkeurig geleerde, als de jonge AL

BINUS was, vermoedelijk zeer gegronde opmerkingen kunnen mededeelen. 
doch daarover verbleef insgelijks het oordeel alleen bij 1e hoorders, ver: 
mits ook deze Rede evenmin werd uitgegeven als zijne latere Rectorale 
Gratiën. ALBINUS is namelijk driemalen Rector magnificus geweest, in 1754, 
1766 en 1778. Bij het nederleggen van die waardigheid, sprak hij de eerste 
keer, 8 Februarij 1755, de praestantia Oltirurgiae, en de tweede, de amiotu8 
noxi8. In _Februarij 1778, vo?r de d~rde_ maal Rector geworden, mogt bij 
slechts dne maanden lang die waardigheid bekleeden, cfaar h~ 23 Mei uit 

l i# 



-· 4-

dit leven wer<l weggenomen. Het rectoraat ging daarom, volgens de door 
Zijne Koninklijke Hoogheid, naar het gebruik van dien tijd, gedane electiie op zijn 
ambtgenoot VAN DOEVEREN over (5). Bij die overdragt sprak de toenmalige 
Secretaris van den akademischen Senaat, de hoogleeraar VAN DER KEMP, op 
12 Junij 1778, eene Oratiuncula uit (6), uit wier bewoordingen zoowel de 
hooge achting bleek, die aan den overledenen door alle zijne ambtgenooten 
werd toegedragen, als de hem toegekende bijzondere bekwaamheid en groote 
ijver in de bevordering van al wat tot roem en voordeel der hoogeschool 
kon verstrekken (7). Gelijk dit geenszins gering is te achten, zoo wordt in
zonderheid ook de naauwgezetheid geroemd, waarmede ALBINUS zijn leer
aarsambt vervulde, daar hem geenerlei moeite te groot was, om zijn onder
wijs rijke vruchten te doen dragen. Dat onderwijs muntte, naar het oordeel 
van zijnen leerling SANDIFORT (8), uit door rijkdom van wetenswaardige en 
ongemeene zaken, door zorgvuldigheid in het onderzoek, w~arheidsliefde en · 
duidelijkheid, vaste overtuiging van hetgeen hij aan anderen aanwees, en 
groote handigheid in al wat hij deed. Zóó, zegt SANDIFORT, hem vele jaren 
gekend te hebben, doordien hij niet slechts een zijner trouwste hoorders 
was, maar ook het voorregt genoot, in de bijzondere vriendschap van ALBI

Nus te deelen, zoodat deze hem gaarne vergunde, dagelijks bij de sectiones 

1 
anatomicae tegenwoordig te zijn, en zelfs b\i het doen van heelkundige 
operatiën gewoonlijk van zijnen bijstand gebruik maakte. Zoo iemand, was 
derhalve SANDIFORT in de beste gelegenheid, de verdiensten van dezen zijnen 
leermeester regt te waardeeren, terwijl hij ons opzettelijk verzekert, daarover 
niet gunstiger, dan alle overige leerlingen van ALBINus, geoordeeld te heb
ben. Van dezen hunnen leermeester toch ontvingen zij niet alleen grondig 
onderwijs in de On.tleedkunde, maar ook in de theoretische Heel- en Verlos• 
kunde, twee studievakken, waaraan te meer gewigt gehecht werd, dewijl er 
in dien tijd nog geenerlei gelegenheid te Leiden bestond om ze praktisch 
te kunnen beoefenen (9). Daarbij moet men in het oog houden, dat ALBI

NUs veelal een zwakken gezondheidstoestand had, en meermalen aan ernstige 
ongesteldheden leed. Wanneer men dit laatste bedenkt, moet men zich niet 
alleen verwonderen over het groot getal van allerbekwaamste, in zijne 
school gevormde, Ontleed- en Geneeskundigen, maar ook over de mogelijk
heid, dat de hoogleeraar, onder die omstandigheden, 45 jaren lang, een zoo 
uitgestrekten werkking tot aller genoegen heeft kunnen waarnemen. 

Dat aan ALBINUS, na den dood zijns broeders, alleen het onderwijs in de 
Physiologie werd opgedragen, heb ik in het begin van dit Opstel reeds ver
meld. Hij verwisselde toen het hoogleeraarsambt in de Ontleed- en Heelkunde 
met dat in de Geneeskunde, en aanvaardde laatstgenoemde betrekking, 30 April 
1771, met eene Oratie de ambulatione, eaque utili, et necessaria et juaunda (10), 
die evenmin als zijne vroegere redevoeringen is uitgegeven. De keus van 
dat onderwerp zal wel grootendeels uit den zwakken gezondheidstoestand des 
sprekers, en het groote nut, dat hij van het wandelen ondervonden had, 
verklaard moeten worden, doch was voor het overige, gelijk men niet ontkennen 
kan, vreemd, bij de aanvaarding van een professoraat, dat zich voortaan tot 
het onderwijzen der Physiologie bepalen zou (11). Gedurende een tijdvak 
van zeven jaren werden die physiologische lessen door ALBINUS gegeven, en 
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de daarbij door hem gevolgde manier kan eenigermate geken.d worden uit · 
zijn Lïóellu8 de natura hominiB, in 1775 uitgegeven. Daaruit toch blijkt, dat 
hij, evenzeer als zijn overleden broeder, de Ontleedkunde, vooral de kennis 
van het fijner maaksel der <leelen, voor den voornaamsten grondslag der Physio
logie hield, zoodat daarin ook gedurig naar de door BERNHARD SIEGFRIED 
vervaardigde specimina anatomica verwezen wordt. Daarenboven was hij een 
vijand van gewaagde stellingen en onzekere bespiegelingen, terwijl hij gewoon 
was, de vraagstukken, waaromtrent hij meende, dat men al of niet tot eenige 
zekerheid gekomen was, aan zijne leerlingen afzonderlijk aan te duiden. Dat 
dit veelal door de· woorden patet of latet geschiedde, heb ik reeds elders op
gemerkt, toen er over BERNHARD SIEGFRIED ALBINUS gesproken werd. Uit 
het toen aangevoerde blijkt tevens, dat deze laatste op· den inhoud en de 
rigting van het boekje grooten. invloed gehad heeft, gelijk dit trouwens door 
den schrijver, wiens naam het draagt, volkomen erkend wordt (12). Hoe 
weinig beduidend de inhoud van dat geschrift ons thans moge voorkomen, 
zoo hebben echter vele geleerden van den toenmaligen tijd, zoo als uit het 
berigt van SANDIF0RT blijkt, er groote waarde aan toegekend. Ook zou het 
onbillijk zijn, aan een korten leiddraad voor de studie der Physiologie hoogere 
eischen te stellen, dan waaraan in dien tijd voldaan kon worden. 

FREDRIK BERNHARD ALBINUS stierf 23 Mei 1778, bijna 63 jaren oud, en 
legateerde zijne verzameling van heelkundige instrumenten aan de Leidsche 
hoogeschool (13 ). 

Na zijnen dood vonden Curatoren het niet noodig eenen nieuwen profes
sor te benoemen, maar aan twee andere leden der ]faculteit, v AN DOEVEREN 
en SANDIFORT, welke laatste toen tevens tot Professor Medicinae benoemd 
werd (12 Junij 1778) de taak op te dragen, om, tegen eene tractementsver
hooging van f 400, elk een Collegium physiologicum te houden (14). Op 
deze en anuere door de beide laatstgenoemde hoogleeraren gegeven lessen zal 
ik ·weldra nader terugkomen, vermits ik mij thans meer opzettelijk zal heb
ben bezig te houden met het vermelden van de verdiensten, die aan VAN 
DOEVEREN en · SANDIF0R'r als leden der Leidsche Geneeskundige Faculteit 
moeten toegekend worden. 

Daar VAN DOEVEREN 12 jaren ouder dan SANDIFORT was, en daarenboven 
30 jaren vroeger dan deze, van het tooneel dezes levens is afgetreuen, meen 
ik over hem in de eerste plaats te moeten spreken. 

WouTER VAN DOEVEREN, den 16den November 1730, te Philippine in 
Staats• Vlaanàeren geboren, zoon van ANTONIUS VAN DOEVEREN en PETRONELLA. 
DE HAAS, werd, na zjjne eerste opleiding te Goes in Zeeland genoten te heb
ben, op l 7jarigen leeftijd, te Leiden als student ingeschreven, om on~er 
M:USSCHENBR0EK, de beide ALBINUSSEN, VAN R0IJEN, GAUBIUS en WINTER, 

tot geneesheer gevormd te worden. Na aldaar vijf jaren vertoefd en zijne 
akademische examens met grooten lof afgelegd te hebben (15), vertrok hij 
als Candidaat in de Geneeskunde naar Parijs, om ook dáár de theoretische 
en practische lessen van A.STRUC, PETIT, FERREIN en anderen bij te wonen, ter
wijl hij zich tevens het voorbeeld en onderrigt van RÉAUMUR, N0LLET en DE JUSSIEU 
ten nutte maak te, om zijne bij MUSSCHENBR0EK en VAN IWIJ EN verkreo·er1 

b 

natuur-historische kennis uit te breiden. Vooral echter was v AN DOE v .EREN 
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van meening, dat de hospitalen te Parijs, en het onderwijs van MORA.No, DE 

