
HERSri'ELLING VAN HET KLINISCHE ONDERWIJS IN 1787. 
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RETISCH ONDERWIJS DER DRIE GENOEMDE 
HOOGLEERAREN, 

DOOR 

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

Dnar ik aan het verval en den volledigen ondergang van het Klinische 
Onderwijs, waardoor de medische studiën aan de Leidsche hoogeschool, reeds 
spoedig na BOERHAA VE's dood, gedurende geruimen tijd benadeeld werden, 
vroeger een groot deel van een afzonderlijk Opstel gewijd heb, zoo zal 
liet niemand bevreemden, dat ik de later tot stand gekomen herstelling 
van dat onderwijs evenzeer gewigtig genoeg acht om er opzettelijk bij stil 
te staàn. Zelfs zal dat onderwerp, naar ik vertrouw, meer belangstelling 
wekken, dan men aan eerstgenoemde gebeurtenis, uit den aard der zaak, heeft 
kunnen verleenen, vermits het aangenamer en ook eigenaardiger is, om bij 
onde1·wijs en akademische vorming, van uitbreiding en volmaking te hooren 
gewagen, dan op inkrimping en achteruitgang te moeten gewezen worden. 
Ik wil daarom trachten de herstelling en reformatie van het Klinische Onder
wijs, waardoor een belangrijk keerpunt in de akademische opleiding en 
vorming, wat de Geneeskundige Faculteit betreft, te Leiden heeft plaats 
gehad, naauwkeuriger te doen kennen. Bedrieg ik mij niet, dan zijn onder• 
scheidene tot dat tijdperk betrekkelijke berigten volledig genoeg, om ons 
aangaande de oorzaken en de gevolgen dier heugelijke gebeurtenis het noo
clige licht te verschaffen. 

Hoe meer de noodzakelijkheid van deze of gene hervorming in het open
baar wordt uitgesproken, en hoe duidelijker het gemis van eene of andere 
nuttige, en in veler belang noodig geoordeelde inrigting, wordt aangewezen, 
des te grootere kans is er, dat het gebrekkige verholpen, het onbruikbare 
verbeterd, en in het ontbrekende voorzien zal worden. Zoo is het ook ge
gaan met de inrigting van het klinisch geneeskundig onderwijs te Leiden.Na
dat namelijk de les~sen aan het ziekbed allengs meer en meer verwaarloosd 
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waren en eindelijk geheel hadden opgehouden, en die ongunstige gesteld
heid van zaken • bij voortduring bleef aanhouden, was wel dat groote gemis 
door vele belanghebbenden gevoeld, maar nooit door deskundigen aangewezen, 
of door hen, die bij magte waren er in te voorzien, naar behooren behartigd 
geworden. GeUjk dit laatste eindelijk geschiedde, toen in 1786, zoo als nader 
zal worden aangewezen, op voorstel van 1\fr. PIETER VAN BLEISWIJK, door 
het Collegie van Curatoren en Eurgemeesteren het besluit werd genomen 
om het klinisch ondei-wijs aan de Leische hoogeschool te herstellen, zoo 
heeft men in eerstgenoemd opzigt, wat de aanwijzing van het bestaande 
kwaad betreft, aan Leidens geschiedschrijver DAVID VAN ALPHEN geene ge
ringe verpligting, vermits men met grond mag vermoeden, dat de door 
dezen, bij zijne stadgenooten hoog gewaardeerden schrijver gemaakte aan
merkingen, die in 1784 het licht zagen, niet slechts de aandacht van velen 
zullen getrokken, maar ook bij allen, die met den aard en de ware behoeften 
van het geneeskundig onderwijs bekend waren, weerklank zullen gevonden 
heb ben. Nadat v AN ALPHEN namelijk, in zijn Noodig naabericht tot ket 
.Aankangzel op de beschrijving der Btad Leiden, over het Caecilia-gasthuis en 
het aldaar gegeven praktiscb"geneeskundig onderwijs sprekende, vermeld 
had, dat er bij Curatoren wel eens sprake geweest was over de _oprigting 
van een algemeen koBpitaal, gaat hij op de volgende wijze voort (1): "Doch 
daar men nu zoo een algemeen hospitaal tot nu toe te vergeefs verwacht, 
zoo was het maar te wenschen, dat dit hier voor genoemde Collegium 
medico-practicum, op dien voet als in de vorige dagen, hier voren breeder 
verhaald, mogt herleven. Dit toch mogt men als een klein hospitaal, hoe
danig hetzelve gasthuis ook in gevolge van zijne eerste stichting en inrig
ting altijd geweest is, aanmerken. Het is immers, naar het oordeel van 
alle verstandigen, beter iets, dat wel in der daad klein is, maar wel in acht 
genomen wordende, een algemeen en uitgebreid nut aanbrengt, te bezitten, 
dan alles te- missen en van alle middelen, welke men kent en bekent als 
voor het menschdom · algemeen heilzaam, volstrektelijk verstoken te zijn. 
Om nu deze verstorvene instelling wederom als uit den dood te doen ver
rijzen, hangt alleen af van <len veelvermogenden wil van Heeren. Curatoren 
en hunne mede.amptgenooten, Burgemeesteren der stad Leiden, wien tezamen 

. het opperste bestier der akademische zaken door onzen hoogen, geëerbie
digden en onaf hankelijken Souverein, de vrije Staten van Holland en West• 
ll,riesland is aanbevolen, en dewelken, wanneer zij het goedvinden, deze ver
ouderde instelling kunnen vernieuwen, en alsdan ook door een goed toe
voorzigt, hoedanig zij best geraden zullen vinden, tevens zorgen, dat dezelve, 

. hernieuwd zijnde, niet slechts met eene ijdele praalvertooning in de Ordo 
lectionum academicarum worden aangekondigd, maar dat dezelve gestadig
lijk worden onderhouden, op diezelfde wijze, als zulks in vroegeren tijd is 
in gebruik geweest, en ook nog in die voorgemelde gelukkige dagen door 
de twee groote akademische lichten, HERMAN BOERHAA VE en HEitMAN 

oosTERDIJK SCHACHT, is waargenomen: opdat dus de daartoe . uitgegeven 
wordende penningen niet nutteloos verspild 'Yorden. Doch dat i_s het werk 
van dat hoog aanzienlijk Collegie, en dus scheide ik hier van af met mijnen 
opregten wensch, dat deze onze Hollandsche alhier te Leiden gestichte 
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Universiteit steeds in bloei en aanzien meer en meer moge toenemen, zoo
dat zij boven alle andere Academiën, waar ter wereld ook gevestigd, uit
munte als een zeer vruchtbare appelboom boven alle de hoornen, die in 
de wildernissen wassen, en haren luister, zoo wegens degenen, die aldaar 
leeren, als wegens degenen, die aldaar geleerd worden, zonder ophouden 
moge geduren, tot dat er geen tijd meer en zij". 

Moge de vergeltjking der Leidsche U~iversiteit met een vruchtbaren appel
boom en de-veelheid van woorden; waarin VAN ALPHEN zijn verlangen uitdrukt, 
eene proeve opleveren van den stijl, die nog omstreeks het einde der vorige 
eeuw, aan de meest bekwame schrijvers in ons vaderland eigen was, zoo 
wordt door dien thans verouderden vorm echter niets afgedongen op de deug· 
delijkh'eid der zaak zelve, of op den ijver, waarmede op bare behartiging werd 
aangedrongen. Integendeel bewijst iedere zinsnede, dat de schrijver met 
zijn onderwerp geheel vervuld was, en naar zijn beste vermogen er naar 
streefde, om ook zijne lezers in zijne eigene overtuiging te doen deelen. 
Men mag daarom _met grond aannemen, dat die taal van den Leidschen Bur
gemeester het hare zal heb ben bijgedragen om aan het tot stand komen 
van die lang gewensch te zaak den eersten stoot te geven. Wat hiervan 
zijn moge, dit is zeker, dat er na de uitgave van · VAN ALPHEN's voornoemd 
Vervol.r1 op VAN MIERIS, naauwelijks twee jaren verliepen, of het door hem 
besproken onderwerp werd in het Collegie van Curatoren, waarin hij ook zelf 
als Burgemeester zitting had, in ·ernstige overweging genomen. 

Op voorstel van_ den Curator Mr. PIETER v AN BLEISWIJK, Raaclpensio" 
naris van Holland, werd namelijk in de Vergadering van Curatoren en 
B.urgemeesters, gehouden 1 Junij 1786, besloten om het lang gestaakt 
klinisch onderwijs aan de Leidsche hoogeschool te herstellen (2). Die zaak 
had naauwelijks eenen warrneren en meer vermogenden voorstander kunnen 
vinden, dan genoemden aanzienlijken Staatsman, van wien het bekend is, 
dat hij zelf als student te Leiden bijzonder had uitgemunt, en aan hare 
hoogeschool zoo gehecht was, dat hij het bij zijne eerste benoeming tot 
Raadpensionaris, welke hooge betrekking hem bij herhaling werd opgedragen, 
tot eene voorwaarde maakte, om het Curatorschap van 's lands hoogeschool te 
mogen blijven bekleeden (3). Het door hem gedaan voorstel vond dan ook ge• 
reeden ingang, en gaf terstond aanleiding tot het besluit, dat men met de 
Regenten van het Caecilia-gasthuis, in welk gesticht insgelijks de vroegere 
klinische oefeningen hadden plaats gehad, tot dat einde in overleg treden 
zou.· Deze laatsten nu toonden zich bereid om de huishoudelijke zorg voor 
zoodanige, voor het ~linisch onderwijs bestemde en tot dat einde van de 
overigen afgezonderde patiënten, mits het getal van 20 niet overschreden 
werd, op zich te nemen tegen . eene jaar lij ksche vergoeding van f 4500, 
buiten de kosten der medicamenten en van hetgeen voor de aanschaffing 
van nieuwe bedden met derzelver toebehooren gevorderd zou worden ( 4). 

Zoo was dan de zaak behoorlijk aanhangig gemaakt, en mogt men hoop 
voeden, dat zij eerlang haar beslag krijgen zou. Daartoe werd echter nog 
de toestemming van de Edelmogende Heeren Staten van Holland en West
Friesland gevorderd, vermits er zonder eene jaarlijksche subsidie van de 
benoodigde gelden aan geene volvoering van het plan gedacht kon worden. 

9* 
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Daarom meenden ook de leden der Medische Faculteit van hunne groote 
belangstelling in de zaak te moeten doen blijken, waartoe de boogleeraar 
NICOLAAS GEORGE oosTERDIJK eene allezins geschikte gelegenheid vond bij 
het uitspreken zijner Rectorale Oratie op 8 Februarij 1787. Na daarin 
namelijk over de groote bezwm·en, die aan de kunatoefening van den geneealteer 
ver!Jonden zijn, gehandeld te hebben, had de redenaar gereede aanleiding 
om de middelen, door welke men die bezwaren grootendeels zou kunnen 
opheffen, aan te wijzen en om dienaangaande zijne overtuiging op de na
volgende wijze uit te spreken (5): 

11 De grootste moeijelijkheid, mijne Hoorders! waardoor jongere genees
heeren, in het begin van hunne JJraktische loopbaan belemmerd worden, 
bestaat hierin, dat het hun wel aan geene gezonde en bruikbare theoretische 
kennis ontbreekt, dat zij ook de eenvoudigste regels der ziektebehandeling 
behoorlijk geleerd heb ben, en dat zij zich eindelijk, te midden van de ver
bazende menigte geneesmiddelen, die er zijn, de noodige kennis verschaft 
Lebben van eenige weinige middelen en van de daaraan eigene krachten, maar 
dat zij niettemin, bij de aanwending van dat alles, .. ets vreemds en onaan
genaams ontmoeten, zoodat zij bij de klagten der lijders verlegen staan, 
en somtijds zelfs onwillekeurig beginnen te beven, ten ware zij (wat niet 
aan allen te beurt valt) onder de leiding en het toezigt van een meer ge
oefend geneesheer, een tijd lang, de behandeling van lijders mogten geleerd 
hebben. Aan dit bezwaar kan door geen ander middel worden te gemoet 
gekomen, dan alleen door datgene, waardoor buitenlandsche hoogescholen 
(het is wel hard dit te moeten zeggen, maar het is toch niet te min waar) 
boven onze hoogeschool uitmunten, eene zaak, die voorzeker in het belang 
der studenten, van welke velen haar tot sieraad verstrekken, allezins te be
treuren is. Onder alles toch, wat tot aanbeveling van een geneesheer ver
strekken kan, behoort bij uitnemendheid de geneeskundige ervaring, die 
intusschen aan onze studenten ontbreekt, en alleen door genoemd middel 
kan worden verkregen. ~laar door welk middel dan? Door een voor het 
geven van klinisch onderwijs _geschikt ziekenhuis. Ik heb gezegd"· 