LA FAYE, GUARENGEOT, LOUIS en ANDOUILLE hem de beste gelegenheid aan
boden om zich inzonderheid op de Chirurgie toe te leggen. Dit gold even
zeer omtrent de Verloskunde, die door puzos en LEVRET onderwezen 
werd. Zelfs verzuimde hij de gelegenheid niet zich, onder de leiding van 
dezen laatsten, in de obstetrische praktijk te oefenen. - In het vaderland 
teruggekeerd, verwierf hij zich, 19 October 1753, den doctoralen graad, die 
hem, na openlijke verdediging van eene met zorg bewerkte Dissertatie (16), 
door FREDRIK BERNHARD ALBINUS verleend werd. Aan die Dissertatie viel 
zelfs de ongewone eer te beurt, van in het Fransch en Hoog<luitsch vertaald 
te worden. Hij vestigde zich daarna als geneesheer te Leiden4 doch werd 
in het volgende jaar, nog geenen vierentwintigjarigen leeftijd bereikt heb
bende, op 11 Maart 1754, tot hoogleeraar in de Genees~, Ontleed-, Heel
en Verloskunde te Groningen beroepen, welke betrekking hij 11 J unij 1754 
aanvaardde (17). Bjjna zeventien jaren nam VAN DOEVEREN dien post 
met den meesten ijver waar, en wist, niettegenstaande den uitgestrekten 
daaraan verbonden werkkring, waaraan later nog het onderwijs in de Schei
kunde werd toegevoegd, tijd te vinden, om niet alleen de werkzaamhe
den van het physicaat, dat zich niet alleen tot de stad Groningen, maar 
over het geheele gewest uitstrekte, en waaraan vooral het verrigten der ge
regtelijke lijkschouwingen verbonden was, en eene uitgestrekte geneeskundige 
praktijk waar te nemen, maar ook om van zijne belangstelling in gewigtige 
wetenschappelijke vraagstukken te doen blijken ( 18 ). Vooral deed hij dit 
door de uitgave van zijne thans nog belangrijke waarnemingen, zoowel tot de 
leer der aangeboren gebreken en andere ontleedkundige onderwerpen betrek
kelijk, als tot de Ziektekunde en de Verloskunde (19). Ook waren zijne 
beide, bij het nederleggen van het Rectoraat te Groningen uitgesproken Gra
tiën., allezins de eer waardig, voor de nakomelingschap bewaard te blijven. 
De eerste handelde De Errorióus Medicorum suá utilitate non carentibus (20); 
de tweede De Sanitatis Groninganorum praesidiis, ex urbis naturali ki
storia deri?Jandis (21). Kort na het uitspreken dier laatste Rede werd hij 
naar Leiden beroepen, niet alleen wegens de sedert WINT ER 's dood nog 
steeds aanwezige vacature, maar ook om de hooge jaren van GAUBIUS en 
VAN ROIJEN, waardoor ligt eene stagnatie in het onderwijs zou kunnen plaats 
hebben (~2). Hij aanvaardde die betrekking 6 Mei 1771, met eene Oratie, 
die hem als eenen met de geschiedenis zijner wetenschap allezins vertrouw
den Geleerde, en tevens als een man van vooruitgang deed kennen (23). 
Reeds uit de keuze der stof, bij eene zoodanige of soortgelijke gelegenhe
den in het openbaar en voor een gemengd gehoor te behandelen, is dikwijls 
het oordeel en de goede smaak.van den redenaar afte leiden. Dit bleek evenzeer, 
toen VAN DOEVEREN eenige jaren later zijne niet in druk uitgegeven Oratie 
over ket geneesmiddel als ziekteoorzaak (24), in het openbaar uitsprak, om 
daarmede op 8 Februarij 1779, de Rectorale waardigheid neder te leggen, 
die hij sedert 23 Mei van het vorige jaar, ter vervanging van zijnen toen 
overleden ambtgenoot ALBINUS bekleed had. Vier jaren vroeger, bij het vie
ren van het tweede eeuwfeest der Leidsche hoogeschool, was hem de taak op
gedragen om de promotio more majorwn te verrigten van RUDOLPH FORSTER, 
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dien hij, eerst te Groningen en daarna te Leiden, als een zijner meest be
gaafde leerlingen had leeren kennen (25 ). 

Het onderwijs, door VAN DOEVEREN bij de Leidsche hoogeschool gegeven, 
bepaalde zich hoofdzakelijk tot de geneeskundige praktijk, voor zoo ver deze 
theoretisch kan onderwezen worden. Tot dat einde behandelde hij, in de 
eerste jaren van zijn professoraat, de ziekten van het vrouwelijk geslacht, in 
verband met zwangerschap, verlossing en kraambed (26). Zijne in 177 5 uitge
geven Primae lineae de aognosaendis mulierurn mm·bis, die, hoe beknopt ook, 
in logische orde en duidelijkheid uitmunten, kunnen alsnog den hoofdzake
lijken inhoud en de strekking dier lessen doen kennen (27). Dat evenwel 
reeds vóór zijnen tijd de praktische lessen aan het ziekbeà geheel in onbruik 
geraakt waren, is zeer te betreuren, daar een man van zoo veel praktische 
kennis, als VAN DOEVEREN, daardoor allernuttigst had kunnen zijn. Inmid
dels trachtte hij in dat gemis eenigermate te voorzien door de oprigting van 
een Collegium aasuale, waaromtrent ik echter geene andere berigten heb aange
troffen dan die van den beroemden, weleer te Berlijn hoog gevierden ERNST 

LUDWIG HEIM (28). Dat ontbreken van nadere berigten geldt insgelijks 
van zijne lessen over de .Zllediaina Jorensis, die men op de Series lectionum 
van 1776-1783. jaarlijks vindt aangekondigd, en die vóór hem vermoedelijk 
nooit afzonderlijk aan onze hoogeschool zijn gegeven geworden. Reeds kort na 
zijne komst te Leiden was hij, bij Besluit van Burgemeester en Wethouders 
van 21 Februarij 1772, tot President van het Collegium Chirurgicum, alsmede 
van het Collegium Obstetricium benoemd. Gelijk VAN DOEVEREN hierin aan 
ALBINUS opvolgde, die deze betrekkingen uit eigen beweging bad nedergelegd, 
zoo werd hem, negen jaren later, in plaats van den overleden hoogleeraar 
GAUBIUs, de betrekking van eersten Geneesheer van den Prins Erfstadhouder 
en het geheele vorstelijke gezin, bij Besluit der Staten van 19 April 1781, 
opgedragen, terwijl hij reeds vroeger den titel van Consulent-Geneesheer ge
kregen had. Die onderscheiding had hij aan zijnen grooten naam als prak
tisch geneesheer te danken, en als ' zoodanig werd hij niet alleen door zijne 
stadgenooten, maar dikwijls ook schriftelijk door elders gevestigde genees• 
heeren geraadpleegd. Dat hij daarenboven, niet slechts binnen de grenzen 
van zjjn vaderland, maar ook buiten 's lands, als geleerde hoog stond aan
geschreven, blijkt onder anderen ook uit de bijzonderheid, dat de meest aan
zienlijke wetenschappelijke genootschappen van dien tijd zich beijverd heb
ben, hem onder het getal hunner leden op te nemen. 

Met het oog op de vele en veelsoortige studievakken, die door VAN DOE• 

VEREN niet slechts beoefend, maar ook gedoceerd zijn geworden, kan men 
het naauwelijks betwijfelen, dat hij een man van veelomvattende kennis ge
weest is. Te Groningen onderwees hij de P hysiologie, Pathologie en 77er
loskunàe, alsmede~ tot 17 63 toe, de Ontleed- en Heelkunde, welke beide 
laatste vakken toen aan CA1\'IPER, die in de plaats van den overleden hooo·-o 
leeraar LAMBERGEN was aangesteld, werden opgedragen. Zelfs had v AN DOE-

VEREN, in het laatste jaar van zijn verblijf te Groningen (1770), een begin 
gemaakt met het houden van lessen over de geschiedenis der deifstojf'en (29). 
Van zijne te Leiden gegeven akadernische lessen over de Gynaeko •pathologie 
en van zijn afzonderlijk Collegie over <le "Medicina joren8Ï8 beL ik reeds 
vroeger melding gemaakt. 
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VAN DOEVEREN was, wat, naar ik meen, onmiskenbaar is, een man van 
veel omvattende kennis, en toonde niet alleen in de theoretische, maar ook 
in de praktische beoefening der natuur- en geneeskundige wetenschappen 
groot belang te stellen. Daarvoor ontzag hij noch tijd en vlijt, noch gelde• 
lijke opofferingen. Hij bezat eene aanzienlijke verzameling van mineralen 
en fossiele voorwerpen, welke, waarschijnlijk kort na zijn overlijden, door 
zijnen vriend en ambtgenoot DIONYSIUS VAN DE WIJNPERSSE, met wien hij 
re~ds te Groningen in vriendschappelijke betrekking gestaan had, gerangschikt 
en beschreven werden, waarbij, volgens het verhaal van SANDIFORT, de toen
malige student SEBALD JUSTINUS .BRUGMANS groote diensten bewees. Die 
verzameling is later in het openbaar verkocht, gelijk mede zijne uitgestrekte 
Bibliotheek, waarvan de Catalogus 275 bladzijden druks beslaat. Ook heeft 
VAN DOEVEREN eene wel niet groote, maar belangrijke Collectie van anatomi
sche voorwerpen nagelaten, welke grootendeels door hem zelven bijeengebragt 
en, gelijk men het noemt, gepraepareerd zijn. Die verzameling werd in haar 
geheel, met uitzondering van de ossa morbosa, waarover de hoogleeraar, ten 
behoeve van zijnen zoon, beschikt had, tegen eene som van / 4300, voor de 
hoogeschool aangekocht (30) en in het eerste deel van het ll!luseum anatomicum 
beschreven. Gelijk uit die beschrijving blijkt, bestond zij grootendeels uit 
specimina, die op de Physiologie van den mensch en op vergelijkende Ont
leedkunde, benevens zoogenaamde aangeboren gebreken en sommige patho
l<;>gische vormveranderingen, betrekking hebben; het is echter te betreuren, 
dat juist die verzameling bij de noodlottige ramp van Leiden, in 1807, het 
meest geleden heeft, en dat daardoor ~ommige stukken geheel zijn te loor 
gegaan. 

Ofschoon dit niet regtstreeks op den akademischen werkkring van den 
hoogleeraar betrekking heeft, moet ik echter nog eenige melding maken van 
zijnen grooten, in twee belangrijke en onderling naauw verwante zaken be
toonden ijver, in zijne werkzaamheden namelijk tot beteugeling der zooge
naamde veeziekte verrigt, en in het aanwenden van een soortgelijk hulpmid
del, de opzettelijke inenting van menschen-pokstof, als prophylacticum tegen 
de veelal afaigtelijke en niet zelden doodelijke pokziekte. Toen namelijk de 
veepest van 17 68, in- vele gewesten \'an ons vaderland, eene groote slagt.ing 
onder het rundvee aanrigtte, hield VAN DOEVEREN, die toen nog te Gronin
gen was, zich evenzeer als zijn ambtgenoot CAMPER, met het nemen van tal
rijke inentingsproeven bezig, een middel, tot welks aanwending men in onzen 
tijd is teruggekeerd. De dienaangaande door VAN DOEVEREN gegeven voor
schriften dienen ook nu nog te worden opgevolgd, om de bereiking van het 
voorgestelde doel, vermindering van het getal der doodelij k afloopende ziekte
gevallen met eenigen grond te kunnen verwachten (31). Gelijk de hoog
leeraar het doen dier inentingen alleen in zoodanige streken raadzaam oor
deelde, in welke de veeziekte heerscht, maar niet in plaatsen, die daarvan 
nog zijn verschoond gebleven, vermits in laatstgenoemd geval welligt voort!'" 
planting der ziekte kon plaats hebben, zoo werd · dat voorschrift gewoonlijk 
evenzeer in acht genomen ten opzigte van de inenting met menschen-pokstof, 
die bij het heerschen eener pokken-epidemie dikwijls bewerkstelligd werd, 
om door het opzettelijk te voorschijn roepen van eenen, zoo als men hoopte, 



-9-

ligteren ziektevorm, het ontstaan van eene zwaardere en in den dood eindi
gende pokziekte te verhoeden. Ook met dat onderwerp, de inoculatie der 
natuurlijke pokken, heeft v AN DOEVEREN zich opzettelijk bezig gehouden, en 
de 1·esultaten van zijn onderzoek wereldkundig gemaakt. De uitkomsten 
van die kunstbewerking waren bijna altijd gelukkig, en de hoogleeraar genoot 
in dat opzigt zoo veel vertrouwen, dat hem zelfs, alvorens nog de betrekking 
van Lijfarts verkregen te hebben, het verrigten der inoculatie aan de kinde-
1·en van den Prins Erfstadhouder werd opgedragen. Maar het was vooral in 
de stad en in de provincie Groningen, dat die kunstbewerking als voorbe
hoedmiddel, op het gezag van v AN DOEVEREN, eene uitgebreide aanwending 
vond. Dat zij, oordeelkundig en met gepaste voorzorgen aangewend, door• 
gaans zonder nadeel verdragen werd, en hoogst zelden tot eene meer alge
meene puistvorming of tot levensgevaar aanleiding gaf, blijkt uit den belang
rijken brief, dien de Groninger hoogleernar in 1770, en dus bijna dertig 
jaren vóór de door JENNER aanbevolen inenting met koepokstof, aan zijnen 
lateren ambtgenoot EDUARD SANDIFORT geschreven heeft, en die door dezen 
werd in het licht gegeven (32). 