Deze, in het oorspronkelijke, met laconische kortheid uitgesprokene en 
op het effect berekende woorden misten hun doel niet, daar de redenaar 
aan zijne in Februarij gehoudene Oratie, reeds op 10 Maart, tijdens deze 
gedrukt werd, eene aanteekening kon toevoegen met het l>erigt, dat door 

den ijver van Heeren Curatoren en <le onbekrompenheid der Algemeene 
Staten in het toestaan van de, daarvoor benoodigde gelden, in de behoefte 
aan een hersteld klinisch onderwijs voorzien was geworden~ 

Wat door oosTERDIJK eene lióerali8 praepotentium Ordinum munijicentia · 
genoemd wer<l, had betrekking op eene door dat Collegie, voor den tijd der 
eerstvolgende tien jaren, toegestane jaadijksche toelage van zes duizend 
gulden, van welk besluit bij missive van 8 Maart aan Curatoren was kennis 
gegeven (6). Die som werd toen geoordeeld toereikende te zijn om in het 
Caecilia-gasthuis op nieuw een Collegium practico-medicum in te rigten en 
in een behoorlijken staat te onderhouden, voor Z?O ver men daarover, naar _ 
de vroeger medegedeelde berekening en uit het met de Regenten van genoemd 
gasthuis gesloten accoord, reeds vooraf oordeelen kon. Volgens dat accoord 
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moest namelijk voor de voeding en verdere verpleging der zieke mannen 
en vrouwen, die men in voornoemde loealen, als klinische patiënten behan • 
delen zou, en wier vereenigd getal dat van 20 niet mogt te boven gaan, 
eene som van 4620 gulden in het jaar voldaan worden, vermits Curatoren 
besloten hadden, dat aan de door Regenten gestipuleerde som van / 45 00, 
de vroeger aan dat Bestuur jaarlijks betaalde f 120, waarmede men ook ge
durende de jaren, dat er geenerlei klinisch onderwijs plaats had, was voort
gegaan, zouden toegevoegd worden. Daarenboven ontvingen Regenten van 
genoemd gasthuis de som van / 1200 voor ééns, deels als eene geldelijke 
vergoeding voor het gemis aan ruimte, hetwelk zij voortaan lijden zouden, 
deels ter bestrijding der kosten, bij het in gereedheid brengen en_ onder
houden der beide localen gevorderd. Onder de toen bewerkstelligde verande
ringen behoorde insgelijks deze, dat uit het voor de sectiones cadaverum 
bestemde en daarvoor reeds vroeger gediend hebbende vertrek het zoogenaamd 
theatrum verwijderd werd, ten einde het tevens tot vergaderplaats van de 
studenten zou kunnen dienen. In de b~hoefte aan beddengoed werd voorzien 
door 20 nieuwe bedden voor kosten der Universiteit te laten vervaardigen. 
Daarnnboven werden uit den voorraad, die in 1781, in het pesthuis te Lei
den - de tegenwoordige militaire strafgevangenis - voor rekening der 
Provincie was in gereedheid gebragt, op verzoek van Curatoren en Burge
meesters, 20 matrassen, 20 peluwen, 40 kussens, 40 deekens, 80 lakens en 
80 kussensloopen, door Heeren Gecommitteeràe Raden ten behoeve van het Col
legium practico-medicum afgestaan (7). 

Nadat in voornoemde en andere rnateriëele benoodigdheden voorzien was, 
werden de Professoren oosTERDIJK en PARADIJS, die beiden tot dusverre al
leen theoretisch onderwijs in de geneeskundige praktijk gegeven hadden, 
tot Projesaorea Oollegii practici benoemd, met de vroeger gebruikelijkejaar
lijksche toelage voor elk hunner, van 200 gulden, terwijl zij tevens verzocht 
werden, ,, om een plan te formeeren, naar hetwelk dit etablissement nu en 
voor het vervolg op een soliden grond zou kunnen zijn en blijven gevestigd." 
Aan dat verlangen van Curatoren werd door die hoogleeraars voldaan en 
hun ontwerp werd goedgekeurd in de Vergadering van 6 September 1787 (8). 
Aan beide genoemde Professoren werden ter adsistentie toegevoegd de Doc
toren ROELAND DE KRUIJFF en JACOBUS THiëNS VAN DE WIJNPERSSE, elk 
op een tractement van/ 150 in het jaar, terwijl het verleenen van heelkun
dige hulp, zoo dikwijls die zou gevorderd worden, werd opgedragen aan deu 
Heelmeester JAN FREDRIK BA. VER op eene jaarwedde van / 100 (9). Ein
delijk werden voor het beurtelings leveren der benoodigde medicamenten be
noemd de apothecars JAN ALBERT HUIJG ENS en HAJO HARMEN ANDREAE, wier 
rekeningen elk vierendeeljaars door de Professoren nagezien en geverifieerd 
moesten worden. · 

Nadat door bovenstaande maatregelen aan de voornaamste uitwendio·e voor-o . 
waarden, die er voor een geregeld klinisch onderwijs schenen gevorderd te 
worden, voldaan was geworden, en na geda.ne aanschrijving aan de Stads Doc
toren, om geschikte patiënten, zoo veel mogelijk, naar de akademische kli
niek te zenden, werd er tegen het einde van 17 8 7, met dit praktisch-genees
kundig onderwijs een aanvang gemaakt. Ter gedqchtenis van die heugelijke 

... 
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gebeurtenis werd drie jaar la ter, toen de groote waarde van de aan het ziek• 
heel gegeven lessen aanvankelijk gebleken was, met toestemming van Curato• 
ren (10), voor den schoorsteen van een der localen een zwart ,geschilderd 
bord opgehangen, met het volgend opschrift in gouden letters: 

Anno MDCCLXXXVII 
lil 

Academia Lugduno-Batava 
instauratum est Collegium practicum, 

Viris Clarissimis 
NICOLAO GEORGIO OOSTERDIJK 

J oannis filio 
et 

NICOLAO PARADIJS 

Medicinae practicae Professoribus. 

Dat gedenkstuk is bewaard gebleven en hangt alsnog in het voorhuis van 
het tegenwoordig Nosocomium Academicum op de Oude Vest. Oorspron
ke1ijk geplaatst, zoo als gezegd werd, in een der vou· het klinisch onder
wijs bestemde vertrekken in het Caecilia-gasthuis, is het reeds tweemalen, 
gel~jk wij nader zien zullen, verhuisd, om weldra, zoo als wij hopen, eene 
meer blijvende plaats te krijgen, of door een nieuw gedenkteeken vervangen 
te worden in het eventuëele akademische ziekenhuis, met welks aanbouw 
reeds een begin gemaakt is, en door welks voltooijing evenzeer, en in nog 
ruimere mate, aan de eiscben van den tegenwoordîgen tijd voldaan zal 
worden·, als in de vorige eeuw het geval was, toen twee localen in het Cae
cilia-gasthuis op nieuw de bestemming kregen, om voor de Professoren en 
studenten der Medische Faculteit te Leiden, tot het geven en ontvangen 
van klinisch onderwijs te dienen. Die bestemming hebben genoemde loèa
len gedurende een twaalftal jaren behouden, om toen door eene uitgebrei
dere en betere inrigting vervangen te worden. Ook over deze meen ik ntl 

reeds · te moeten spreken, ten einde, behalve de .Medische, aan oosT ERDIJK 

en PA.RADIJS opgedragen kliniek, ook die der Heel- en Verloskunde, eerst 
eenige jaren later, door den toen benoemden hoogleeraar DU PUI in het 
aanzijn geroepen, te kunnen vermelden. · _ 

Nadat namelijk de met roem · be.kende VAN SANTEN in de Vergadering ~·an 
Curatoren van 22 September 1797, over de noodzakelijkheid had gesproken, 
om, na het tienjarig bestaan van het Collegium practîco-medicum, op nieuw 
aan het Provinciaal Be8tuur · van Holland continuatie te verzoeken van de 
jaarlijksche door dat Collegie toegestane subsidie, en tevens . met nadruk · de 
wenschelijkheid was aangewezen, om het klinisch onderwijs uit te breiden, 
en daaraan eene practische opleiding in de Heel- en Verloskunde toe te voe
gen (ll), werd op die zaak nader teruggekomen in de Vergadering van 8 
Februarij 1798, en toen voorloopig besloten, om, overeenkomstig eene door 
Prof. nu PUI ingeleverde Memorie, en eene nadere door de drie Professoren, 

oosTERDIJK, PA.RADIJS en nu P.UI gedane voordragt, het Collegium practico
medicum uit te breiden tot een ·Nosocomium ckirurgicurn en een zooge
naamd :I'ocodochium (12). Van dit door Curatoren genomen besluit werd 
mededeeling gedaan aan de Con8titueerende Vergadering, repre8enterende ket 
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Bataafsche volk, bij Missive van 22 Febtuarij 1798, terwijl bij dit Collegie 
nog nader op die belangrijke zaak werd aangedrongen in een door den 
Curator VAN LEIJDEN ontworpen, en in de Vergadering van 31 Maart goed
gekeurd verzoekschrift (13). 

Intusschen kon aan het verlangen van Professoren niet voldaan worden 
in het Caecilia-gasthuis, vermits in· dat gebouw, buiten de beide in gebruik 
zijnde ziekenzalen, geen ander locaal nog beschikbaar was, behalve een voor 

het plaatsen van zes bedden bruikbaar vertrek, hetwelk echter niet aan het 
voorgestelde doel, om ook mannen en vrouwen met heelkundige gebreken 
en aanstaande kraamvrouwen , op te nemen, beantwoordde. Daarom werd in · 
de Curatoren-Vergadering van 14 November 1798 besloten om het met Re• 
genten van genoemd gesticht voor tien jaren aangegaan accoord niet te 
vernieuwen, maar liever voor het ontworpen uitgebreidere praktische Instituut 
een afzonderlijk huis, waarin men veertig personen zou kunnen opnemen, af 
te huren (14). Daarenboven werd reeds in diezelfde Vergadering het be
sluit genomen, dat uit de U niversiteitskas verstrekt zouden worden: tot het 
aanschaffen van kribben, lakens, sloopen, kleederen, huisraad enzv., bij <le 
oprigting, in ééns / 6000; en tot het bekostigen der eventuëele uitgebreidere 
kliniek, voor het jaar 1799, de som van / 10,000. Elk der drie Professo
ren zou jaarlijks. eene toelage van f 3:00 ontvangen; de Doctoren R. DE 

· KRUIJFF en J. soNNEVELD, elk f 200; en de twee Chirui-gijns, . voor welke 
betrekking aan den in functie zijnden Heelmeester een tweede zou worden 
toegevoegd, elk / 100. 

Nadat men, qvereenkomstig deze bepalingen,. vruchtelooze moeite gedaan 
had om een geschikt gebouw te vinden en in huur te nemen, werd 15 Ja
nuarij 1799, na kennisneming van eene nadere, door de Professoren PARADIJS 

en DU PUI ingeleverde Memorie - zijnde OÖSTERDIJK door ziekte verhin
derd geworden, het stuk mede te onderteekenen - door ·curatoren be
sloten (15 )~ om aan te koopen een huis tegenover het koor van de ·Pieterskerk, 
toebehoord hebbende aan de familie van Prof. RÜCKER, en thans in eigen
dom toekomende aan de weduwe van Prof. SCHULTENS, voor eene· som van 

f 3500. V oolts werd gevolg gegeven aan de verschillende, in de Vergade-
ring van 14 November des vorigen jaars gemaakte bepalingen, en besloten 
om aan de toen toegestane gelden nog eene som van f 1000 toe te voegen, 
ten einde daaruit de kosten te vinden van kleine vertimmeringen en van het 
eventuëe]e transport der materialen. Tevens werd bepaald dat het Clinicum 
op 1 Augustus naar het nieuwe gebouw zou worden overgebragt. Tot 
tweeden Heelmeester werd aangesteld JACOBUS DROEZE (16), die deze betrek
king gedurende· eene tijdruimte van 25 jareri heeft waargenomen. 