Alvorens te eindigen, moet ik terugkomen op het standpunt, dat aan v AN 

DOEVEREN in de wetenschap moet toegekend worden. Want ofschoon mijne, 
reeds in den aanvang van dit Opstel uitgesprokene meening, dat men VAN 

DOEVEREN evenzeer als zijnen ambtgenoot SANDIFORT, inzonderheid als be
oefenaar der pathologische Anatomie beschouwen moet, aan geene bedenking 
of tegenspraak onderhevig zal zijn, zoo was het echter geenszins die rigting 
alleen, welke hij bij de beoefening der geneeskundige wetenschap volgde. In
tegendeel toonde VAN ,DOEVEREN, zo~wel te Leiden, zoo lang de toestand zijner 
gezondheid dit toeliet, als vroeger te Groningen, dat hij ijverig deel nam in 
alles, wat er op wetenschappelijk en praktisch gebied voorviel, en in bei
derlei opzigt tot volmaking der Geneeskunde trachtte bij te dragen. Gelijk 
hij te Groningen, als zeer gezocht Consulent-Medicus, en door het bekleeden 
van het Provinciaal- en Stads-physicaat, in staat gesteld werd veel nut te 
stichten, en vele op de Geregtelijke Geneeskunde, het Geneeskundig Staats
bestuur, de Gezondheidsleer en de beteugeling van epidemische en epizoö
tische ziekten betrekkelijke onderwerpen te onderzoeken, zoo bewees hij, ook 
als geleerde, met het toenmalig standpunt der wetenschap en met de 
nieuwste daarin gebragte wijzigingen volkomen bekend te zijn, en tot haren 
vooruitgang te willen medewerken. Als discipel van WINTER en GAUBius, 

sloot VAN DOEVEREN zich aan de nieuwere rigting aan, die er door de irri
tabiliteits-leer van HALLER, in de theoretische Geneeskunde ontstaan was, en 
toonde in zijne boven aangehaalde inwijdingsrede, waarmede hij in 1771 het 
hoogleeraarsambt te Leiden aanvaardde, dat hij die nieuwere zienswijze op 
hoogen pr~is stelde. Doch reeds vroeger had de boogleeraar daarvan doen 
blijken door den overwegenden invloed, dien zijn onderwijs op de in zijne 
school_ gevormde leerlingen had. Onder deze verdienen vooral MATTHIAS VAN 

GEUNS (R3) en WOUTER FORSTER VERSCHUUR (34), die men als getrouwe ver
tegenwoordigers van v AN DOEVEREN's rigting beschouwen mag, en die zich 
beide hunnen schranderen en oordeelkundigen leermeester hebben waardio-

o 
getoond, genoemd te worden. 
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VAN DOEVEREN heeft slechts den leeftijd van 53 jaren mogen bereiken, 
en was meer dan 20 jaren lang aan ernstige aanvallen van jicht en de ge
volgen van dien onderhevig. In dien ongunstigen gezondheidstoestand had 
vooral groote verslimmering plaats na den dood zijner echtgenoote, ALETTA 

EVERHARDINA ECK, jongste dochter van JACOB ECK, Professor bij de Regts
geleerde :Faculteit der Groninger hoogeschool. Die waardige vrouw werd hem 

in 17 77 door den dood ontnomen, en hij zelf stierf 31 December 1783, drie 
zoons nalatende, van welke twee, wat de studiën betreft, in de voetstappen 
van hunnen vader getreden zijn, en insgeJ~jks de geneeskundige praktijk heb• 
ben uitgeoefend (3 5 ). 

Mogt v AN DOEVEREN slechts twaalf jaren lang onder de leeraars der Leid
sche hoogeschool geteld worden, en werd hij, gedurende dat tijdvak, meer
malen door ziekte verhinderd, om in die mate werkzaam en nuttig te zijn 
als hij wenschte, en om onderscheidene geschriften, waarvoor hij aanteeke
ningen verzameld of die hij reeds gedeeltelijk bewerkt had, te voltooijen, ge
heel anders was het in dat opzigt gesteld met zijnen ambtgenoot SANDIFORT, 

die gedurende eene veeljarige tijdruimte, als leeraar en schrijver, veel tot den 
roem der Leidsche hoogeschool heeft bijgedragen. 

EDUARD SANDIFORT werd 14 November 1742 te Dordrecht geboren, doch 
genoot het gymnasiaal onderwijs te 's Gravenhage, vermits zijn vader GERARD 

SANDIFORT, als leeraar bij de Hervormde Gemeente, eerstgenoemde stand
plaats tegen de laatste verwisseld had. Reeds bij het Ieeren der oude talen 
muntte hij, zoowel op de scholen der overige praeceptores, als op die van den 
Rector ouwENs, boven zijne medeleerlingen uit, niet alleen in het Latijn, 
maar ook, wat in dien tijd zeldzamer was, in het Grieksch, zoodat hij daarom 
zelfs, wat vroeger nog nooit geschied was, met een praemium peculiare begif
tigd werd. In 1758 begon hij Z\jne studiën aan de Leidsche Akademie, en 
had MUSSCHENBROEK, ADRIAAN VAN ROIJEN, de beide ALBINUSSEN, GAUBIUS 

en WINTER tot zijne leermeesters. Reeds toen waren het de Ontleed- en 
Heelkunde, die hem bijzonder aantrokken, en die hij bij voorkeur beoefende. 
Na verdediging van zijne IJissertatio de Pelvi ejusque in partu dilatatione, 
waarbij hij echter geen gebruik maakte van de hem te voren toegekende on
derscheiding om dit more majorum te mogen doen, werd hij 19 December 
1763, door FREDRIK BERNHARD ALBINus tot Medicinae Doctor gepromoveerd. 
Daarna als geneesheer te 's Hage gevestigd, gaf SANDIFORT de loffelijkste 
blijken van zijne voortdurende belangstelling in de natuur- en geneeskundige. 
wetenschappen. Reeds in 1765 begon hij, op drieëntwintigjarigen leeft~d, 
de uitgave van zijne Natuur- en Geneeskundige Bióliotlzeek, waarvan gedu
rende tien achtereenvolgende jaren, jaarlijks vier stukken, één lijvig octavo 
deel uitmakende, het licht zagen. Dat werk, in navolging van de Commenta
rii . Lipsienses de rebus in scientia naturali et Medicina gestis, en van 
R. A. VOGEL's Medicinisclze Bibliotltek ondernomen, doet ons niet alleen de 
veelzijdige geleerdheid en uitgebreide taalkennis van SANDIFORT kennen, maar 
bovenal zijne onvermoeide vlijt, die hem in staat stelde, datgene alléén te 
kunnen doen, wat wij thans gewoon zijn, in den vorm van Jalzresóericlzte, 
van Comptes rendus enz., als den gemeenschappel~jken arbeid van velen, te 
ontvangen. Daarenboven blijkt uit dat Tijdschrift, dat hij toen reeds, als 
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jong Doctor, grooten prijs stelde op het bezit eener uitgebreide bibliotheek, 
tot wier vermeerdering, ook met belangrijke geschriften van kleinen omvang, 
hem bovenal zijne met vele buitenlandsche geleerden onderhoudene briefwis
seling in staat stelde. Aan die omstandigheid hebben wij zijnen Thesaurus 
IJissertationum, programmatum aliorumque opuseulorum selectissimorum, te 
danken, van welke verzameling hij achtereen volgens drie deelen in kwarto 
heeft uitgegeven. Dat SANDIFORT, gedurende zijn ruim zesjarig verblijf te 
's Hage, tevens in de geneeskundige praktijk en in de daarop betrekkelijke 
wetenschappelijke vraagpunten groot belang stelde, bltikt zoowel uit zijnen 
tamelijk uitgestrekten werkkring, waarin hij zich als geneesheer te 's Hage 
bewoog, en die nog in omvang toenam door zijne in 1769 ontvangene aan
stelling tot Stads.Doctor, als uit het aandeel, dat hij nam zoowel in de zaak 
van de inenting der natuurlijke kinderpokken, als in het onderzoek van de 
toen heerschende veeziekte. 

Wat het eerste betreft, bezorgde hij eene Hollandsche vei-taling van de be
langrijke, over dat onderwerp door THOMAS DIMSDALE in de Engelsche taal 
uitgegeven Verhandeling, terwijl hij tevens in zijne Bióliotheek de op die zelfde 
zaak betrekkelijke bijdragen van zijnen Haagschen ambtgenoot SCHWENCKE 

en van zijnen lateren Leidschen Collega VAN DOEVEREN liet afdrukken. Nog 
grooter was het aandeel, dat SANDIFOR'r in de zaak der veeziekte nam. Deze 
woedde namelijk, sedert 1. 768, gelijk dit reeds vroeger door mij vermeld werd, 
in sommige gewesten van ons land, met buitengewone hevigheid, zoodat bijv., 
van het begin van April tot aan het einde van September 1769, en dus in 
zes maanden tijds, in Holland al1een 63,281 stuks rundvee daardoor werd 
weggenomen. De Staten van Holland bepaalden daarom, bij besluit van 15 
Februarij 1770, dat een der geneesheeren van de veterinaire school te Alfort 
zou worden uitgenoodigd om de toen in Frankrijk als voorbehoedmiddel in zwang 
zijnde kunstmatige inenting, met hetzelfde doel in Holland te komen verrig
ten, terwijl het aan de geneesheeren SANDIFORT en WYNOLDUS MUNNIK werd 
opgedragen, die proefnemingen bij te wonen, het gestorvene vee te ontleden, 
en wat verder tot eenige opheldering dienen kon, te verrigten. Nadat de 
heer AUGIS - in wiens plaats, blijkens het vroeger verhaalde, even goed VAN 

DOEVEREN of CAMPER had kunnen optreden - was overgekomen om aan dat 
verlangen der Staten te voldoen, werden er, overeenkomstig de aanwijzingen 
door dezen gedaan, zoowel te 's Hage als in het dorp Heijnenoord, stallen 
tot het doen dier proefnemingen ingerigt. Het bleek echter weldra, dat 
deze inentingsproeven geenszins aan het voorgestelde doel beantwoordden, 
en dat daaraan, bij een naauwkeurig en onpartijdig onderzoek, geenerlei 
waarde kori worden toegekend. Na zich van zijne lastgeving gekweten te 
hebben, maakte SANDIFORT de verkregene uitkomsten, benevens de beschrij
ving der ziekte zelve en zijne bij het ontleedkundig onderzoek der gestorvene 
dieren gemaakte waarnemingen tot het onderwerp eener Verhandeling, die hij aan 
de Koninklijke Zweedsche Akademie zond om in hare Verhandelingen ge
plaatst te worden. Dat geleerde Genootschap voldeed niet alleen aan dit 
verlangen, maar gaf haar ook afzonderlijk in de Zweedsche taal in het licht, 
waaruit zij later in het Hoogduitsch vertaald en te Leipzig verschenen is (36 ). 
lVIen zal hieruit reeds kunnen vermoeden, en dit was ook werkelijk het ge-



12 

val, dat SANDIFORT niet alleen lid der Zweedsche Akadernie was, maar ook 
de taal van dat land kende, benevens de voornaamste natuur- en genees
kundige geschriften, die er werden uitgegeven. Aan die omstandigheid heeft 
men insgelijks het beroemde werk van ROSEN VAN ROSENSTEIN te danken, 
een boek, waaraan men te regt groote waarde heeft toegekend, en hetwelk 
SANDIFORT niet alleen vertaalde, maar ook met zoo vele aanteekeningen en bij
voegsels vermeerderde, dat zijne Hollandsche vertaling boven het oorspronke
lijke werk, hetwelk sedert 1753 in onderscheidene jaargangen van eenen Zweed
schen Almanak, op verlangen der genoemde Akademie, achtereenvolgens ge
plaatst was geworden, en boven de Hoogduitsche vertaling van den hoogleeraar 
MURRAY, naar welke SANDIFORT de eerste uitgaaf zijner vertaling geheel had 
moeten bewerken, de voorkeur verdiende, (37). 

Tot hetzelfde tijd vak van SANDIFORT's letterkundige loopbaan, als tot hiertoe 
door ons beschouwd werd, behoort ook nog de uitgaaf van eenige patholo
gisch-auatomische Verhandelingen. Daar deze evenzeer zijne reeds toen ver
worvene ontleedkundige kennis, als de zorgvuldigheid van zijn onderzoek 
doen kennen, mag ik ze niet onvermeld laten, te minder, dewijl zij behooren 
tot een tak van wetenschap, waarin SANDIFORT bijzonder heeft uitgemunt. 
Het geval van eenen door hem waargenomen lijder, die door de verscheuring 
eener slagaderbreuk der aorta plotseling stierf, en wiens lijkopeuing door 
hem verrigt werd, gaf namelijk in 1765 aanleiding tot het schrijven van eene 
belangrijke over dit onderwerp door hem uitgegeven Verhandeling (38), die 
later door den schrijver in het Latijn overgebragt, door de Keizerlijke Leo
pold•Ca'roliniBclte .Akademie van NatuuronderzoekerB werd waardig geoordeeld 
om in hare Handelingen te worden opgenomen. Dit geschiedde insgelijks 
met eene andere twee jaren daarna, door SANDIFORT beschrevene waarne
ming, die tot onderwerp had het geval van eene zoodanige met verdubbeling 
gepaard gaande misgeboorte, dat de eene vrucht, bij wijze van aanhang
sel, met de andere verbonden was (39). Daar het voorwerp zelf, waarop dat 
geval van zoogenaamde keteradelpkie betrekking had, niet slechts bewaard 
gebleven, maar vervolgens ook in de Ontleedkundige Verzameling der hoo
geschool gekomen is, zoo heeft de schrijver het insgelijks elders op nieuw 
beschreven en afgebeeld ( 40). De laatste door mij bedoelde bijdrage betreft 
het ontleedkundig onderzoek en de afbeelding van een misvormd kind, dat 
met splijting van den voorwand der borst en buikholte geboren werd, zoodat 
het hart en alle buiksingewanden naar buiten hingen. Dat ook dit geval 
onder de meer zeldzame moet gerangschikt worden bewees de schrijver, door 
tevens de berigten van andere geleerden over gelijksoortige gevallen te 
raadplegen en mede te dee]en (41). 

Zijn de letterkundige voortbrengselen v-an SANDIFORT's werkzamen geest, 
gedurende zijn zesjarig 'r'erblijf te 's Gravenhage, elkander met verwonderlij
ken spoed opgevolgd, zonder daarom blijken van overhaasting op te leveren, 
niet minder opmerkelijk waren de blijken van vertrouwen en de eervolle be
vorderingen, die hem wederkeerig, kort na elkander, te beurt vielen. Na zijne 
benoeming tot Lector in de Ontleed- en Heelkunde, die, gelijk gemeld is, 
bij Besluit van 8 October 1771 geschied was, waren er nog geen zeven maan
den verloopen, toen hij reeds tot buitengewoon hoogleeraar in de Anatomie 
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en Chirurgie werd aangesteld (30 April 1771), en naauwelijks had hij 
negen maanden lang deze laatste betrekking bekleed, of hij zag zich reeds 
het gewoon hoogleeraarsambt in de Genees- Ontleed- en Heelkunde opge
dragen (1 Februarij 1772). Ten gevolge van deze laatste benoeming, waar
door hij tevens zitting in den Senaat verkreeg, hield hij 25 Mei 1772 eene 
Oratio de circumspecto cadaverum examine, optimo practicae Medicinae admini• 
culo, welke in hetzelfde jaar door hem werd uitgegeven, terwijl daarentegen 
zijne redevoering de optimo anatomico, waarmede hij 22 Mei 1771 het bui
tengewoon professoraat aanvaard had, niet gedrukt is. 

Hoewel SANDIFORT in zijnen akadernischen werkkring het meest heeft uit
gemunt door zijn voortreffelijk ontleedkundig onderwijs, zoo werden echter 
ook zijne theoretische lessen over _de Heel- en Verloskunde, vooral wegens 
de orde en geleidelijkheid, waarin zij werden voorgedragen, door zijne leer
lingen geroemd (42'). Deze misten evenwel voor beide laatstgenoemde studie
vakken de gelegenheid om zich zelven praktisch te oefenen, of om de theo
retische leerstellingen en voorschriften op lijders met heelkundige gebreken, 
en op zwangere en barende vrouwen te zien toepassen. In dit opzigt had 
het ontleedkundig onderwijs boven dat in de Heel- en Verloskunde, gelijk 
ook boven de lessen in de Physiologie, die mede aan SANDIFORT, na den 
dood van FREDRIK BERNHARD ALBINUS, in 1778 werden opgedragen, veel 
vooruit. Het getal lijken toch, waarover hij jaarlijks beschikken kon, was in 
dien tijd groot genoeg, om niet alleen het gewone Collegie, over de beschrij
vende Ontleedkunde en eenige openbare, voor een grooter publiek toeganke
lijke, anatomische lessen te geven, maar ook om de studenten de gelegenheid 
te verschaffen, zich ze]ven daarin te oefenen. Bij dit onderwijs toonde SAN

DIFORT, dat hij gevormd was in de school van ALBINus, wiens manier h\j 
zich geheel had eigen gemaakt, en wiens voortreffelijk voorbeeld hem steeds 
levendig voor den geest stond, niet slechts in den tijd, toen hij zijne weten
schappelijke loopbaan begon, maar ook nog,_ toen hij, na veeljarige ervaring 
en zelfstandige ontwikkeling, reeds een zéstigjarigen leeftijd bereikt had. 
Gelijk hij dit dikwijls door woorden heeft te kennen gegeven, in zijne voor
rede bijv. vóór de JJesariptio mu8culorum hominis, vóór de Oóservationes 
anatomico-pathologicae en elders, zoo blijkt het evenzeer uit den inhoud en 
zelfs uit den vorm zijner geschriften. Verlangt men daarenboven nog eenig 
uitwendig bewijs van de hooge achting, welke SANDIFOR'r steeds aan A.LBINUS 

is blijven toedragen, dan behoef ik slechts te herinneren, dat hij bij het 
nederleggen van zijn tweede Rectoraat (8 lfobruarij 1803) de groote verdren
sten van ALBINUS en diens uitmuntend voorbeeld, bij het doen van ontleed
kundige en physiologische onderzoekingen, tot het onderwerp zijner toen 
uitgesprokene, doch niet in het licht gegevene Oratie gemaakt h·eeft ( 43). 
Het is daarom niet te verwonderen, dat er tusschen de ontleedkundige ge
schriften van ALBINus en SANDIFORT, bij onderlinge vergelijking, groote over
eenstemming in den gang van het onderzoek en de manier van bewerkinO' 

' 0 

wordt aangetroffen. Men vergelijke bijv. des laatsten zoo even aangehaalde 
JJescriptio musculorum hominis en zijne, eenige járen later uitgegeven, De-
8criptio ossium hominia, met de gelijksoortige geschriften van ALBINUS, om 
die opmerking feitelijk bevestigd te zien. Beide schrijvers toch !::telden zich 
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daarbij niet alleen hetzelfde doel voor, maar zochten het ook langs denzelf
den weg te bereiken, door namelijk hetzelfde voorwerp herhaalde malen waar 
te nemen en tot in de kleinste bijzonderheden te onderzoeken, en daarna, bij 
de beschrijving, de grootste naauwkeurigheid met beknoptheid te doen ge
paard gaan. Verlangt men nog eene andere proeve, dan leze men SA.NDI
FORT's opgaaf omtrent de door hem gevolgde manier bij het ontwerpen eener 
beschrijving en afbeelding van het intestinum duodenum ( 44), om daarin de 
door ALBINus bij soortgelijke onderwerpen en ook bij de afbeelding van elke 
afzonderlijke spier gevolgde methode, als ware het, terug te vinden. Wat , 
derhalve vroeger over de groote verdiensten van BERNHARD SIEGFRIED ALBI
Nus, als hervormer der descriptieve Anatomie gezegd is, zal men ook op 
SA.NDIF0RT, als waardig·en vertegenwoordiger der Albiniaansche school, mogen 
toepassen. 