De inrigting en verdeeling van het nieuwe gebouw laat zie~ eehigerrnate 
beoordeelen uit het Plan van algemeene en bijzondere oeconomie van ket No ... 
socomium academicum, dat door de drie genoemde Professoren, volgens een hun 
opgedragen mandaat (3 Mei 1799) ontworpen, door Curatoren, in hunne 
Vergadering van Rl Mei, werd goedgekeurd (17). De twee benedenver• 
trekken namelijk, die door middel van P;en breede deur gemeenschap had
den, waren bestemd voor de verpleging en behandeling van zieke vrouwen 
ten getale van twaalf, ook · voor zoochmige, die aan uitwendige gebreken, 
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onderhevig waren. Voor het oppassen dier patiënten werd eene bijzondere 
zaalmoeder aangesteld. Aan een derde benedenvertrek, dat achter de 
keuken gevonden werd, en voor vier of meer personen geschikt was, werd 
de bestemming gegeven om tot verblijfplaats van zwangere en kraamvrou-
wen te dienen, tot welker adsistentie HERMINA MOLJJ als vroedvrouw en 
baker werd aangesteld. Een vierde benedenvertrek was voor het verlossen 
van barende vrouwen bestem<l, terwijl datzelfde locaal, als het daarvoor 
niet benoodigd was, voor het verrigten van heelkundige operatiën hij vrouwe
lijke personen zou moeten dienen. Behalve de opgenoemde vertrekken was 
er nog eene, voor het gemeenschappelijk gebruik der drie Professoren be
stemde voorkamer, waarover op den tijd, dat deze niet aanwezig waren" 
beschikt mogt worden door den vader en de moeder, aan wie de huishou
delijke administratie was opgedragen. Deze hadden overigens, gelijk het 
verdere dienstpersoneel, hunne werk• en verblijfplaats in de keuken. Op 
de tweede verdieping was het grootst vertrek voor zestien ledikanten geschikt, 
en voor zieke of aan heelkundige gebreken onderhevige mannen bestemd. 
tot wier verzorging een oppasser werd aangesteld. ~en daarnaast gelegen 
bovenvertrek was voor het doen van heelkundige operatiën bij mannen be
stemd. Eene andere groote bovenkamer was tot verblijf- en slaapkamer 
van den vader en de moeder ingerigt, terwijl de meiden hare slaapkamer 
hadden op de derde verdieping. Tot vader en moeder werden benoemd 
JOHANNES ))E MO.EN en MARIA VAN w AARDENBURG. 

Ofschoon het nieuwe, nog vóór het einde der vorige eeuw betrok ken 
ziekenhuis slechts aan de allermatigst gestelde eischen, die men aan eene 
zoodanige inrigting doen mogt, voldeed, daar het gebouw, blijkens boven• 
staande berigten, a1lezins bekrompen was, zoo moet men echter toestemmen, 
dat de Medische Faculteit, althans voorloopig, er mede gebaat was, en wer
ke]ijk eene aanwinst gedaan had. Het bezit toch van een eigen gebouw, 
over hetwelk de · klinische docenten vrijelijk beschikken konden, had veel 
voor hoven afgehuurde localen, die tot hiertoe voor het geven der praktisch
geneeskundige lessen gediend hadden. Daarenboven was het door de laat
stelijk tot stand gekomen inrigting voor het eerst mogelijk geworden, om 
ook enkele, aan heelkundige gebreken onderhevige lijders en lijderessen aan 
het klinisch onderwijs dienstbaar te maken, en om aan een klein getal 
zwangere vrouwen verloskundige hulp te verleenen. Ofschoon ik aangaande 
de wijze, waarop het een en ander geschied is, slechts weinig zal kunnen 
berigten, behoort het echter tot mijne tegenwoordige taak, om de drie hoog
leeraren, die ik reeds vroeger als de toenmalige klinische docenten genoemd 
heb; wat nader te doen kennen. Ik heb daarom het · voornemen van 
oosTEllDIJK, PARADIJS en nu PUI eerst een kort levensberigt te geven en 
dan de weinÎge bijzonderheden mede te deelen, die er van h~n klinisch 
onderwijs bekend zijn. Daarna zal het echter noodig zijn, ook de theore-
tische lessen, door elk van die drie hoogleeraren gegeven, te vermelden, ten 
einde den lezer zóó een volledig overzigt over hunnen geheelen akademischen 
werkkring te verschaffen. Op die wijze zal echter de stof voor mijne tegen
woordige bijdrage reeds uitgebreid genoeg zijn, dan dat ik haar nog zou 
mogen vermeerderen do01· insgelijks de overige leden der Geneeskundige 
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Fnculteit, die gedurende korteren of langeren tijd ambtgenooten van het 
genoemde drietal geweest zijn, thans te vermelden. Dit zal geleidelijker 
geschieden kunnen in mijn eerstvolgend Opstel, waarin _ik over de docenten 
der natuurkundige wetenschappen, misschien met inbegrip der Ontleedkunde, 
zal moeten handelén. 

NICOLAAS GEORGE oosTERDIJK, jongste zoon van den Utrechtschen hoog
lf'eraar JOANNES O0STERDIJK SCHACH'l', · wiens levensberigt in de Athenae 
Fri8iacae van VRIEMOET gev~onden wordt (18), en kleinzoon van den Leid
schen boogleeranr HERMAN OOSTERDIJK SCHACH1', over wien ik als BOERHAAVE's 

ambtgenoot reeds vroeger gehandeld heb, werd 16 Februarij 1740, uit 
JOHANNA ALETTA MOL geboren. In zijne geboortestad Utrecht genoot hij 
zijne eerste opleiding, en werd 24 Januarij 1754, en dus op veertienjarigen 
leeftijd, na het uitspreken eener Oratio de Graeaarum literarum Btudio cum 

. .J.Vedicina conjun9endo, tot het bijwonen der akademische lessen bevorderd. 
Ook als student bleef hij op de verdere beoefening der Grieksche en Latijn
sche talen prijs stellen, en hij maakte zich tot dat einde het akademische 
onderwijs van WESSELING en van REITZ ten nutte. Evenzoo vond hij voor 
zijne . natuur- en geneeskundige studiën te Utrecht eene geschikte gelegen
heid. Behalve de lessen van W0ERTMAN en WACHEND0Rl' mogt bij die van 
zijn beroemden · vader en van den schranderen en welsprekenden JOHANNES 
DAVJD HAHN, die toen nog aldáár hoogleeraar was, bijwonen. Na later nog eeni-· 
gen tijd te Leiden gestudeerd te hebben, hoofdzakelijk onder de leiding van 
GAUBiris, WINTER en VAN ROIJEN, keerde hij naar Utrecht terug, om er, 
op 15 Junij 1762, na v·erdediging van eene ni8Bertatio cltemica de Aceto, 
die in den Pke8auru8 lJi88ertationum van SANDIFOBT herdrukt is geworden. 
den graad van Medicinae Doctor te verkrijgen. Op die wijze zijne akade
mische studiën voltooid hebbende, vestigde hij ûch als geneesheer in zijne 
zoo even genoemde geboorteplaats, alwáár hij ook, blijkens geschrevene .Aan
teekeningen betreffende de familie oosT;ERDIJK, Stads-Doctor geweest is. Den 
23sten Octoher 1770 werd hij naar Harderwijk beroepen als hoogleeraar in 
de Geneeskunde, aan welke betrekking echter weldra, na 's GRAEUWEN's ver
trek naar Groningen, de vakken der Schei- en Kruidkunde, op zijn verzoek, 
werden toegevoegd. Dit gecombineerd Professoraat aanvaardde hij 12 Junij 
17 71, met eene Oratio, qua demon8travit: Homines bene multos ex nimio vitae 
de8iderio Bibi mortem properare. 'fwee jaren later sprak b\j aldáár, als aftre
dend Rector magnificus, op 16 Junij 1773, eene Oratie uit de dili9enti pau
perum, cura optimo adver8U8 morbo8 conta9io808 praeBidio, die niet is uitge
geven (19). Na in de voornoemde betrekking tot 1775 te zijn werkzaam 
geweest, werd hij, als opvolger van den emeritus geworden hoogleeraar 
ADRIANUS VAN R0IJEN, naar Leiden beroepen als hoogleeraar in de theore
tische Geneeskunde, terwijl hem, drie jaren later, bij een afzonderlijk besluit 
van Curatoren, het onderwijs in de praktische geneeskunde werd opgedragen. 
Ter aanvaarding van eerstgenoemde betrekking sprak OOSTERDIJK, op 17 
October 1775, eene akademiscbe Rede uit: de Btudio medico in commune 
Reipuolicae bonum quavis opera dirigendo (L. B. 1775, 4to). Uit de aan 
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het slot dier rede tot · zijne ambtgenooten gehoudene toespraken blijkt, dat 
ALBINUS, VAN DOEVEREN, EDUARD SANDIFORT en zijn vroegere leermeester 
en promotor HAHN, op dien tijd, de geneeskundige Faculteit uitmaakten, 
terwijl VAN ROIJEN en GAUBHJS een eervol emeritaat verkregen hadden. 
Van meer belang was, met het oog op ons onderwerp, zijnè, twaalf jaren later, 
8 Februarij 17 8 7, uitgesprokene Rectorale Oratie, waarvan ik reeds vroeger 
den titel aangehaald, en de, in het Hollandsch overgebragte, belangrijke 
slotwoorden, in · verband met het klinisch onderwijs aan de Leidsche hooge-
school heb medegedeeld. · 

OosTERDIJK · is tweemalen gehuwd geweest, doch heeft geene kinderen 
nagelaten. Zijne eerste vrouw, BARTHA WEVERINGH werd hem in 1783 door 
den dood ontnomen. Zijne tweede echtgenoot, CORNELIA WILHELMINA 
GRASWINKEL, verloor hij · ten gevolge van de noodlottige ramp, die Leiden 
den 12den Jan uarij 1807, door de ontploffing van een met buskruid geladen 
schip, getroffen heeft. .Bij die gelegenheid bekwam laatstgenoemde eene wond 
aan het hoofd, die haar 14 dagen later deed bezwtj ken. Door dit sterfgeval 
werd de treurende echtgenoot verhinderd, den Ssten Februarij eerstvolgende, 
de Rectorale waardigheid met het uitspreken van eene Oratie neder te 
leggen. · 

OosTERDIJK heeft weinig geschreven. Behalve de voornoemde, door hem 
uitgesproken, Orationes, en eenige kleine in het Hollandsch geschreven bijdra
gen (20), gaf hij Praecepta Medicinae practicae in usum Academiae dige{jta 
L. B. 1783 uit, op wier inhoud ik later bij het bespreken van zijn theore
tisch. onderwijs zal moeten terugkomen. Als mensch leeren wij oosTERDIJK 
inzonderheid hoogachten uit . de, aan zijn overleden ambtgenoot PARADIJS 
gebragte keurige en gevoelvolle hulde· in eene Prolusio ad Leotiones publi
cas, die 5 Novemór. 1812 ltaóita, welke aan de Opuscula academica van laatst
genoemden hoogleeraar werd toegevoegd, en zoo voor de nakomelingschap is 
bewaar<l gebleven (21 ). Uit de berigten zijner tijdgenóoten en van enkele 
zijner leerlingen blijkt daarenboven, dat oosTERDIJK een man van een vre
delievenden, zachten en toegevenden in borst was, en dat hij wegens eene 
groote mate van kalmte en bedaardheid aan ·het ziekbed, als een uitstekend 
voorbeeld voor de voortvarende jongelingschap beschouwd werd. 

Behalve de gewone werkzaamheden van het professoraat, had 00STERDIJK 
eene uitgestrekte geneeskundige praktijk, ofschoon hij, althans in de laatste 
jaren van zijn leven, het voorkomen van een zwak en voor vermoeijenissen 
weinig berekenden man had. In lVIei 1805 is hij door u. NISSE, Oculist te 
Amsterdam, van de cataract op beide oogen, waardoor hij in de laatste maan
den volkomen blind was geweest, met gelukkig gevolg geöpereerd. Na dien 
tiid zao- men hem nooit zonder een bril met groote blaauwe glazen, die de 

" b 
beide oogen, als van aJie kanten, bedekten. Hij heeft den ouderdom van 
77 jaren bereikt, . en zijne aardscbe loopbaan werd 3 September 1817, na 
een ziekbed van acht dagen, door den dood geëindigd (22), zoodat hij zijnen 
vriend · en ambtgenoot PARADIJS, van wien ik thans een kort levensberigt 
geven moet, vijf jaren overleefd heeft. Dat oosTERDIJK als een nederig, 
godvruchtig, menschlievend en weldadig man bij zijne stadgenooten hoog 
stond aangeschreven, blijkt vooral uit de woorden·, waarmede de toenmalige 
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Leeraar LUCAS EGELING, in de voorafspraak eener op 3 September 1817, des 
avonds, uitgesproken leerrede, het op dien dag voorgevallen overlijden van 
den hoogleeraar, aan zijn gehoor bekend maakte (23). 

NICOLAAS PARADIJS werd 11 November 1740 te Amsterdam geboren, al
wáár zijn vader DAVID PAR_ADIJS, in de school van BOERHAA VE gevormd 
en als practicus gunstig bekend, de geneeskundige praktijk uitoefende (24). 
Zijne moeder was ANNA ELISABETH VAN THE.ENEN. Gelijk hij aan zijne ou
ders, en vooral aan zijnen vader, een groot deel zijner opvoeding, en ook 
van zijne eerste wetenschappelijke vorming te danken had, zoo was het ins
gelijks onder diens leiding, dat hij op de latijnsche school te Amsterdam 
aan wier hoofd OTTO ARNTZENIUS stond, den geheelen cursus i~ vier jaren 
tijds doorliep, zoodat hi.j reeds in 15jarigeri ouderdom, bekwaam geoordeeld 
werd om de akademische lessen bij te wonen. Intusschen oordeelde zijn 
verstandige vader te regt, dat het bezoeken der hoogeschool liever nog een 
paar 'jaren moest worden uitgesteld, daar hij van meening was, dat men den 
loop der natuur niet moet overhaasten, en dat echte studiën eene zekere 
rijpheid van jaren vereischen. Dit scheen hem te meer ten opzigte van zijnen 
zoon te moeten gelden, dewijl de 15jarige jongeling zeer klein van statuur 
was, en \termoedelij k ook een minder sterk ligchaamsgestel had (25 ). Er 
werd dus besloten om . nog twee jaren te besteden aan het voorbereidende 
onderwijs in de wiskundige, letterkundige en historische wetenschappen, zelfs 
in de Theologie. waarin de lessen van PIETER CURTENIUS grooten opgang 
maakten. Dat de jonge PARADIJS, dien raad volgende, zich zelfs op laatst
genoemd gebied van wetenschap geene oppervlakkige, maar eene allezins 
uitgebreide en oordeelkundige kennis verschaft had, is in zijne volgende le
vensjaren meermalen gebleken, zoodat men hem even gaarne over theologi
sche vraagstukken., als over andere onderwerpen, met zijne gewone scherp~ 
zinnigheid hoorde spreken. Den ouderdom van 17 jaren bereikt hebbende, 
werd hij aan de Leidsche hoogeschool als student in de Geneeskunde inge
schreven. Behalve MUSSOHENBROEK, ALLAMAND en DAVID VAN ROIJEN; ·wier 
natuur- . en kruid kundig onderwijs hoog door hem gewaardeerd werd, waren 
FRED RIK BERNHARD ALBINUS en GA UBIUS . zijne leermeesters, zoodat hij in
zonderheid aan dat beroemde tweetal zijne a~a<lemische vorming te danken 
had. Een luisterrijk bewijs van zijne grondige, gedurende een zesjarig ver
blijf te Leiden verkregene kennis, gaf hij in het pathologische proefschrift 
over den aard der ontateking, na welks openbare verdediging hij 17 J unij 
1763, door zijn leermeester GAUBIUS, die in de plaats van zijnen afwezigen . 
promotor ALBINUS optrad, tot Medicinae Doctor bevorderd werd (26 ). Na 
iijne promotie ging PA.RADIJS, van wien GA.UBIUS (gravissimus Artis antistes 
et ingeniorum spectator elegantissimus) reeds toen verkl~ard · had, dat hij 
vermoedelijk eens een sieraad der medische Faculteit zijn zou, gedurende 
eenige maanden naar Frankrijk om zijne kennis in de genees 4 • en heelkun-

: dige praktijk uit te breiden. Te Parijs sloot hij zich vooral aan LEVRET en· 
LORRY aan, ook, naar het schijnt, aan den bekenden, toen te Parijs wonenden, 
Portugeeschen Geneesheer ANTOINE NUNNEZ RIBEIRO SANCHEZ, die in vroe 
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gem jaren de lessen van BOERHAAVE te Leiden had bijgewoond. Vervolgens 
werd PARADl,JS door den grooten roem, waarin CLAUDE NICOLAS LE CAT (Chi
rurgien-major en survivance de l'Hotel-Dieu de Rouen) reeds sedert langen 
tijd deelde, genoopt om ook eenigen tijd te Rouaan door te brengen. Van 
die reis tetuggekeerd, vestigde hij zich in 1764 als Medicinae Doctor te 
Amsterdam, alwaar hij zich, zoowel door eigene verdiensten, als door het 
patronaat van zijnen vader, wiens l~ven nog veertien jaren voor hem ge
·spaard bleef, eene uitgestrekte clientelle verwierf. Daarenboven vond PA• 

RADIJS te Amsterdam. in CORNELIA ELISABETH SCHAGHEN eene hem waar· 
dige levensgezellin, met welke hij in 1772 door den echt verbonden werd. 
Negentien jaren lang mogt hij die uitstekende, ook door anderen 1100g ge
waardeerde vrouw behouden, en het zijn treffende woorden, waarmede hij, in 
zijne, drie jaren na haar overlijden uitgesprokene Rectorale Oratie, haren 
dood herdacht, en zijne hoorders als getuigen deed zijn van den moeijelij
ken met hevige stuipen en ijlhoofdigheid gepaard gaanden strijd, die, na 
vele bange uren, haar lernn eindigde (27). Door dit te vermelden, ben ik 
echter reeds op <len tijd vooruitgeloopen. In 178·~ werd hij namelijk als 
boogleeraar in de Geneeskunde naar Leiden beroepen, ten einde in de Me~ 
dische Faculteit, die toen uit SANDIFORT, oosTERDIJK en VOLTELEN bestond, 
de plaats te vervullen, die door <len dood van VAN DOEVEREN (31 December 
1783) was opengevaHen. Hij aanvaardde die betrekking den 2den October, 
met eene Oratie over de vlijtige beoefenin[J der algemeene 9enee8leer al8 ket 
voornaam8te kulpmiddel voor eene doelmatige ziek~ebekandelin9 (28). Uit 
de bij' die gelegenheid gehoudene toespraken blijkt, dat het hem vergund 
werd, om zijne vroegere leermeesters, DAVID VAN R0IJEN en ALLAMAND 

terug te zien en thans onder zijne Auditores te begroeten. Strekt de vorm en 
de keurige latiniteit der genoemde inwijdingsrede ten bewijze, dat FA.RADIJS 

-een man van klassieke vorming en daarbij een smaakvol geleerde was (29), 
haar inhoud doet ons tevens zien, dat hij in den Hippocratischen geest der 
Geneeskunde, die in B0ERHAAVE een krachtigen voorstander gevonden had, 
geheel was doorgedrongeu. Met zijnen beroemden, zoo even genoemden, 
voorganger had PARADIJS ook dit gemeen, dat hij groote waarde hechtte 
aan historische studie, zoodat hij bekendheid met datgene, wat in den loop 
der tijden, door anderen gezien, ontdekt, gedacht en gedaan is geworden, 
zoowel bevorderlijk achtte aan de bekwaamheid van den Geneesheer in het 
uitoefenen zijner kunst, als geschikt om aan deze laatste meerdere uitbrei
ding te geven ( 30). In 1790 is PARADIJS, als lijfarts van den erfatadhouder, 
Prins WILLEM V, aan VAN DOEVEREN opgevolgd, en stond ook in die betrek
king in hoog aanzien en gunst, zoowel bij den Prins en hoogstdeszelfs 
vorstelijk gezin, als bij de Algerneene Staten, tot wier attributen de be
noeming tot die waardigheid behoorde. De gebeurtenissen van 1795 . deden 
die eervolle betrekking natuurlijker wijze gelijktijdig met het vernietigd 
Erfstadhouderschap ophouden, en vervulden den hoogleeraar tevens met 
zorg en bekommering voor den toestand van het hem dierbare vaderland, 
in hetwelk hij reeds sedert lang, van velerlei, door hecrschzucht en verschil 
van inzigten veroorzaakte, politieke verdeeldheicf getuige geweest was. Tot 
vermeerdering zijner daar<loor veroorzaakte bezorgdheid en nederge.clrukte 
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gemoedsstemming droegen ook omstreeks dien tijd zijne meer bijzondere 
lotgevallen het hare bij. P ARA.DIJS gevoelde nog altijd het groote verlies, 
dat hij door het afsterven zijner vrouw geleden had, terwijl hem rèeds vóór 
dien tijd, van een elftal kinderen vijf door den dood ontnomen waren. Niet 
minder smartelijk waren de sterfgevallen, die bij na het . zoo even genoemd 
tijdstip te betreuren had, daar onder <le vier kinderen, wier aardsche loop
baan nog vóór de zijne geëindigd werd, behalve zijne oudste dochter,. die 
niet ~lleen de naamgenoote van hare waardige moeder was. maar deze ook 
als \'erzorgster van de huishouding vervangen had, zijne beide oudste zoons 
behoorden, welke reeds in eervolle maatschappelijke betrekkingen werkzaam 
waren, de eerste als Advocaat in onze toenmalige colonie Berbice, en de 
tweede als Medicinae Doctor te Rotterdam. Het sterfg·eval van laatstge
noemden beeft PARADIJS nog drie jaren overleefd, in het bezit van zijne 
dochter ELISABE'rH, wier ongunstige gezondheidstoestand meermalen zijne 
bezorgdheid opwekte, en van zijnen zoon NICOLAAS, dien hij als Medicinae 
Doctor en als een Jong geleerde van groote verwachtingen, te Leiden ge
vestigd zag. De hoogleeraar mogt den leeftijd van 71 jaren bereiken, en 
werd den 7den September 1812 uit dit leven weggenomen, zoodat hij geen 
getuige geweest is van de langdurige en treurige ongesteldheid, waaraan 
zijn, zoo even genoemde, éénige overgebleven zoon, na veeljarig lijden, 
in een staat van kindschheid bezweken is. Werd door die gebeurtenis de 
verwachting van velen, dat de beroemde PARADIJS in zijnen zoon herieven 
zou (31), verijdeld, de naam des hoogleeraars is niettemin, aan de Leidsche 
boógeschool, in eervolle gedachtenis gebleven. Dat hij dit in ruime mate 
verdiende, zal ons later blijken, als wij aan dit verhaal van zijne uitwen
dig~ lotgevallen (32), de vermelding van zijne wetenschappelijke verdiensten 
zullen toegevoegd hebben. 

Onder de ambtgenooten van oosTERDIJK en PARADIJS behoorde, sints 
1791 tot aan beider dood, MEINARD SIMON DU PUI, die hun in het ge\·en 
van klinisch onderwijs gedurende vele jaren ter zijde stond, en, evenzeer 
als zij, een meer dan zeventigjarigen ouderdom bereiken mogt. Hij werd 
21 Maart 1754 te Enkhuizen geboren, alwáár zijn vader, PIETER DU PUI, 
de geneeskundige praktijk uitoefende en li<l der Stedelijke Regering was. 

Na in deze zijne geboorteplaats, die ook aan z.ijnen grootvader ANTONIUS 
DU PUI tot woonplaHts verstrekt heeft. zijne eerste wetenschappelijke op
leiding genoten te hebben, gaf de dood zijns vaders er aanleiding toe, dat 
hij zijn verder onderwijs in de oude talen, waarmede hij te Enkhuizen be
gonnen was, C?P de Latijnsche school te 's Hertogenbosch genoot. Aan die 
inrigting was toen de Heer DE BooIJ als Rector geplaatst, aan wiens leiding, 
omstreeks denzelfden tijd, ook de twaalfjarige V0LTELEN, die twee maanden 
puder dan DTJ PUI was, werd toevertrouwd, zoodat van dien tijd nf de 
vriendschappe}jjke betrekking, die er steeds tusschen de heide laatstgenoemden 
bestaan heeft, dagteekende. Daarna werd voor de akademische studiën 
van den jongen DU PUI de Groninger hoogeschool gekozen, alwáár hij 12 
September 1771, onder het Rectoraat van Prof. GERARDUS KUIJPERS als ' . 

student werd ingeschreven (32 a.), en voor de Grieksche en Latijnsche 
Letterkunde de lessen van den beroemden JACOBUS DE RHOER, en voor de 
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algemeene en vaderlandsche geschiedenis, die van den toen reeds hoogbe
jaarden LEONARDUS OFFERHAUS bijwoonde. Inzonderheid waren het echter de 
wijsgeerige en natuurkundige wetenschappen, voor welker beoefening nu PUI 

den meesten lust en aanleg gevoelde, zoodat hij bovenal de lessen van 
ANTONIUS BRUGMANS, den vader van onzen Leidschen hoogleeraar, met ijver 
bijwoonde, en door diens voorlichting in staat gesteld werd om de werken 
van LEIBNITZ, BERNOULLI, D'ALEMBERT, EULER en ande;ren met te meer 
vrucht te raadplegen (33). Met die natuurkundige, vooral op Mathesis en 
Physica betrekkelijke studiën verbond nu PUI die der Geneeskunde, en op 
dat gebied van wetenschap waren MUNNIKS, CAMPER en PAULUS 's GltA.EUWEN 

zijne leermeesters, vermits v AN DOEVEREN reeds in hetzelfde jaar, als DU PUI 

student werd, de Groninger akademie met die van Leiden verwisselde. Van 
WOUTER MUNNIKs, die toen in de volle jeugdige kracht zijns levens, en 
eerst sints twee jaren Professor te Groningen was, genoot hij het eerste 
onderwijs in de Anatomie en Physiologie, en later, na het vertrek van 
CAMPER, ook in de Botanie, en welligt nog in andere studievakken, die toen · 
mede aan MUNNIKS werden opgedragen. Van de lessen van CAMP.ER, die 
zich in dien tijd hoofdzakelijk tot de Heel- en Verloskunde bepaalden, 
heeft DU PUI slechts korten tijd gebruik kunnen maken, dewijl die hoog~ 
leeraar in 17 73 van zijne akademische betrekking afstand deed. Niettemin 
duurde de kennismaking met dien uitstekenden en in velerlei vakken van kunst 
en wetenschap uitmuntenden hoogleeraar lang genoeg, om nu POI met be
wondering en eerbied voor dezen zijnen zoo rijk begaafden, scberpzinnigen 
en vernuftigen ,leermeester te vervullen. Aan 's GRAEUWEN, die vroeger hoog
leeraar te Harderwijk geweest was en aan VAN DOEVEREN . te Groningen 
was opgevolgd, had nu PUI zijn eerste onderwijs in de Scheikunde en in 
de Pathologie te danken, welk laatstgenoemd studievak aan dien hoogleeraar 
te beter was toevertrouwd, dewijl hij zich evenzeer als een groot voorst.ander 
van de pathologische Anatomie, als van de vergelijkende Ontleedkunde had 
doen kennen. 