Bij al die overeenstemming ontbreekt het echter wederkeerig aan geene 
verscheidenheid. In de rigting toch, welke beide genoemde geleerden in 
hunne studiën gevolgd zijn, werd er geen gering verschil waargenomen. -
ALBINUS beoefende de Anatomie als natuurkundige, sANDIFORT meer als ge
neesheer. Stelde de eerste groot belang in de zoogenaamde fijnere ontleding 
der deelen, waarin hij zich zelfs eene groote technische vaardigheid had ver
worven, dit was niet het geval met SANDIFORT, die, naar ik meen, zich nooit 
met de injectie van fijnere vaten, of met eenig nader onderzoek der natuur
lijke weefsels heeft bezig gehouden. Daarentegen was · hij van oordeel, dat 
de beoefening der Ontleedkunde inzonderheid de strekking moet hebben om 
over qe overige takken der geneeskundige wetenschap, vooral over die, welke 
zich met het onderzoek en de behandeling van heelkundige gebreken en 
inwendige ziekten, of ook met geregtelijk-geneeskundige vraagstukken bezig 
houden, behoorlijk licht te verspreiden. 

Die o·vertuiging heeft hij, zoowel in zijne reeds aangehaalde Oratie, waar
mede hij het gewoon hoogleeraarsambt aanvaardde (45 ), uitgesproken, als in 
zijne eerste rectorale Oratie, 8 Febrûarij 1783, de officio Medici perq_uam dif-
ficili, a multis pessime neglecto, die twee jaren later, als bij voegsel achter 
zijne JJescriptio ossiwn werd uitgegeven. Doch niet slechts met woorden, 
maar vooral door daden, heeft SANDIF0RT zijne zienswijze aangaande de hoofd
strekking van het ontleedkundig onderzoek aan den dag gelegd. Door niets 
toch heeft hij zich grootere en meer blijvende verdiensten verworven, dan 
door zijne vele en belangrijke bijdragen op het gebied der pathologische 
An!tomie. Dit deel der geneeskundige wetenschap werd oudtijds Anatomia 
practica genoemd, en reeds door die benaming werd aangeduid, dat zij zich 
vooral aan de praktijk, of aan de behoefte van den geneesheer, bij het on
derzoek en de behandeling van lijders, tracht dienstbaar te maken. En dat zij 
werkelijk tot het bewijzen dier diensten in staat is, kan door niemand betwij
feld worden. Bij de overtuiging toch, dat er een oorzakelijk en onafscheidelijk 
verband is tusschen de stoffelijke veranderingen, welke in het organisme van den 
zieken mensch, als oorzaken of als gevolgen, plaats hebben, en de verschjjnse
len die zich naar buiten openbaren, springt het groote nut van een zorgvuldig 
ontleedkundig onderzoek na den dood, als van zelf, in het oog, vooral wan
neer men bedenkt, dat vele ziekteverschijnsels van dien aard zijn, dat zij, 
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gedurende het leven der lijders, omtrent den aard der oorzaken, waaruit zij 
voortspruiten, groote onzekerheid overlaten. Vooral in den tegenwoordigen 
tijd zal het door niemand ontkend worden, dat de kennis der pathologische 
Anatomie ons een voortreffelijk middel verschaft om aan het ziekbed de bij 
den lijder aanwezige verschijnselen vergelijkenderwijze te toetsen aan die van 
gelijksoortige lijders, wier ziektegeschiedenis door eigen of anderer ontleedkundig 
onderzoek na den dood behoorlijk werd opgehelderd. Zullen evenwel de ana
tomisch-pathologische waarnemingen van andere schrijvers ons daartoe in 
staat stellen, dan moeten zij ons, als in een aanschouwelijk beeld, voor den 
geest staan, wat niet wel mogeHjk is, wanneer ons hetgeen door anderen ge
zien werd, alleen in woorden wordt voorgesteld. Gel~k toch geene ontleed
kundige kennis van de deelen en organen, waaruit ons ligchaam in den nor
malen toestand is zamengestelJ, alleen door het lezen van beschrijvingen kan 
verkregen worden, evenzoo geldt dat van de pathologische Anatomie. Zal 
onze ook in dat opzigt verkregene kennis waarlijk bruikbaar zijn, dan moet 
zij van aanschouwelijken aard wezen, zoodat zij niet alleen in ons geheugen 
maar ook in onze voorstelling blijft leven; en het is daarom, dat het zien 
van pathologische voorwerpen en van getrouwe daarnaar vervaardigde af
beeldingen boven de enkele beschrijvingen, al werden deze met een mees
terlijk talent ontworpen, zoo oneindig veel voor heeft. Ook om die re
den moet aan de pathologisch-anatomische waarnemingen van SANDIFORT 

groote waarde toegekend worden. Want ofschoon er onder zijne voorgangers 
en tijdgenooten enkelen geweest zijn, die hunne pathologische waarnemingen 
insgelijks door afbeeldingen hebben opgehelderd, zoo was er echter nie
mand, die dit in denzelfden omvang of op even voortreffelijke wijze, als het 
door hem geschiedde, gedaan heeft. Volgens de meening toch van alle be
voegde beoordeelaars mag men aan de door hem ontworpene en onder zijne 
leiding vervaardigde afbeeldingen, evenzeer uit een __ artistisch als wet~nschap
pelijk oogpunt, de grootste volkomenheid toekennen, zoodat zelfs deskundi
gen van oordeel zijn, <lat men pathologische voorwerpen, in dezelfde manier, 
in ongekleurde gravures, niet duidelijker zou kunnen af beelden. Bovenal is 
dit door den beroemden CRUVEILHIER in het licht gesteld, die niet geaar-
zeld he~ft te verklaren, dat men SA.NDIFORT als den vader of schepper der 
pathologische Iconographie te beschouwen heeft (46.) En hoewel de genoemde 
Fransche geleerde bij het doen dier uitspraak alleen het Museum anatomiaum 
heeft aangehaald, zoo mag zij echter met hetzelfde regt op al de overige pa
thologisch-anatomische waarnemingen van SANDIFORT worden toegepast, te 
.meer, dewijl de schrijver deze niet slechts in denzelfden geest, dat is, met het 
voorbeeld van ALBINUs voor oogen ( 47 ), bewerkt, maar zich daarbij ook van 
dezelfde kunsthulp bediend heeft. Gelijk toch de 127 platen, waaruit het 
tweede deel van het Museum anatomicwn is zamengesteld, alleen door w A.NDE

LAAR's verdienstelijken leerling ABRAHAM DEL:F'OS geteekend en, onder het 
toezigt van dezen, door MUYS te Rotterdam en DE MARE te Leiden gegra
veerd zijn, zoo geldt dit insgelijks van de afbeeldingen, door welke SANDI

~ORT zij~e overige pa~hologisch-anatomische waarnemingen, die te Leiden zijn 
m het .licht verschenen, heeft opgehelderd. De in die waarnemingen be
schrevene voorwerpen, werden, deels toevalligerwijze, hij het doen der ontle• 
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dingen ten behoeve van het anatomisch onderwijs, door hem gevonden, deels 
bij lijkopeningen aangetroffen, waartoe hij door genees- of heelkundigen 
werd uitgenoodigd, terwijl hij bij het bewerken van die waarnemingen van 
zijne rijke bibliotheek een vlijtig gebruik maakte, zoodat zij daardoor dikwijls 
met monographieën gelijk staan. Enkele van die waarnemingen heeft de 
hoogleeraar afzonderlijk uitgegeven (48), maar de meeste werden door den 
schrijver eerst dan tot den druk bevorderd, als zij bijeengebragt een bekwaam 
boekdeel uitmaakten, zoo als dit achtereen volgens met de ObBervationes ana
tomico-patltologicae (49) en de Exercitationes a_cademicae (50) geschied is. 
Beide die verzamelingen zijn, even als het Museum anatomicum, waarin de 
belangrijkste voorwerpen van de anatomische verzameling der hoogeschool 
werden beschreven, rijk aan merkwaardige waarnemingen, wier naauwkeurige 
beschrijving en afbeelding ook thans nog dienen kan tot opheldering zoowel 
van de embryologie in normalen en abnormalen toestand, als van de leer der 
breuken, ontwrichtingen, beenbreuken, slagaderbreuken enz., hoedanige vorm
en plaats-veranderingen gewoonlijk met den naam van heelkundige gebreken 
bestempeld worden. Neemt men daarbij den tijd in aanmerking, waarin SAN

DIFORT de vruchten van zijn onderzoek heeft openbaar gemaakt, dan· komt 
men tot de overtuiging, dat hij daarin zijnen leermeester ALBINUS waardiglijk 
op zijde gestreefd en geëvenaard heeft, en veie latere schrijvers, wat de zorg
vuldige beschrijving en afbeelding van pathologische voorwerpen betreft, 
overtroffen heeft. 

Nog enkele bijzonderheden, tot SANDIFOU.T's praktischen werkkring be
trekkelijk, moeten vermeld worden om daarmede onze berigten over zijne 
wetenschappelijke loopbaan aan te vullen. Dat hij namelijk, noch door zijne 
akademische lessen, die dikwijls zelfs ligchamelijke inspanning vorderden, noch 
door het bewerken van talrijke, voor een grooter publiek bestemde geschrif
ten, verhinderd werd, ook aan de werkzaamheden van het bedrijvige leven, 
vooral op geneeskundig gebied, deel te nemen, blijkt vooral uit het levens
berigt, dat de zoon van zijnen vader gegeven heeft (51 ). Daaruit toch ver
nemen wij, dat hij steeds eene uitgebreide consultatieve praktijk gehad heeft, 
en bijna dagelijks over moeijelijke gevallen van genees- of heelkundigen aard, 
zoowel buiten als binnen de stad, geraadpleegd werd. Aan FREDRIK BERN

HARD ALBINUS volgde hij als president van het Oollef!ium Ohirurgicum op, 
en hij bekleedde diezelfde betrekking ook bij het Collegium plta1·maceuticum, 
na den dood van ADRIANUS VAN ROIJEN. Toen in het jaar 1781, na den 
vermaarden zeeslag bij Doggersbank, tot de oprigting van een ziekenhuis te 
Leiden, ter verpleging en behandeling van de gekwetsten, besloten was, meende 
het Stedelijk Bestuur de inrigting er van, benevens het toezigt over de ge
nees- en heelkundige behandeling, aan niemand anders dan aan SANDIFORT 

te moeten opdragen. Ware het derhalve noodig, dan zouden deze en andere 
bijzonderheden, gelijk bijv. zijne benoeming tot Cltirurgien Oonsultant van 
Koning LODEWIJK in 1808, het bewijs kunnen leveren, dat SANDIFORT, hoe
wel vermoedelijk zelfs geene chirurgische operatiën verrigtende, niettemin 
voor het geven van heelkundig onderwijs, in de mate, waarin dit toen voor 
den aanstaanden geneesheer gevorderd werd, allergeschiktst geweest is, en 
<lat het hem daartoe noch aan ervaring, noch aan grondige theoretische kennis 
ontbroken heeft, 
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Na 1793, dat is, na de uitgaaf van het tweede deel van de Musei Anato• 
mici De8criptio, heeft saNDIFORT geen nieuwen, voor het groote publiek be
stemden, wetenschappelijken arbeid meer ondernomen. Ook werd hij reeds 
spoedig door den minder gunstigen toestand zijner gezondheid genoodzaakt, 
naar verlio-tino- in zijne akademiscbe werkzaamheden te verlangen. Aan 