Gelijk het voorbeeld van CAMPER een hlijvenden invloed op de wetenscha.p
pelijke vorming van DU PUI heeft uitgeoefend, zoo gold dit ook van MATTHIAS 

v AN GEUNS, dié toen ter tijd de Geneeskunde te Groningen uitoefende, en 
aan wiens vriendscbappelijken en leerzarnen omgang hij nog in later jaren 
verklaarde groote verpligting te hebben. 

Na een vierjarig verblijf aan de Groninger hoogeschool besloot nu PUI 

zijne studiën te Leiden, ahváár ook zijn vader den dûctoralen graad ver
kregen had, te gaan voortzetten. Alvorens echter derwaarts te vertrekken 
verwierf hij zich den titel van Doctor in de lYijsbegem·te en Meester in de 
vrij( Kunsten door de openbare verdediging van een aan zijnen leermeester 
BRUGMANS opgedragen Proefschrift, uit welks historische inleiding blijkt, 
dat de schrijver een helder inzigt in het door hem behandelde onderwerp 
bad (34). . vVat het besluit betreft om naar Leiden te gaan, daartoe heeft 
vermoedelijk ook de omstandigheid bijgedragen, dat dé :Medische :Faculteit 
te Groningen, op het tijdstip, waarin DU PUI tot Philosophiae Doctor ge
promoveerd ,venl, slechts uit twee Professoren, MUNNIKs en 's GRAEUWEN 

bestond. Eene veel ruimere gelegenheid voor de beoefening der genees-
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kundige studievakken werd daarentegen te Leiden gevonden. Na aldaar, 
· 14 September 1775, als Medicinae studiosus et anno aetatis 21, te zijn in
geschreven (35), woonde hij achtereenvolgens de lessen der beide · VAN 
ROIJEN's, . van GAUBIUS, SANDI.F0RT, FREDRIK BERNHARD ALBINUS, VAN 
DOEVEREN, HAHN en oosTERDIJK · bij. · Zoo als uit de Serie8 lectionum van 
1775 en van de eerstvolgende jaren blijkt, werd toen het Botanische on-

. derwijs do.01~ DAVID VAN ROIJEN gegeven, terwijl de oom van dezen, ADRIA· 
NUS VAN R0IJEN, afzonderlijke lessen over de chronische ziekten gaf. Door 
GAUBIUS werd toen nog het hoogleeraarsambt in de Scheikunde bekleed en 
tevens onderwijs in de Algemeene Pathologie, of in de noctrina 8ignorum, 
als onderdeel van deze, gegeven. De lessen van den jongeren ALBINUS be
paalden zich van 1775 af alleen tot de Physiologie, terwijl de Anatomie 
en de theoretische Chirurgie aan EDUARD SANDIF0RT waren opgedragen. 

Gelijktijdig met dezen laatsten werden, in het zoo even genoemde jaar, 
OOSTERDIJK, HAHN en VAN DOEVEREN aan de Leidsche hoogeschool verbon
den, zoodat het personeel der Medische Faculteit eene aanmerkelijke wijzi
ging en uitbreiding onderging. Aan oosTERDIJK wàren, gedurende DU Puts 
studiejaren, alleen lessen over de theoretische Geneeskunde opgedragen, die 
als Observatione8 varii argumenti werden aangekondigd. Op gelijksoortige 
wijze handelde JOHANNES DA.VIDES HAHN, op wien ik later meer opzettelijk 
terug zal komen, over Selecta quaedam Medicinae capita. Inzonderheid was 
het echter v AN DOEVEREN, die als nu PUI's meer bijzondere leermeester be
schouwd moet worden, en wiens lessen over Gynaeko-pathologie, vooral in 
haar verband met de Verloskundige wetenschap (de morbis mulierum ex arte 
obstetricia explz'candis) door hem· werden bijgewo.ond. Ook vond nu PUI 

gelegenheid, bij dezen zijnen leermeester, onderwijs in de geregteiijke Genees~ 
kunde te ontvangen. 

Ofschoon het, blijkens bovenstaande berigten, gedurende DU PUI's studie
jaren te Leiden, aan geene gunstige gelegenheid tot het verkrijgen van ge
neeskundige kennis ontbrak, zoo verkeerde echter het klinisch geneeskundig. 
onderwijs in een zeer ongunstigen toestand (36 ), terwijl er daarenboven 
nog geenerlei inrigting voor het praktisch heel- en verloskundig onderwijs 
tot stand was gekomen. 0 ver die gesteldheid van zaken, die sedert den 
dood van BOERHAA VE en oosTERDIJK SCHACHT had plaats gehad, beb ik 
reeds vroeger gehandeld. Het kan ons daarom niet bevreemden, dat ou 
PUI, na drie of vier jaren te Leiden gestudeerd te hebben, het besluit nam 
om elders te zoeken, wat aldáár niet te vinden was. Hij ging derhalve in 
1778 of 1779, na den graad van Medicinae Candidatus verkregen en een 
onderwerp voor zijne Dissertatie gekozen te hebben, in de eerste plaats naar 
Londen, om zich in de dáár aanwezige ûekenhuizen en kraamgestichten, 
onder de leiding van mannen, als JOHN en WILLIAM HUNTER, PERCIVAL POT'f 

en LOWDER, in de Heel- en Verloskunde te oefenen. Na een jaar in Enge
lands hoofdstad vertoefd en van de genoemde Geleerden vele blijken vai1 

welwillendheid genoten te heb ben, vertrok hij met_ hetzelfde doel naar Parijs. 
In die werel<lstad vond hij door het getrouw bezoeken der Charité, van het 
Hótel-lJieu en ·andere hospitalen, waarin · de chirurgische praktijk door ge
oefende en wetenschappelijk gevormde Heelkundigen werd waargenomen, 

,,. 
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ruime gelegenheid, de meest veelsoortige, tot het gebied der Heelkunde be
hoorende gebreken bij ervaring te leeren kennen. Die gelegenheid leverde 
hem te meer vruchten op, dewijl hij zich in een der hospitalen, waarin toen 
nog geene klinieken ten behoeve van het onderwijs gevestigd waren, als 
aide verbond, en in die betrekking gedurende geruimen tijd werkzaam bleef. 
Daarenboven maakte hij zich zijn verblijf te Parijs ten nutte, om niet alleen 
de theoretisch-verloskundige lessen van den beroemden BAUDELOCQUE bij te 
wonen, maar ook, om onder diens leiding de obstetrische praktijk in het 
liospice de la Mate1·nité uit te oefenen en zóó tot Obstetricator gevormd te 
worden. 

Na eene tweejarige afwezigheid keerde nu PUI naar Leiden terug om 
door de openbare verdediging eener Dissertatie, waarvoor hij ook in het 
buitenland bouwstoffen verzameld had, den doctoralen graad te verkrij
gen (37). Gelijk hij aan dat geleerde en oordeelkundig bewerkte proef
schrift, waarin belangrijke waarnemingen aangaande pathologische, zich slechts 
tot ééne helft van het ligchaam bepalende, aandoeningen worden medege• 
deeld, weldra eene gunstige en meer algemeene bekendheid te danken had, 
zoo stond hij ook reeds vóór dien tijd, bij zijne leermeesters en vrienden 
hoog aangeschreven. Terstond na zijne promotie vertrok hij naar Campen, 
alwáár hem het stads doctoraat benevens het lectoraat in de Heel-, Ontleed
en Verloskunde, op aanbeveling van VAN GEUNS, die toen hoogleeraar t~ 
Harderwijk en archiater van de provincie Gelderland was, en aan wiens 
oordeel ook in Overijssel en elders groot gewigt gehecht werd, reeds vóór 
het v·erkrijgen van het Doctoraat was opgedragen. Aan de vervulling dier eerstge
noemde betrekking bestond te meer behoefte, dewijl de langdurige droogte en 
warmte der beide laatste zomers aanleiding gegeven had tot eene uitge
breide epidemie van tusschenpoozende en dikwijls lethale koortsen, waarvan 
ook Campen, met andere in Over~jssel en Gelderland gelegen plaatsen, 
geenszins verschoond was gebleven. Dat bij die betrekking met ijver heeft 
waargenomen, kan alsnog uit zijn dienaangaande gegeven verslag blijken (38). 
En wat het hem mede te Campen opgedragen Lectoraat betreft, ook door 
de ijverige vervulling van dien post mogt hij aan de opleiding van eenige 
jongelieden, die zich ontleed- en heelkundige kennis trachtten te verschaffen, 
bevorderlijk zijn. Bekend is het, dat onder zijne toenmalige discipelen 
GERBRAND BAKKER behoorde, dien hij later onder zijne ~tudenten te Leiden 
terug mogt zien, en van wiens bevordering tot hoogleeraar te Groningen hij 
get.uige was. 

Na op die wijze, omstreeks acht jaren lang, te Campen te zijn werk
zaam geweest, werd hem onder voordeeliger voorwaarden, een gelijksoortige 
werkkring te Alkmaar aangeboden, alwáár in de door den dood van CORNE

LJS HOEFl!,MAN ontstane vacature voorzien moest worden. Du PUI besloot 
de hem onder den titel van kon_orai,· P1·ofessor aangebodene betrekking aan 
te nemen en aanvaardde haar met het uitspreken eener latijnsche Rede over 

. ket vroote nadeel van de op ket gebied der Geneeskunde plaats kebbende 
v_ooroordeelen (39). 

Den 14den Mei 1791 .werd nu PUI tot Rei obstetriciae et Gkirzn-giae. 
praaticae professor e.1:traordinarius te Leiden benoemd ( 40), en maakte met · 



- 137 -

dat tweeledig in zijne aanstelling genoemd onderwijs, in den eerstvolgenden 
akademischen cursus, een begin door het uitspreken eener Oratio inaugura
lis, waarin hij over de toepassing van de kennis der natuurkracb ten op de 
heel- en verloskundige wetenschap en praktijk handelde (41). Behalve de 
akademische lessen waren -hem ook nog van stadswege twee betrekkingen 
opgedragen, het verrigten namelijk van alle onder de jurisdictie der stad 
Leiden voorkomende geregtelijk-geneeskundige schouwingen, en het houden 
van ontleed- en heelkundige, in de N ederduitsche taal te- geven lessen, ten 
behoeve der Chirui·gijns-leerling~n (42). Met laatstgenoemde openbare les
sen en demonstratiën . werd 14 lfebruarij 1792 in het St.-Elisabeth 's hofje 
een aanvang gemaakt, en tot . het bijwonen van de opening dier lessen wer
den de leden der geneeskundige Faculteit door hem uitgenoodigd ( 43). 

Den 19den September 1795 werd nu PUI als Professor Chirurgiae et 
Artis Obstetriciae ordinarius aangesteld, en hield dien ten gevolge eene in
wijdingsrede over de nieuwste vorderingen in de Heel- en Vorloskunde ( 44). 
'foen hij, vier jaren later (b"ebruarij 1800), als Rector magnificus aftrad, 
hield hij eene Oratio de vera quae Medicorum est experientia, die niet door 
hem is uitgegeven, doch door wier inzage de hoogleeraar BROERS werd in 
staat gesteld om haren hoofdinhoud mede te deelen. Reeds in het eerste 
daarop gevolgde jaar (2 lfobruarij 1801) werd- hij tot Professor Medicinae 
ordinarius benoemd ( 45) en die verhooging, of althans vermeerdering van 
titulatuur gaf aanleiding tot het uitspreken van eene Oratio de iis, q_uae in 
exercenda Praxi medica omnium partium utile ac neces8arium connubium ad· 
mittunt vel prokibent (46). Daar ook die Rede niet in druk verschenen is, 
kan men- er alleen van zeggen, dat het daarin behandelde onderwerp alle
zins met de gelegenheid, waarbij zij gehouden werd, in overeenstemming was. 

In 1812 was DU PUI tot President benoemd van de Jury voor ket Depar 4 

tement van de Monden van de Maaa, die bij Keizerlijk en Koninklijk De
creet van 2 April werd ingesteld, in de plaats van de toen opgeheven IJe• 
partementq,le of Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Poe• 
voorzigt en van de Plaatselijke Oommi8sie van Genee8kundig Poevoorzigt. 
De omwenteling van · 1813 maakte aan die nieuwe Fransche instelling spoe
dig een einde, zoodat zij, in November 1812 geopend zijnde, reeds 11 No◄ 
vember 1813 háre laatste zitting hield. Tot latere aan DU PUI te beurt 
gevallen eerbewijzen behoort zijne benoeming tot lijfarts van Z. M. Koning 
WILLEM I en tot Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw. 