0 b , , 

die begeerte werd voldaan door de benoeming van zijnen zoon, die hem 1n 
1799, als Prosecto1· et .d.àjutor, en in 1801 als Profe8sor extraordinarius 
werd toegevoegd. Door die beschikking zag hij zich allengs van zijne meeste 
lessen ontheven, zoodat hem van 1805 af alleen de Physiologie overbleef. 
Het onderwijs in dat vak had hij sedert 17 84 alleen waargenomen, daar Cu
ratoren, na den dood van v AN . DOEVEREN, die insgelijks physiologische lessen 
gegeven en ook de directie van het Cabinet van ALBINUS met hem gedeeld 
had, in hunne vergadering van 17 J anuarij besloten hadden, "om het Depar
tement der Physiologie aan sANDIFORT geheel toe te vertrouwen'' (52), terwijl 
hem tevens eene .tracternentsverhooging van / 400 werd toegekend. Die phy
siologische lessen werden van dien tijd af door hem gegeven, en werden hem 
ook later, na de inlijving van ons vaderland in het groote Fransche Keizer
rijk, en nadat de hoogeschool aan de Fransche Universiteit was toegevoegd, 
bepaaldelijk opgedragen. Dat de hoogleeraar zich daarbij tot het toenmalig 
standpunt dier wetenschap bepalen moest, volgt uit den aard der zaak zelve, 
en het zou onbillijk zijn in dat opzigt hoogere eischen aan hem te doen, 
dan aan zijne naaste voorgangers en tij<lgenooten, vooral wanneer men be
denkt, dat de ontdekkingen van LAVOISIER, in den tijd, dat aan SANDIFORT 
het onderwijs in de Physiologie werd opgedragen, in ons land nog grooten
deels onbekend waren, of althans nog geene toepassing op de Physiologie ge
vonden hadden. Ook zijne physiologische lessen zullen zich daarom, even 
als die der beide ALBINU5SEN, vermoedelijk grootendeels bepaald hebben tot 
de aanwijzing van het onleedkundig maaksel der verschillende ligchaamsdee
len, en van derzel ver , organische eigenschappen en functionele bestemming, 
voor zoo ver deze · uit de anatomische structuur kunnen af geleid worden. 
Gelijk wij die rigting uit den Libellus de natura hominis leerden kennen, 
zoo zien wij er een even sprekend ·voorbeeld van in de Institutiones phlJ8ÎO• 
logicae van den Padua'schen hoogleeraar LEOPOLD MARCUS ANTONIUS CALDANI, 
welk werk in 17 73 voor het eerst werd uitgegeven en in hooge mate de 
goedkeuring van HALL ER wegdroeg (53 ). · Ofschoon aan die Institutiones in 
1778 eene tweede, door den schrijver verbeterde uitgaaf te beurt viel, zoo 
was het boek echter in ons land niet te verkrijgen. SANDIFORT nam daarom 
de bezorging eener nieuwe uitgave· op zich, zoodra hij door zijnen ambtgenoot 
v AN R0IJEN, die een exemplaar was magtig geworden, daartoe in staat gesteld 
was, ,en de groote nuttigheid en bruikbaarheid van het boek had leeren ken• 
nen. Hij voegde daaraan tevens, op verzoek van zijnen ambtgenoot oosTER• 
DIJK,_ de van denzelfden schrijver afkomstige Institutiones pathologicae toe (54). 
Uit een en ander zal men kunnen opmaken, dat SANDIFORT steetls op de be
langen zijner studenten bedacht was, en ook de studie der Physiologie, naar 
zijn vermogen, trachtte te bevorderen. 

Gedurende de laatste levensjaren was de gezondheidstoestand van den hoog• 
leeraar zeer ongunstig: Bij de ongemakken van den ouderdom voegden zich 

NED. TIJJ:>SOHR. v. GENEESK. 1868. -- 2e AFD, 2 
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gemoedsbezwaren en andere aan eene atrabilaire constitutie eigene ziekelijke 
aandoeningen. Dien ten gevolge verzocht hij, in hèt begin van 1813, om 
geheel van het onderwijs ontslagen te worden, hetgeen dan ook met toestem
ming van den Grootmeester der Fransche Universiteit geschiedde. Onder die 
omstandigheden mogt zijn dood, op 12 Februarij 1814, als eene weldadige 
rust besch·ouwd worden, na een wel rloorgebragt leven, van hetwelk 43 jaren 
grootendeels aan de belangen der Leidsche hoogeschool gewijd waren. 

Tot den roem van deze heeft hij zoowel door zijn degelijk onderwijs, als 
door zijne talrijke geschriften (55 ), welke allen den stempel van groote ge
leerdheid en zorgvuldige bewerking dragen, krachtig en onvermoeid bijgedra
gen, zoodat men hem te regt onder hare grootste sieraden tellen mag. 

Toen SANDIFORT en VAN DOEVEREN, m 1770, als docenten aan de Leid
sche hoogeschool optraden, fungeerde ADRIAAN v .A.N RoIJEN nog wel als Jid 
der Medische Faculteit, van welke betrekking hij namelijk eerst in 1775 ont
slagen werd, doch had sedert lang opgehouden botanisch onderwijs te geven, 
vermits hij reeds in 1754, als hoogleeraar der Kruidkunde, door DAVID VAN 
ItOIJEN vervangen was. Over dezen laatsten moet ik, naar tijdorde, thans 
opzettelijk spreken, daar het botanische onderwijs ook in zijnen tijd nog ge
acht werd tot de Medische Faculteit te behooren. Ik zal daarbij echter te 
korter zijn kunnen, naarmate er minder bijzonderheden aangaande zijne aka
demische loopbaan bekend zijn. 

Genoemde hoogleeraar werd te Leiden geboren, als zoon van den reeds 
vroeger genoemden Secretaris van Curatoren, DAVID VAN R0IJEN, met wien 
hij dus naam en voornaam gemeen had. Daar laatstgenoemde betrekking, 
het Secretariaat bij het Collegiè van Curatoren, evenzeer als het hoogleer
aarsambt in de Kruidkunde, door twee VAN ROIJ.EN's achtereenvolgens werd 
waargenomen, zoo is het niet te verwonderen, dat men de leden dier familie 
wel eens verward heeft. HALLER bijv. en SIEGENBEEK hebben gemeend, dat 
de hoogleeraar DAVID v AN R0IJEN een zoon was van ADRIAAN, terwijl het 
daarentegen stellig blijkt, dat hij tot dezen zijnen voorganger slechts in de 
betrekking van neef tot oom stond. Zoo als gezegd is, was hij een zoon 
van DAVID VAN ROIJEN, die van 1725-1753, als Secretaris van Curatoren, 
aan de Leidsche hoogeschool verbonden was, en als zoo danig door JAN VAN 
R0IJEN DAV.zoon, den oudsten broeder van onzen hoogleeraar, werd opge
volgd. Die oudste broeder, ook als Pensionaris van Leiden bekend, be
kleedde derhalve het genoemde Secretariaat, toen DAVID VAN R0IJEN in 1754 
het hoogleeraarsambt in de Botanie aanvaardde, gelijk blijkt uit de opdragt 
der Oratie, bij die gelegenheid uitgesproken en in het licht gegeven. Toen 
aan DAVID VAN ROIJEN, op 22 April 1754, dat professoraat werd opgedragen, 
waren er nog geene twee jaren sedert zijne bevordering tot Medicinae Doctor 
verloopen. Niettemin mogt men van zijnen jeugdigen ijver en lo:ffel{ik vol
hra()'te studiën de beste verwachtingen koesteren. Hij had namelijk acht volle 

b 

jaren te Leiden gestudeerd, tijdens de Geneeskundige Faculteit uit de beide 
ALBINUSSEN' GA UBIUS, FRED RIK WINTER en ADRIAAN VAN ROIJ EN bestond. 
( )fschoon hem bij het afleggen der examens de onderscheiding was te beurt 
g·evallen van tot· de doctorale promotie op de meest eervolle wijze geregtigd 
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te zijn (56), zoo begeerde hij evenwel slechts eene promotio in senatu, welke 
actus, na het verdedigen zijner Dissertatie, door zijn oom ADRIAAN v AN 

ROIJEN volbragt werd (57). Dat hij als kruidkundige niet alleen in de .school 
van dezen, aan wien hij verklaarde groote verpligting te hebben, gevormd 
werd, maar ook buiten 's lands de gelegenheid tot uitbreiding zijner kennis 
opzocht, blijkt uit de Oratie, waarmede hij, 14 J unij 17 54, genoemd hoogleer
aarsambt aanvaardde, en die de geschiedenis en waarde der openbare kruid-

. tuinen tot onderwerp had (58). Behalve deze Oratie, bij wier vermelding 
HALLER een zoo laconiek bijschrift gevoegd heeft, dat men moeijeltik gissen 
kan, of de schrijver door hem gelaakt of geprezen wordt (59), heeft VAN 

ROIJEN nog eene tweede uitgesproken op 8 Februarij 1764, bij het nederleg
gen van het akademisch Rectoraat. Het onderwerp dier laatste rede was 
allezins belangrijk, de voortrejfelfjkkeid namelijk van de nieuwere rigting in 
ltet 'beoefenen der Kru,idkunde (60); of zij evenwel is uitgegeven, is mij on
bekend, hoewel ik meen dit zeer te moeten betwijfelen. Voor het overige 
heeft zijne dertigjarige loopbaan, van 1754-17 86, niet naar buiten gewerkt, 
daar hij zich niet als schrijver heeft bekend gemaakt. Niettemin kan de 
jonge VAN ROIJEN een verdienstelijk a·kademisch docent geweest zijn. Dit 
althans schijnt te blijken, dat hij de verzorging van den hortus botanicus 
zeer behartigd heeft, en in de vorderingen zijner wetenschap ste_eds is blijven 
belang stellen. Op de Series lectionum heb ik geene andere lessen dan die 
over de Kruidkunde door hem aangekondigd gevonden (61). Gelijk met 
_andere buitenlandsche geleerden, zoo was het vooral met LINNAEUs, dat hij, 
gedurende eene lange reeks van jaren, eene wetenschappelijke briefwisseling 
onderhield, waarvan de autentieke stukken geheel of grootendeels zijn he• 
waard gebleven, en in de maand :Mei 1858, met de door wijlen den hoog
leeraar BRUGMANS nagelaten bibliotheek verkocht zijn geworden (62). Dat 
VAN ROIJEN vermoedelijk evenzoo met andere geleerden in het buitenland 
wetenschappelijke correspondentie onderhouden heeft, is bijv. af te leiden uit 
de door SANDIFORT, in zijn voorrede vóór de Institutiones pkysiologicae van 
CALDANI vermelde bijzonderheid, dat hij, na lang vergeefsche moeite te heb
ben aangewend om een exemplaar van dit te Padua uitgegeven boek magtig 
te worden, daarin eindelijk, zoo als boven vermeld werd, door tusschenkomst 
van zijnen ambtgenoot v AN ROIJEN geslaagd is. 