Toen hij in Fehruarij 1820 voor de tweede maal als Rector magnificus 
aftrad, sprak hij over de lotgevallen der hoogeschool gedurende den tijd 
van zijn Rectoraat, welk stuk in de Leidsche akademische Annalen van 
dat jaar gevonden wordt (47). Vijf jaren later werd hem, bij de plegtige 
viering van het 250jarig bestaan der Leidsche hoogeschool, de taak opge
dragen om den Heer HÖLSCHER more majorum te promoveeren ( 48). 

Tot den eersten tijd van DU PUI's wetenschappelijke loopbaan behooren 
zijne Aanmerkingen op het werk van PERCIVAL POTT, over de vedamming der 
onderste ledematen door verkromming en andere aandoeningen der wer
velkolom (49), benevens eenige kleine verhandelingen, die men in de werken 
van de Hollandscke J,!faatschappij der Wetenschappen e1; m die van het 

NED. TIJDSCHR, v. ÜENEESK. 1869. - 2e AFD. 10 
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Provinciaal Utreclztsck en van het Zeeuwsck Genoot8ckap vindt (50). · Ook 
wordt aan den Leidschen hoogleeraar de uitgaaf van VOLTELEN's Pkarma
cologia universa toegeschreven, voor zoo ver dat verdienstelijk werk in het 
licht is verschenen. 

Ofschoon nu PUI in vroegere jaren meermalen aan hevige aanvallen van 
jicht onderhevig was, ten gevolge waarvan de kleine gewrichten, ook die 
der handen, veel geleden hadden, genoot hij echter, in meergevorderden 
leeftijd, doorgaans eene goede gezondheid met eene opgeruimde en onbe• 
zorgde gemoedsgesteldheid. Voor het overige was hij een groot voorstander 
van het gezellige leven, en werd zijn gezelschap, wegens het hem eigen, 
somtijds eenigermate sarkastische, vernuft door velen, niet het minst door 
zijne ambtgenooten en studenten, op prijs gesteld. Zijn lev·en werd tot 
14 J unij 1834 verlengd, zoodat hij een tachtigjarigen ouderdom heeft mogen 
bereiken (51). 

Zoo heb ik dan, door de mededeeling der bm enstaande levensberigten 
van 00STERDIJK, PARADIJS en DU PUI het eerste deel van de op mij geno
men taak ten einde gebragt. Belangrijker, doch tevens moeijelijker zal het 
zijn, om nu in de tweede plaats, den aard van het door hen gegeven kli
nisch ondei~wijs · aan te wijzen. Gelijk 1·eeds vroeger werd opgemerkt, vindt 
men slechts zeer enkele korte aanwijzingen, welke ons dienaangaande eenige 
inlichting geven kunnen. 

Toen oosTERDIJK en PARADIJS tegen het einde van het jaar 1787, blijkens 
het vroeger verhaalde, zich in staat gesteld zagen, om <le sedert vele jaren 
geheel gestaakte praktisch-geneeskundige lessen in het Caecilia-gasthuis te 
hervatten, werd dat onderwijs aan het ziekbed grootendeels op dezelfde 
wijze ingerigt, als het vroeger geweest was. Zoo als B0ERHAAVE en 
oosTERDIJK SCHACHT, ook reeds in navolging van hunne voorgangers, ge-: 
woon waren, de voor het klinisch onderwijs bestemde lijders bij . halfjarjge 
beurtwisseling, te bezoeken, zoo werd dezelfde manier gevolgd, . toen de 
.kleinzoon van laatstgenoemden met zijnen ambtgenoot PARADIJS die · taak te 
Yerdeelen had. En inderdaad moet men zeggen dat de zeer weinige patiën
ten, ov€r welke voor het onderwijs beschikt kon worden, ·naauwelijks eene 
andere regeling toelieten. OosTERDIJK maakte daarom, volgens regt van 
ancienniteit, met -dat klinisch onderwijs een begin, en werd daarin, bij het 
einde van het semester, door PARADIJS vervangen. Voor zoo ver er dus op 
dat tijdstip nog lijders in behandeling bleven, gingen deze van den eenen . 
op den anderen Professsor Praxeos over. Die orde van zaken wordt wel
eens geacht dit bezwaar_ op te ieveren, dat op de patiënten, die bij den 
overgang van den cursus in behandeling blijven, door den nieuw aanko
rnenden hoogleeraar weJligt een geheel ander geneesplan, dan tot biertoe 
gevolgd werd, zal toegepast worden. Voor deze en soortgelijke bedenkingen 
bestond er echter weinig of geen grond bij mannen als 00STERDIJK en 
PARADIJS, die gemeenschappelijk het plan, om voortaan klinisch onderwijs 
te geven, ontworpen en vastgesteld hadden, en · die daarenboven, wat hunne 
personen betrof, vooral met het oog op hunne ziens- en handelwijze als Genees-
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kundigen, vele · ·punten van overeenkomst hadden. Beiden waren in het
.zelfde jaar geboren en l1adden dus, als klinische docenten optredende, de 
eigenschappen, ~elke aan den reeds meer bezadigden mannelijken leeftiJd 
toegekend worden, met elkander gemeen. Beiden hadden het voo.rregt ge-
. noten door ~en grondig gymnasiaal onderrigt, vooral door het verkrijgen 
van meer dan · gewone kennis in de Grieksche en Latijnsche taal, voor de 
akademische lessen te worden voorbereid, en . ofschoon hunne akademische 
studiën niet in dezelfde plaats . en .niet geheel onder dezelfde leermeesters 
volbragt werden, hadden zij echter dit met elkander gemeen, dat zij hunne 
theoretische en praktisch-geneeskundige kennis hoofdzakelijk aan eene 
en dezelfde school van GAUBIUS verschuldigd waren (52). l3ij deze en 
andere punten van overeenstemming, . tot wier nadere toelichting ons de 
latere beschouwing van hun theoretisch onderwijs gelegenheid geven zal, 
onib1·ak het echter wederkeerig aan geene verscheidenheid. Ofschoon 
oosTERDIJK evenzeer als PARADIJS den naam va:ri een geleerd man verdiende, 
stond hij echter . in oorspronkelijkheid en scherp.zinnigheid bij zijnen ambt
genoot achter, gelijk hij dezen wederkeerig in praktische geoefendheid en 
bekwaamheid overtrof. De studenten van den toenmaligen tijd waren daar
om gewoon te . zeggen, dat PARADIJS . hun leerde denken, doch dat zij van 
oosTERDIJK leeren moesten, tot het sckrijven van recepten behoorlijk in staat te 
zijn. Teregt wordt zoowel op het eene als op het a.ndere prijs gest.eld. A.an 
het ziekbed toch i.s het . niet toereikend àe lijders met .naauwkeurigheid 
waar te nemen, en uit het waargenomene den vermoedelijken aard der onge
steldheid af te leiden, maar het is evenzeer noodig, met praktische gevat
heid, gelijk men het noemt, en met het noodige zelfvertrouwen, waarmede 
dat der lijders en der om~tanders in naauw verband staat, te doen, wat 
er gedaan moet . worden. Daarin nu werd oosTERDIJK, die in de praktijk 
doorkneed was, als een model beschouwd, terwijl zijn ambtgenoot PARADIJS, 
h.oe zorgvuldig. ook in het ·waarnemen en onderzoeken der patiënten te werk 
gaande, geacht werd, door zijnen al te kritischen en skeptischen geest, 
bij het ontwerpen van het geneesplan en de keuze der middelen, in een of 
ander voorkomend geval, weleen.s belemmerd · te worden (53 ). Door dat 
individuëel verschil der hoogleeraren werd echter hunne geest-verwantschap 
g~enszins opgeheven, en aan beider . onderwijs moest, geliJ k door · oosT ERDIJK 
wordt opgemerkt, niet alleen dezelfde strekking, maar grootendeels ook 
dezelfde rigting toegekend worden (54). · De beide klinische docenten toch 
waren, vooral met het oog op de geneeskundige praktijk, groote voorstanders 
der Boerhaaviaansche leer, .en meenden daarom · de door dien beroemden 
voorganger, op dat gebied gegevene voo1·schriften te moeten handhaven, ·en 
de waarde er van ook door de resultaten der behandeling te moeten aan
wijzen. Daarenboven echter meenden zij, ook · aan h.et ziekbed, te moeten 
waarschuwen tegen de voornaamste dwalingen van lateren tijd, tègen . het 
door sommigen gevolgde Brownianisme namelijk, en tegen het misbruik 
van narcotica en andere vergiftige stoffen,. die door STÖRCK en andere "\Veener 
geneesheeren, in een te ruimen zin, en dikwijls zonder de noodige omzig
tigheid waren aanbevolen (55 ). . Gaf eerstgenoemde dwaling hun aanleiding, 
om het verschil tusschen waren en schijnbaren eenvoud te doen uitkomen, 

10* 
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en om het bedriegelijke aan te wijzen van theoretische redeneel'ingen, die 
op geenen empirischen grondslag steunen, ook het misbruik van . zooge
naamde heroïeke geneesmiddelen leverde meermalen de stof op voor het betoog, 
dat men door de aanwending van zoodanige middelen gevaar loopt, tegen 
het hoofdbeginsel der geneeskundige grondwet, het Hippocratische wqJEÀÉêl'il 

""'' µ~ {3J..d7f'TE111, te zondigen. Door deze en soortgelijke -onderwerpen, ook 
aan het ziekbed, als dit zonder nadeel voor de lijders geschieden kon, te 

_ bespreken, wat toen nog grootendeels in het Latijn geschiedde, werd menige 
nuttige wenk gegeven, die op den al te voortvarenden geest, gelijk dit bij 
jongelieden niet ongewoon is, menigmalen een heilzamen en blijvenden in
vloed had. 

Zoo als ons uit de tusschen Curatoren en Regenten van het Caecilia
gasthuis gemaakte schikkingen gebleken is, was het getal lijders, die ten 
behoeve van het in 1787 herstelde klinische onderwijs, in voornoemd gesticht 
werden afgezonderd, bijzonder klein, en in dat al te geringe getal had ook 
geen groote verandering plaats, toen er, ruim tien jaren later, een afzonder
lijk gebouw tot <lat einde werd aangekocht. Van iaatstgenoemd tijdstip af 
dagteekent echter eene andere gewigtige, aan het klinisch onderwijs te 
beurt gevallen uitbreiding, de toen genomen · maatregelen namelijk, om met 
de gewone Medische praktijk die der Heel- en Verloskunde te verbinden. 
Die gebeurtenis is belangrijk genoeg, om er meer opzettelijk bij stil te 
staan. 

Reeds in zijne Oratie namelijk, waarmede nu PUI in September 1791 het 
profossoraat te Leiden aanvaardde, had hij op de noodzakelijkheid van 
praktisch-heelkundig onderwijs aangedrongen. De · behoefte daaraan werd 
toen, en weinige jaren later, bijna algemeen in ons vaderland ingezien, en 
het ontbrak aan geene in het openbaar uitgesproken clrangredenen, om ge
schikte, voo~· een zoodanig onderwijs benoodigde inrigtingen tot stand te 
doen komen (56 ). Nog vóór het einde der eeuw werd aan dat verlangen 
te Leiden voldaan, daar in het afzonderlijk, in 1799 aangekocht, en tot 
Akademisch Ziekenhuis bestemde gebouw, enkele localen, blijkens onze vroe
gere opgave, voor de opneming van lijders met heelkundige gebreken en van 
zwangere vrouwen werden ingerigt. Evenwel had het ook vóór dien tijd 
niet aan alle gelegenheid voor de studenten ontbroken, om de ontvangen 
theoretisch-heelkundige lessen, door de behandeling van lijders, op de prak
tti k : te zien toepassen, en om aan barende vrouwen bijstand te verleenen. 
Gedurende zijn zeven.iarig aan genoemd tijdstip voorafgegaan professoraat 
had nu PUI namelijk, in het gemis van praktisch onderwijs in de beide, 
hem meer bijzonder opgedragen studievakken, zoo veel mogelijk, voorzien 
door het houden van een Collegium caauale Chirurgicum, en het doen verlos
sen van zwangere vrouwen door studenten, onder zijn toezigt. Of er in 
<lien tijd, behalve kleinere heelkundige kunstbewerkingen, ook grootere zijn 
bewerkstelligd geworden, is mij onbekend, maar het blijkt, dat in genoemd 
tijdvak 386 verlossingen II bij arme en schamele vrouwen", door 's hoog
leeraars leerlingen volbragt zijn geworden (5_7). Bij het houden van een 
zoodanig, voor chirurgische en obstetrische raadgeving en hulpbetooning 
bestemd Collegium ca8uale werd ook later, toen men in het bezit van een 
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Akademisch Ziekenhuis gekomen was, voortgegaan, om ook op die wijze ge
legenheid te geven tot het doen van heel- en verloskundige waarnemingen. 
Tot dat einde werd van een der localen in het St.-Elisabeth 's hofje op de 
Oude Vest, alwáár ook de nader • te vermelden publieke lessen van den 
hoogleeraar nu PUI gegeven werden, gebruik gemaakt, hetgeen te meer noodig 
was, dewijl het Akademisch Ziekenhuis zelf te weinig ruimte bezat om daar
voor eene geschikte gelegenheid aan te bieden. Uit de bijzon der heden toch, 
die aangaande de inrigting van het in 1799 aangekocht gebouw zijn mede
gedeeld, blijkt genoegzaam, dat het een akademisch ziekenhuis op allezins 
kleine schaal was. Niettemin was de hoogleeraar nu PUI daarmede, even
zeer als zijne beide ambtgenooten, te vreden, en uit het dienaangaande ge
geven, en vermoedelijk door den hoogleeraar zelven opgesteld Berigt blijkt, 
dat hij er zelfs zeer mede was ingenomen (58). Evenwel is er op de bena
ming apatieuae kuizinge, die aan het gebouw gegeven werd, en op de drie 
zeer ruime lucktige vertrelcken, die er als de voor zieken bestemde verblijf· 
plaatsen genoemd worden,' veel af te dingen, wanneer men aan die woorden 
dezelfde beteekenis toekent, als er thans aan gegeven wordt. Een van · de 
voornaamste gebreken der nieuwe inrigting bestond voorzeker daarin, dat 
de ongemeen ruime bovenzaal zoowel voor chirurgische als voor gewone 
mannelijke patiënten dienen moest. Met hetzelfde regt zou op vele andere 
blijken van groote onvolkomenheid kunnen gewezen worden, en men kan 
het zich thans naauwelijks voorstellen, dat de eischen, die men op het 
eindé der vorige eeuw aan het Klinische Onderwijs deed, zoo gering ge
weest zijn. En toch moet men zich, om niet onbillijk te zijn, bij de beoor
deeling der geheele inrigting, in den tijd verplaatsen, waarin zij gevestigd 
werd, maar geenszins de hooge eischen, die de tegenwoordige tijd aan aka
demische klinieken stelt, tot maatstaf nemen. Bij al de bekrompenheid 
toch der toenmalige inrigting, is het niet te ontkennen, dat zij veel nut ge
sticht heeft, en dat er al in den eersten tijd van nu PUI's praktischen werk
kring, bekwame Heel- en Verloskundigen, onder welke aan den vroeg ge
storven JOHANNES MULDER de eerste plaats moet toegekend worden (59), in 
zijne school gevormd zijn. Reeds in. het eerste jaar, dat het Practiaaal 
Inatituut voor 1-Ieel- en Vroedkunde gevestigd was, werden II twee gewigtige 
kunstbewerkingen, namelijk de steensnijding aan een meisje van 23 jaren, 
en de afzetting van het regter been onder de knie, aan een bejaard man, 
beiden met den besten uitslag", ten uitvoer gebragt. Aangaande . de lijders 
en lijderessen, die in volgende jaren voorwerpen van heelkundige behande
ling en kunstbewerking geweest zijn, bestaan er geene aanteekeningen meer, 
zoodat men over de meerdere of mindere belangrijkheid, aan het praktisch-
heelkundig onderwijs van DU PUI toe te kennen, nu niet kan oordeelen. 

1.'wintig jaren later, dan - de Chirurgische Kliniek een aan vang genomen 
had, behoorde schrijver dezes onder 's hoogleeraars discipelen, en was in de 
gelegenheid eenige gevallen van herniotomie, amputatie, cataract-operatie en 
lithotomie bij te· wonen. Zoodanige kunstbewerkingen werden toen nog met 
eene vaste hand door den · hoogleeraar verrigt, en, ofschoon zijne vingers, 
door langdurig arthritisch lijden eenigermate misvormd en verstijfd waren 
ontbrak het hem echter geenszins aan de noodige technische subtiliteit, 
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zoo als men zich daarvan bij zijne oogoperatiëu en bij het doen der hernio
tomie overtuigen kon. Ofschoon DU . PUI ambidexter was, maakte hij echter 
bij voorkeur van de linker hand gebruik.· Als er eene cataract-operatie voor 
beide oogen was aangewezen, werd het regter oog door den hoogleeraall, en 
het linker door _zijnen adsistent DROEZE geopereerd.. Tot dat einde werd 
aan de extractie boven . elke andere methode de voorkeur gegeven. 

Aangaande het door ooSTERDIJK, PARADIJS en DU PUI, gedurende een 
veeljarig tijdvàk, bij de Leidsche hoogeschool gegeven theoretisch onderwijs 
zal ik mij tot eene meer algemeene beschrijving bepalen moeten. Zelfs zou 
het vermelden van sommige bijzonderheden thans önmogelij k zijn, dewijl 
de gewoonte, om Seriea lectionunz uit te geven, in 1795 - eerste jaar der 
Bat·aafsche Republiek - gestaakt, en eerst vele jaren later hervat is ge
worden. Niettemin wordt men zoowel door vroegere als latere bescheiden 
in staat _ gesteld, om den akademischen werkkring der · drie genoemde hoog
leeraren, ook wat hun onderwijs, buiten · en behalve _het klinische betreft, 
genoegzaam te leeren kennen. 

Aan OOSTERDIJK was hoofdzakelijk het houden van lessen over de Alge
gemeene Pathologie, en over hetgeen men toen de theoretische geneeskun
dige Praktijk noemde, opgedragen. In eerstgenoemd studievak verving hij 
den beroemden GAUBIUS, die bij OOSTERDIJK's komst te Leiden, gelijk bo
ven gemeld is, een eervol emeritaat verkregen had. Aan dezen zijnen voor..: 
ganger sloot hij zich op het naauwst aan, en het is niet te verwonderen, dat 
hij van oordeel was, voor zijne pathologische lessen geen beteren leiddraad, 
dan de Institutiones van GAUBius, te kunnen volgen. Met · den inhoud -van 
dat Leerboek was O0STERDIJK dan ook allezins vertrouwd, zoodat hij zich 
bijv. gedurende de maanden, waarin hij volkomen blind was, de paragraphen 
door een der studenten liet voorlezen, om ze achtereenvolgens mondeling 
te verklaren en door voorbeelden op te helderen. Bij het theoretisch on-· 
derwijs in de geneeskundige praktijk begreep de hoogleeraar te regt, dat het 
onmogelijk was, om alle tot .dat gebied van wetenschap behoorende hoofd
stukken in een halfjarigen akademischen cursus .af te handelen, maar dat 
het verkieslijk was, de voornaamste zaken, bij afwisseling, tot het onderwerp 
zijner lessen te maken. Op de eerste, na zijne benoeming te Leiden uit.;. 
gegeven Series leationum (1775 a.) wordt zulks, zoo als ik reeds vroeg.er 
vermeld heb, aangekondigd met de woorden: 11 Varii argumenti observatio
nes tradet." Later was hij gewoon BOERHAAVE's Apkorismi de cognosaen
dia et curandis morbis als leiddraad te volgen, totdat in 1783 zijne Prae
cepta Mediainae practiaae het licht zagen. Dit laatstgenoemde werk nu, 
waarvan ik reeds boven den volledigen titel heb opgegeven, stelt ons, uit 
den aard der zaak, ook thans nog in staat om den geest en de strekking 
van zijn onderwijs te leeren kennen. Evenwel meen ik, dat het noch noo
dig is, noch billijk zou zijn, dienaangaande in vele bijzonderheden te tre
den, daar het b~ij-kbaar is, dat de schrijver geen ander doel gehad heeft, · 
dan om uit de Ápltorismi van · BOERHAA VE, uit de Patltologie van GAUBIUS 

en uit de Institutiones Mediainae practiaae van wijlen zijnen vader, JOANNES 
oosTERDIJK SCHACHT, een beknopt Handboek voor de Geneeskundige Prak
tijk, ten behoeve zijner leerlingen -zamen te stellen, · ten einde deze · daardoor 
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van dè moeite zouden ontheven worden, om gelijktijdig te moeten luisteren 
en excerpten te maken, ter\\'ijl hij tevens zelf van het verdrietige werk om 
Dictaten vool_" te lezen, verschoond zou worden. Daar nu de schrtjver 
zijne voornoemde bronnen herhaaldelijk v~rmeld, en zelfs niet geaarzeld heeft 
te verklaren, daaruit zeer veel, en zelfs het een en- ander woordelijk te 
he_bben overgenomen (60), zoo kan hem djt · geenszins als een verwijt wor
den toegerekend. Eene andere lvraag echter is het, of de Leidsche hoog
leeraar zich ook te veel aan het wetenschappelijk standpunt van BOERHAÀVE 
gehouden, en daardoor verzuimd heeft, aan de dynamische rigting, die na 
het midden der vorige eeuw, door physiologische proefnemingen werd in het leven 
geroepen, het noodige gewigt te hechten. Die bedenking is mogelijk niet geheel 
ongegrond, doch wordt grootendeels opge:heven, wanneer · men bedenkt, dat 
ooSTERDIJK zich van de derde uitgave der Instz'tutiones Patltologiae medici
nalia, waarin zijn beroemde leermeester en ambtgenoot GAUBIUS het een 
en ander naar de irritabiliteits-leer van HALLER gewijzigd en omgewerkt 
had, bediend en zich daaraan gehouden heeft. Daarenboven moet men in 
het oog houden, dat de voornaamde physiologische experimenten in den tijd, 
waarin OOSTERDIJK zijne Pra(!aepta uitgaf, nog geenszins volledigheid en over ... 
eenstemming genoeg verkregen hadden, om tot opheldering of beslissing van 
pathologische vraagstukken te kunnen dienen. Immers hebben de Elementa 
Medicinae van BROWN, in 1780 uitgegeven, doch toen nog gedurende vele 
jaren bijna onbekend gebleven, het treurig en afschrikkend bewijs geleverd, 
dat voo.rbarige en eenzijdige verklaring en toepassing v.an waargenomene 
of door experimenten te voorschijn geroepen verschijnselen niet alleen tot 
groote theoretische, maar evenzeer tot noodlottige praktische dwalingen 
leiden kunnen. Dat oosTERDIJK zelf, in latere jaren, meermalen. gelegen
heid vond, zich van de theoretische onhoudbaarheid der Browniaansche 
leer, en van hare dikwijls hoogst nadeelige resultaten aan het ziekbed, te 
overtuigen, werd reeds vroeger opgemerkt. Men zal het daarom minder 
vreemd kunnen vinden, dat een zoo gemoedelijk en bedachtzaam man, als 
oosTERDIJK was, zich minder, dan misschien had kunnen geschieden,, aan 
de toen ontwakende dynamische rigting der Geneeskunde heeft aangesloten, 
maar, in dat opzigt, tot het groot getal der toenmalige afwachters behoord 
heeft. Niettemin heeft ook zijn theoretisch onderwijs, naar het getuigenis 
zijner leerlingen, zoo als uit het aangehaald levensberigt van Doctor BEEKE 

blijken kan, heilzame vruchten opleverd, daar de man een helder hoofd en 
rijke praktische ervaring had, Alleen was het minder goed te keuren, dat 
die lessen, naar den smaak van dien tijd, met zeer talrijke citaten, dikwijls 
ook van boeken, die een student naauwelijks gelegenheid vond te kunnen 
raadplegen, overladen werden. 

Zoo als PARADIJS, gedurende eene lange reeks van jaren, met zijnen vriend 
OOSTERDIJK, het praktisch-geneeskundig onderwijs deelde, zoo was dit even
zeer het geval met de theoretische lessen, waarvoor hij door zijne klassieke 
vorming, en zijne geheele, grootendeels in .die rig,ting genotene opleiding, 
groote geschiktheid had. Die opleiding toch had hij hoofdzakelijk aan zijnen 
natuurlijken aanleg, en zijnen daardoor opgewekten lust tot letterkundige 
studiën te danken, door wier vlijtige, steeds voortgezette beoefening hij zich 
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een grondig en scherpzinnig oordeel, en een allezinszuiveren en gekuischten, 
zoowel aan zljne gesprekken als aan zijne schriftelijke opstellen eigenen 
smaak verworven had. Dat nu zoodanige gaven des geestes, mits het bezit, 
of de uitbreiding er van, niet ten koste der noodige natuurkundige studiën 
verkregen zij, bij een akademisch docent hoog gewaardeerd moeten worden, 
behoeft wel niet nader te worden aangewezen. Zelfs in wetenschappen, die 
geheel op empirische grondslagen rusten, zoo als dit van de Geneeskunde 
geldt, kan er van ware kennis geen sprake zijn, tenzij de waargenomene 
feiten ook met het oog des geestes aanschouwd, en door een juist en ge
oefend oordeel behoorlijk gewikt en gewogen worden. Moet men niet even
zeer de door traditie en historische berigten tot ons overgebragte ervaring 
va.n vroegere tijden, graotendeels voor een nutteloos bezit houden, als men 
buiten staat is, om haar vooraf eene behoorlijke kritiek te doen ondergaan? 
Men zal daarom de groote, aan PARADIJS eigene scherpzinnigheid, al mogt 
zij grootendeels door grammaticale en letterkundige oefeningen verkregen 
zijn, voor een uitnemend hulpmiddel bij het geven van akademisch onder
wijs houden moeten. Het was daaraan vooral toe .te schrijven, dat zijne 
theoretische lessen zich evenzeer door haren belangrijken inhoud, als door 
duidelijkheid en geleidelijkheid onderscheidden, terwijl het aangename zijner 
voordragten door Z\in natuurlijk vernuft en zijn· meesterschap over <len 
vorm allezins verhoogd werd. 