Volgens opgave van TE WATER, is DAVID VAN ROIJEN 30 April 1799 ge
storven, nadat hij reeds in het jaar 1786 zijn professoraat in de Botanie 
had nedergelegd, hetwelk toen, gelijk wij later zien zullen, aan den beroem~ 
den BRUGMANS werd opgedragen. 
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A A N T E E K E N I N G E N. 

~l) Act. Facult. medic. vol. III. c. i., 21 Dec. 1737: FREDERICUS BERNARDUS ALBINUS 

se dedit eximie probatum, ut ejus ernditioni, ingenio et virtuti testimonia dederit summa 
Facultas, oblata cappà. 

(2) Act. Facult. medic. 1.1., 22 Dec. 1740. 

( 3) Specimen philosophicum inaugurale de meteoris ignitis. Dissertatio medica de de• 
glutitione. 

( 4) Actorum academicorum Document. XIX, pag. 72. 

(5) Resol. van Curat. 1. 1. 14, pag. 307. 

( 6) De justissimis dolendi causis, quas habet Pallas Batava, quod sibi publicos, et 
defanctis rectoribus haberi solitos, honores suo FREDERICO BERNARDO ALBINO persolvere 
non licuerit. J. W. TE WATER, 1. 1. pag. 43 in not. 

( 7) "N emini lubentius honorem hunc Academia gratulabatur, quia, ut nemo erat legum 
decretornmque peritior, nemo justi et aequi vindex acrior, nemo rerum perplexisshna• 
rum moderator et effector simul expeditior et felicior, sic nemo quoque erat juribus aca
demicis sartis tectisque servandis aut prndentior tector, aut fortior clefensor. Quidquid 
rernm academicarnm agebat, id semper solebat ad Athenaei nostri splendorem atque 
utilitatem referre. Ipsi Academiae salus et decus consians agendi norma, suprema lex 
fuit. Vera Academiae commoda perspiciens, quid rebus nostris profuturnm, quid noci
turum, optime tenebat."" 

( 8 ) -Intrad. 1. 1. pag. XXXV : " Tanquam Academiae Doctorem si nostrum considere
mus, inter magnos revera magnum fuisse, communi omnium testimonio et consensu ad
firmatur. Quanta in docendo rerum hand vulgarium copia, quanta in indagando solertia, 
quanta in· narrando fide, quanta in explicando perspicuitate, quanta in demonstrando fir. 
mitate, quanta in agendo dexteritate u:teretur, ipse, per multos annos, sedulus non tantum 
auditor, sed ob singularem, qua me semper persecutus est, amicitiam comes et in sectio
nibus anatomicis et in faciendis operationibus chirurgicis adjutor, summa cum admiratione 
expertus sum, expertique sunt omnes, qui praelectionibus ipsius et demonstrationibus inter
fuerunt, aut curae ipsius sese commiserunt."" Conf. J. c. RAMSPECK, Epist. ad HALLERUM 

(27 Febr. 1756); in Epistolarum ab eruditis viris ad ALB. HALLERUM scriptarum vol. 
IV. pag. 6 seqq. 

( 9) Van de gewone lessen in de Anatomie geschiedde op de Ordines lectionum, althans 

in den tijd, die op FREDRIK BERNHARD ALBINUS betrekking heeft,1 geene afzonderlijke 
aankondiging. Op de halfjarige Ordines ( aestiv. a, hiem. b. ), wier inzage mij vergund 
werd, vond ik zijne overige lessen vermeld. Ordo lection. l 746 a: "FREDER. BERN. AL· 

BINUS A. L. M. Philos. et Medic. Dr., Anatomes et Chirurgiae Lector, diebus Mercurii 
et Saturni Zootomiam tractabit."' l 747 b: 11 Chimrgiam tractabit." l 748 a: ,, F. B. ALBINUS, 

Anatomes et Chirurgiae Prof. designatus, Chirurgiam tractabit."' 1749 a et b: "Polypi 
narium natur~m et curam." 1750a-1755a: "Luxationes exponet."' 1755b-176I a: Chi

rurgiam tractabit. 1761 b-1772 a: "De illa Chirurgiae parte, obstetriciam artem quam 

nominant, disseret."" 1772 b et seqq. "Physiologiam tractabit."' 

(10) Resol. van Curat. 14, pag. 265 vso. 
( 11) De luimige en tamelijk sarkastische latijnsche dichtregels, bij gelegenheid van 

het houden zijner Oratie verspreid en gewoonlijk aan BURMAN of v AN SANTEN toege• 

schreven, waren van den volgenden inhoud: 
In F. B. ALBINUM, 

ambulatorem clarissimum. 

Inclyta nuper eras ALBlNrs, Leida, duobus, 

Nunc tibi vix tanti nominis umbra manet. 
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Lumine. ut a Phoebi Latonia lumen adoptat, 

Sic eadem in tenebris, Fratre cadente, micat. 
Ille per innumeros dextrae calamique labores 

Lustravit fama solis utrumque latus. 
Hic Batavum gyro breviore perambulat orbem, 

Et pedibus, Frater quod tulit arte, petit. 
Atque utinam hic Pollux revocaret Castora coelo ! 

Posset ut aethereas ire redire vias. 
( 12) Libellus eet. 1. 1. in Praef.: "Cum (libellus) quasi eormn sit compe11dium, quae 

frater, in Anatome olim et Chirurgia, dein in Physiologia ductor ac decessor, docuit in 
scholis. Quin etiam complectatur cogitata, familiares inter sermones ab eo accepta ; 
aliaque aut in manuscriptis obvia, aut impressis in operibus definita." 

(13) SIEGENBEEK, IJ, pag. 115. 

~ 14) Resolutiiin 1. ]. 14, pag. 307 en 315. 

(15) Act. Facult. med. III. c. i., 26 Nov. 1751. 

(16) Dissert. de vermibus intestinalibus hominum, praecipue de taenia. L. B. 1753. 4°. 
( 17) Sermo academicus de irnprudenti ratiocinio ex obsen,ationibus et experimentis me-

dicis. Groning. 1754. 4°. Het Programm,a inaugurale, waarin het letterkundig publiek 
werd uitgenoodigd om het uitspreken van die Oratie te komen bijwonen, en, als naar 
gewoonte, in druk uitgegeven, wordt door BOELES ( 1. 1.) genoemd als bron voor de 
kennis van des hoogleeraars vroegeren levensloop. 

(18) Raadgeving om de inenting der ziekte van het rundvee op eene gemakkelijke, on
kostbare en voordeelige manier te doen, uit eigen ondervinding opgemaakt enzv. Groningen, 
1769. 8°. Ook in SANDIFORT's Natuur- en Geneesk. Bibliotheek, D. VI, bl. 436 v.v., 
D. VII, bl. 192. Brief van w. VAN DOEVEREN enzv. aan E. SANDIFORT, behelzende een 
berigt van den gelukkigen uitslag der inenting der kinderpokjes, onlangs te Groningen on
dervonden (25 Mei 1770); in SANDIFORT's Bibl. D. VII, 170-188. Verhandeling over de 
ware kinderpokjes, die meer dan eenmaal denzelfden mensch aantasten; in Verhandelin
gen van de Hollandsche ·Maatschappij van Wetenschappen, l 770, 189 seqq. 

(19) Specimen observationurn academicarum ad MYJnstrorum historiam, Anatornen, Patho-
logiam et Artem Obstetriciam praecipue spectantium. Groning .. et L. B. 1765. 40_ 

(20) Groningae 1762. 4°. 

(21) Ibidem 1770. 4°. 

(22) Bij besluit van 1 Oct. 1770. Zie Resolut. 14, pag. 262 vs. 
(23) Sernw academicus de Recentiorum invez!tis Medicinam hodiernam veteri praestan

tiorem reddentibus. L. B. 1771. 4°. 
(24) Serm. acad. de remedio morbo, sive de malis, quae lwminibus a remediis, sanandi 

causa adhibitis, saepenumero accidere so'lent. Resol. 14, 313 vs. 

(25) GuALTHER. VAN DOEVEREN Allocutio habita in solemni actu academica a. d. IX 
Febr. 1775, cum summos in kledicina honores more majorum consequeretur RUDOLPHUS 
FORSTER, Oldamptino-Groninganus; in Solemnibus die IX Febr. 1775 peractis, cum ad 
celebranda sacra Academiae L. B. secularia, quatuor Doctores more majorum in aede 
divi Petri crearentur. L. B. 4°. pag. 33 seqq. 

(26) Ordo lectionum hiemal. 1771: 11 GuALTH. VAN DOEVEREN, Medicinae Doétor et 
Prof. ordinarius, De morbis mulierwn ex arte irnprimis Obstetricia explicandis." 

(27) Primae lineae de cognoscendis 'f{lulierum morbis, in usus academicos ductae a 
GUALTH. VAN DOEVEREN, ]1-edic. Dr. et Prof. L. B. 1775. s0• Recudi curavit D. JOAN
NES CHRISTIANUS TRAUGOTT SCHLEGEL eet. Lipsiae 1786. s0• 

(28) Resol. van Curat. 14, pag. 266 vs.: "8 Aug. 1771 besloten, dat de recepten, voo'r-
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geschreven op het Collegium casuale, waarvoor Professor v AN DOEVEREN zich heeft 
aangeboden, zullen gereed gemaakt worden in de Stads-Apotheek.'' De berigten van 
HEIM hebben betrekking op het jaar 1772, toen hij aldaar met zijn vriend MUZEL een 
tijd lang studeerde. Vid. w. G. KESSLER's Leben des Königlich Preuss. GhR. und Doc
tor's der Àrzneiwissenschaft E. L. HEIM eet. I Thl. Leipz. 1835 8°. pag. 210 seq.: "Zwei 

Tage in der W oche kommen Patienten, deren Historiam mor bi der Professol'" durch 
Fragen heraus zu bringen sucht'" u. s. w. (naar aanwijzing van Prof. GROSHANS ). 

(29) W. B. S. BoELES, Levensschetsen der Groninger Hoogleeraren, l. 1. pag. 80 seq. 
(30) Resol. van Curatoren, 15, pag. 35 seq. (26 April 1784). 

( 31) Raad-geving om de inenting der ziekte van "t Rundvee, op eene gemakkelijke, 
onkostbare en voordeelige manier te doen, enzv. De inhoud van dat kleine geschrift 
wordt uitvoerig vermeld in SANDIFORT's Geneeskundige Bibliotheek, D. VI, pag. 436 seqq. 
Dat VAN DOEVEREN over de uitkomst van die door hem zelven en anderen bewerkstel
ligde proefnemingen weinig te vreden was, en daarom geenszins voor een voorstander 
dier praktijk ·wilde gehouden worden, blijkt uit hetgeen hij een jaar later, 20 Meij 1770, 

aan SANDIFORT schreef. Men zie de Geneesk. Bibl. D. VII, pag. 192 (*). 

( 32) Brief van den hooggeleerden Heere w. VAN DOEVEREN, Medicinae Doctor enzv., 
aan den Heere EDUARD SANDIFORT, 1Vledicinae en Stads-Doctor enzv. (25 Meij 1770), 

behelzende een berigt van den gtlukkigen uitslag der inentinge der kinderpokJes, onlangs 
te Groningen onderi;onden; in Geneesk. Bibl. l. 1. D. VII, pag. 170 seqq. 

( 33) Disquisitio ph_ysiologica de eo, quod vitam constituit in corpore aniniali, praeside 
GUALTHERO VAN DOEVEREN. Groningae, 1758. Recus. in SANDIFORTII Thesaur. Dissert. 
III, pag. 528 seqq. 

( 34) Dissertatio de arteriarum et venarum vi irritabili ejusque in vasis excessu et inde 
oriunda sanguinis directione abnor1ni. Groning. 1766. Oratio de recentiorum Medicorum, 
irriprimis Belgarum, meritis in phaenomenis et e.ff ectibus principii, _quod vitmn animalem 
constituit, indagandis et ad statwn corporis. humani sanum et morbosum applicandis. 

Groning. 1780. 

( 35) E loge de feu Mr. G. v AN DOEVEREN; dans C Histoire de la Société Royale de 
Medicine, des années 1782 et 1 783. E. SANDIFORT, ~Mus. Ànatom. eet. Tom I, pag. 93 

seqq. J. A. DE CHALMOT, Biogr. Woordenb., 1. 1. D. VIII, pag. 101 seqq. BoELES, 1. 1. 
( 36) Afhandling om den i .llolland nu gaonbara Boskaps-sjukan eet. Men zie een 

verslag dienaangaande in de Bibliotheek, 1. 1., D. VII, pag. 188 seqq. E. SANDIFORT's 

Beschreibung der Viehseuche in Holland, Îm .T ahre 1769 und P. J. BERGIUS, Bedenklich
keiten be,y der Einimpfuhg der Viehseuche. Leipz. 1772. 8°. 

( 37) Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten der kinderen, vertaald en 
nermeerderd door E. SANDIFORT. 's Gravenhage, 1768, D. II. 8°. Tweede Druk. Aanmer
kelijk vermeerderd. ·waarbij _gevoegd is eene Verhandeling over de gebrelcen, welke de 
kinderen somtijds kort na de geboorte treffen en tot de Heelkunde betrekking hebben. 

Ibidem 1 779. 

(38) .lleel- en Ontleedkundige Verhandeling over eene slagaderbreuk in de groote slag
ader, door EDUARD SANDIFORT enzv. 's Gravenhage, 1765. 8°. met Pl. 

(39) Nov. Act. Academiae Naturae Curiosorum. Tom. IV, Obs. 32, pag. 150 seqq. 
(40) Mus. Anat. Àcademiae Lugduno-Batavae Vol. I, pag. 302; vol. II. Tab. CXXV 

et CXXVI. 
( 41) Observationes de foetu monstroso eet.; in Actis Helveticis ph_ysico-m,athematico-

anatomico-botanico-medicis. Vol. VII. Basileae, 1772. 4°. 

(42) Op de Series lectionum, die ik heb kunnen raadplegen, vond ik de volgende 

lessen voor de zomer- ( a.) en winter-semesters ( b.) aangekondigd; 1771 a. en b. Selecta 
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Chirurgiae capita explicabit; 1772 Mor bos ossium; 1 773 a. Oculorum mor bos; 1 773 b et 
74 a. Chirurgicas operationes; 1774 b. Corporis humani fabricam explicabit; 1775 a. Se
lecta Chirurgiae capita; 1775b. Corporis hum:tstni fabricam explicabit; 1776 Morbos os
sium; 1782 a. Physiologiam; b. Corporis humani fabricam; 1783 a. Mor bos ossium; 
b. Corporis humani fabricam; 1784 b. Artem Obstetriciam; 1786 a. lVIorbos Chirurgicos; 
b. Morbos ossium; l 78~ Institutiones Chirurgicas. - Men moet hierbij in het oog hou
den, dat de zoogenaamde anatomische demonstratiën in dien tijd niet afzonderlijk op de 

Series lectionum vermeld werden. 
( 43) De BERNHARDO SIEGFRIED ALBINO Anatomicorurn, quotquot elapso floruerunt se

culo, facile principe, Ph,ysiologorum vero sui temporis swmno. Resol. v. Curat. 15, 

pag. 235. 

( 44) Tabulae intestini duodeni. L. B. 1780. 4°., in Praef. pag. 3: ,, Lubuit-tentare, quid 
repetitum saepissime examen, quid peritissfmi ac dexterrimi delineatoris manus efficere 
posset. In quinquaginta itaque, immo pluribus, cadaveribus, infantum, adultorum, prae
parationem dicti intestini diversis modis institui, curavique ut semper ea, quae sese oculis 
off ere bant, exacte delinearentur. N ata sic icon urn, duodeni situm exhibentium, insignis 
collectio, ex qua illas, quae hisce quinque tabulis sistuntur, selectas, et dicti intestini 
sedem ab anteriore, a posteriore, vacuo plenoque, integro et aperto ventriculo, ob oculos 
ponentes, tentaminis adinstar, in lucem emitto '' eet. 

( 45) De circumspecto cadavermn exarnine, optima practicae Medicinae adminiculo. 
L. B. 1772. 4°. 

(46) Anatomie pathologique du corps hurnain eet. fol. Avant-propos (30 ·Sept. 1828), 

pag. 2 seq.: "J'ai pour devanciers et pour modèles une foule d,auteurs recommandables. 
Au premier rang se place Sandifort, dont les belles planches en apprennent plus en 
quelques heures que des volumes de description, et qu'on peut considérer comme le père 
de riconographie pathologique." 

( 47) 11 Mitto itaque nunc in lucem observationes nonnullas anatomico-pathologicas, 
alias, favente his conaminibus summo numine, de tempore in tempus communicaturus, et 
summi ALBINI vestigia exemplumque, quod in Annotationibus academicis cledit, e longin-
quo licet, sequuturus.,, In Praef. ad Observationes anatomico-pathologicas. ' 

( 48) lcones herniae inguinalis congenitae. L. B. 1781. 4°. Anatome infantis cerebro 
destituti. L. B. 1784. 4°. cum fig. 

( 49) L. B. 1777-1781. 4 voll. 4°. cum. fig. 
(50) L. B. 1783-1785. Libr. I et II. 4°. cum fig. 
(51) Ätlus. Anat. vol. III. Introd. pag. 1 seqq. 
(52) Resol. 15, pag. 38. 

( 53) Götting. gelehrte Anzeige, 1774, pag. 405 seqq. 

( 54) L. M. A. CALDANII lnstitutiones ph_ysiologicae et pathologicae. Edidit, praefatus 
est, indicemque addidit EDUARDUS SANDIFORT eet. L. B. 1784. II voll. 80. 

( 55) Eene volledige opgaaf van deze is in het aangehaalde, door G. SANDIFORT ge
schreven, levensberigt te vinden, en ook achter de Oratio van J. M. KEMPER, in Annali
bus Acad. Lugduno-Batavae, 1815-1816, pag. 144 seqq. 

(56) Act. Facultatis 1vledicae vol. III, c.i., die 29 Julii 1751. 

(57) Vidd. Act. l. 1.: 11 Die 24 Aug. 1752, DAVID VAN ROIJEN, Lugcluno-Batavus, egre
giam suam Dissertationem de intestinis crassis multoru.m, malorum, causa et sede strenue 
defendit in senatu, et dein Medicinae Doctor creatus est a Cl. ADRIANO VAN ROIJEN." 

(manu FR. WINTER) . 

( 58) Oratio de hortis publicis, praestantissimis scientiae botanicae adrniniculis. L. B. 
1754. 4°. pag. 20 seq: 11 Has autem ( docendi) partes mihi tradere, ex illo jam tempore, 
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quo a majorum nostrorum tramite discedendi, tuaque potius vestigia premendi animus 
mihi videbatur, benevola mente agitare coepisti, eximium florentissimae Palladis hujus 
aedis decus, nostraeque gentis haud infima gloria, amantissime patrue ! Atque haud Je. 
vem in me formando operam collocasti; tantum ducem nactus, tuoque excitatus illustri 
exemplo, fidisque adjutus consiliis, per amoena horti vireta vagari, inque secreta Naturae 
arcana introspicere curiosus didici; tandemque paullo confirmatior, ulterius exspatiari, 
immo, tuis corroboràtus praeceptis, ad exteras quoque gentes excurrere ausus fui. Hinc, 
si quod in me botanicae artis studium est, si quis in perquirendis plantis usus, si qua 
assiduis laboribus hinc profecta ratio aliqua, id omne me Tibi debere paiam profiteor '' eet. 

(59) Biblioth. botanie. Tom. II, pag. 441: ,, Non aliter certe plantarum numerosiorum 
cognitionem posse acquiri.'" 

( 60) De hodierna rei herbariae excolendae ratione ad certitudinem et evidentiam in ea 
consequendam egregie comparata. 

( 61) Ordines lectionum 17 54 b.--1 786 a.: " V egetabilium cognitionem tradet '"; 1786 b. 

"Lectiones de rebus ad studium botanicum pertinentibus, cum commodum erit, publicas 
ha be bit.'' 

( 62) Catalogue de la .Bibliothèque de feu ]fr. s. J. BRUG MANS eet. Le~de 1858, pag. 
10, N. 75 4°.: ,, Commercium literarium viri Cl. D. VAN ROIJEN cum Clar. CAROLO LIN· 

NAEO, continens 21 epistolas autographas LINNAEI ann. 1758-1780, et 21 epistolas n. 
VAN ROIJEN ad LINNAEUM datas et auctoris manu descriptas." 