Aan PARADIJS was evenzeer, als aan zijnen ambtgenoot oosTERDIJK, het 
houden van theoretische lessen over de geneeskundige praktijk opgedragen. 
Hij- maakte daarmede, terstond na zijne komst te Leiden, een aanvang, na 
ze op de Series lectionum, van den halfjarigen winter-cursus van 1784, onder 
het opschrift ,, De febrium intermittentium larvatarum diagnosi et curatione" 
te hebben aangekondigd. Blijkt uit de woorden dier aankondiging, dat 
PARADIJS te regt begreep, in zijne pathologisch-therapeutische lessen, liever 
de meest belangrijke onderwerpen meer opzettelijk te moeten bespreken, dan 
om in een half- of heel-jarigen cursus het geheele systema te willen afhan
delen, dat zelfde wordt ons nader bevestigd, doordien de hoogleeraar, in 
volgende jaren, die lessen als "selecta medicinae. capita" aankondigde. Niet
temin was hij gewoon, ook bij die inrigting van zijn ondewijs, de .Aphoriami 
van BOERH.A.A VE te volgen, en deze niet alleen te verklaren, maar ook, 
wáár het hem noodig. scheen, naar het licht der latere wetenschap aan te 
vullen en te verbeteren (61). 

Voor ' den vorm en het gehalte dier lessen kunnen alsnog tot maatstaf 
verstrekken de vijf Lectiones puhtiaae, die PARADIJS in 17 S5, als inleiding, 
aan zijne Institutione8 praaticae liet voorafgaan, en welke, 28 jaren later, 
in de door zijnen zoon bijeengebragte Opusaula A aademica werden u~tgegeven. 
Leveren toch die Lectione8 het bewijs op, dat PARAlJJJS een wijsgeerig den
ker geweest is, zij toonen ons tevens aan, dat hij zich, als spreker en 
schrijver, het talent had verworven, om zijne denkbeelden, zonder veel woor
den noodig te hebben. op eene beknopte en duidelijke wijze aan anderen 
mede te deelen. In die opstellen wordt_ namelijk een allerbelangrijkst on
derwerp, de aard en het wezen der the01·etische Geneeskunde, en_ hare ver
houding tot de geneeskundige empirie, in zijn geheelen omvang behandeld, 
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zoodat de grondslagen, waarop beiden steunen, en waarop ook verder moet 
worden voortgebouwd, eerst afzonderlijk aangewezen en beoordeeld, en daarna 
in hàre wederkeerige betrekking beschouwd worden. Het een en ander 
wordt door sprekende voorbeelden aangetoond, en het ontbreekt daarbij aan 
geene gelegenheid om te doen uitkomen, dat er tusschen de geneeskundige 
emoirie en de theoretische Geneeskunde, als deze dien naam in waarheid 
ver ... dient, geenerlei -strijd is, maar dat beiden onafscheidelijk van elkander 
zijn, dat zij zich wederkeerig hulp verleenen, en te zamen één geheel uit
maken. Na dit duidelijk in het licht gesteld te hebben, houdt de hoog
leeraar zich met de toepassing er van op den gang der geneeskundige stu
diën bezig. Maken toch niet enkel eigene waar- en proefnemingen den 
grondslag der geneeskundige ervaring uit, maar moet deze, bij de beperkt
heid van het menschelijk leven, ook voor een aanmerkelijk deel, op de 
door anderen aan het licht gehragte feiten, op de waarnemingen en ontdek
kingen onzer voorgangers steunen, dan blijkt daaruit het groote nut van 
historische studie, die ons tevens voor vele door anderen begane dwalingen 
en voor sekten-geest zal kunnen bewaren. Zal echter die histo1·ische studie 
voor de vermeerdering onzer kennis vruchtbaar zijn, dan is het volstrekt 
noodig, om zoO\~l de oude talen, vooral het Grieksch en Latijn, wier stu-
die daarenboven een vormenden invloed op het oordeel en den smaak uit
oefent, als de voornaamste nieuwere, althans het Jfransch, Engelsch en Hoog
duisch te v.erstaan, daar zonder die kennis het raadpiegen der geschriften, 
waarin de waarnemingen onzer voorgangers en tijdgenooten gevonden worden, 
onmogelijk is (62). Daarenboven moet de aanstaande Geneesheer in het 
wijsgeerig denken geoefend worden, om langs den inductieven weg, uit de 
bijzondere, door hem zelven of door anderen opgemerkte verschijnselen tot 
de kennis van het meer algemeene te kunnen opklimmen, en zich daarbij 
voor overijling en velerlei misgrepen, die men zoowel in het waarnemen be
gaan kan, als in de daaruit afgeleide gevolgtrekkingen, te k~nnen wachten. 
Het is om die reden, dat inzonderheid dat gedeelte der Logica, hetwelk zich 
met den aard en de waarde der empirische zekerheid bezig houdt, door 
PARADIJS wordt aanbevolen (63). Eindelijk is bovenal naauwkeurige kennis 
van den mensch en van het menschelijk ligchaam noodig, die echter niet 
verkregen- kan worden, tenzij de studie der Anatomie en Physiologie door eene 
zorgvuldige beoefening der natuurkundige wetenschappen, voornamelijk van 
de algemeene en proefondervindelijke Natuurkunde, aan wier licht de leer 
van den gezonden en zieken mensch elk oogenblik behoefte hebben, voor
afgegaan worde (64). Studenten nu, op zoodanige wijze en langs dien weg 
gevormd, zijn, zoo als· de h·oogleeraar aan zijne hoorders verklaart, met het 
noodige toegerust, om zich die degelijke pathologische en therapeutische 
kennis, welke voor het uitoefenen der Geneeskunst gevorderd wordt, en die 
het onderwerp van deze zijne lessen zàl uitmaken, te kunnen verschaffen, 
en zich daarbij voor alle eenzijdigheid, die steeds voor de grootste vijandin 
der waarheid moet gehouden worden, te leeren wachten. 

Behalve de genoemde lessen, die men thans onder de benaming, u spe
ciëele Pathologie en Therapie"· gewoon is aan te. duiden, werd aan PARA• 

DIJS, na den dood van VOLTELEN, in 1795, ook het onderwijs in de Mate• 
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ries 'mediea opgedragen. Voor dat belangrijke, ook thans .nog stiefmoeder• 
lijk bedeelde studievak, was PARADIJS, wiens kritischen geest . wij t~ regt 
geroemd hebben, bij uitnemendheid berekend, gelijk ook zijn overleden 
ambtgenoot, wien hij in het geven van die lessen ver~ing, zich dienaan
gaande groote verdiensten verworven had. Door zijn geoefend en scherp
zinnig oordeel toch was PARADIJS gevrijwaard van de twee groote dwalingen, 

. waaraan de schrijvers over de Materies medica zich meermalen hebben schul
dig gemaakt, door namelijk, of elke traditioneele kennis, die men meent aan
gaande vele geneesmiddelen te hebben, onvoorwaardelijk aan te nemen, of 
daarentegen aan eene overdrevene skeptische zienswijze toe te geven. Zoo-

1 

wel het een als het ander uiterste werd door den hoogleeraar afgekeurd, 
die te regt opmerkte, dat vooral de . Leer der g'eneesmiddelen · eenen geheel 
empirischen oorsprong had, dat men veel op het gezag onzer voorgangers 
moet aannemen, dat bij het auctoriteits-geloof minder het getal dan het ge
halte der getuigenissen in aanmerking komen moet, en dat men geene ze
kerheid moet verlangen aangaande zaken, die hoogstens eene groote mate 
van waarschijnlijkheid toel~ten. Yan die beginsele.1 uitgaande gaf PARA• 

VIJS, zoo als mij uit een Dictaat van 1799 gebleken is, in zijne daarvoor 
bestemde lessen, een beknopt overzigt over de voornaalllfte en meest ge
bruikt wordende geneesmiddelen, in wier classificatie hij gewoon was, de 
toen meest gebruikelijke, van de hoofdwerking ontleende verdeeling te vol" 
gen. Bij elk geneesmiddel, ook bij die, welke tot het anorganische rijk be~ 
hooren, worden eerst eene korte natuur-historische beschrijving gegeven, en 
daarna de therapeutische krachten vermeld, die men er met meerderen of 
minderen grond aan toekent. Tot dat einde werden somtijds eigene waar
nemingen medegedeeld, of de aanteekeningen van BOERHAAVE, VOLTELEN, 

MURRAY en enkele andere schrijvers vermeld. Gelijk de hoogleeraard aarbij 
met de noodige kritiek te werk ging, zoo wist hij zijne leerlingen ook op 
het juiste, voor eene vruchtbare studie der Materies medica gevorderde 
standpunt te p·laatsen, door aan de behandeling der afzonderlijke geneesmid
delen eene . duidelijke en door voorbeelden opgehelderde verklaring van de. 
JJoctrina indicationum, die hem ten slotte van de indicantia op · de inàiaata 
bragt, te laten voorafgaan. 

Eindelijk moet ik nog melding maken van de door PARADIJS gegeven 
lessen over de Historia mediainae. Dat onderwijs werd hem namelijk, hij 
eene afzonderlijke benoeming, in het jaar 1800 opgedragen, nadat . Curatoren 
verklaard hadden het allezins wenschelijk te achten, dat zoodanige lessen 
onder de voor aanstaande Geneesheeren noodig geoordeelde studievakken 
werden opgenomen. Voor zoo · veel mij bekend is, vindt men aangaande 
dat door den hoogleeraar gegeven onderwijs geene afzonderlijke berigten, en 
men moet het daarom te meer op prijs stellen, dat men uit de vroeger aan
gehaalde Oratie, waarmede PARADIJS de nieuwe hem opgedragene betrekking 
aanvaardde, althans den geest en de strekking zijner historische lessen be
oordeelen kan. De hoogleeraar toch stelde zich voor, zijne . leerlingen, met 
de waarnemingen, denkbeelden en ontdekkingen, die er in . den loop der · tij
den aan het licht gebragt zijn, en voor de geneeskundige wetenschap of 
kunst belangrijk waren1 zoo veel mogelijk, bekend te maken, en hun tevens 
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den weg aan te wijzen, om zich oo-k door eigene studie die historische 
kennis, waartoe insgelijks de kleinere en grootere door onze voorgangers 
begane dwalingen behooren, te kunnen verschaffen. Om toch het stand
punt, tot hetwelk de theoretische en praktische Geneeskunde allengs is op
geklommen, te · kennen, is het noodig, van de genetische momenten, die er 
toe · geleid hebben, behoorlijke kennis te dragen, en daarop eene onpartijdige 
beoordeeling toe te passen. Daarenboven worden wij door historische studie 
niet alleen met zaken, maar ook met personen bekend gemaakt. Wij zien 
ons de laatstgenoemden aanschouwelijk, en als in eene galerij, voor oogen ge
steld, terwijl wij door het voorbeeld van groote mannen, die op het gebied 
der natuurstudie uitgemunt hebben, tot bewondering en navolging opgewekt 
worden. Dat geldt vooral van HIPP0CRA.TES, die ook nu nog, als een in 
vele opzigten onovertroffen voorbeeld beschouwd moet worden (65 ), en onder 
de lateren, van onzen landgenoot B0ERHA.AVE, van wien PARA.DUS ons ook hier 
eene korte, maar uitstekende karakteristiek heeft voor oogen gesteld (66). 
Is het voor qe _ regte waardering· van de verdiensten van zoodanige groote 
voorgangers, van mannen, als bijv. BACO en N_EWT0N geweest zijn, noodig, 
hen in het licht van hunnen tijd te beschouwen, zulks wordt evenzeer ge
vorderd ten opzigte van de kennis der voornaamste, vooral epidemisch waar
genomene, ziekten, die in den loop der tijden plRats gehad hebben. Laatst
genoemde studie, in onzen tijd Historisclte Patltologie genoemd, werd reeds 
door :FARADIJS al~ een voornaam onderwerp van de Historia Medicinae 
beschouwd en ter beoefening aanbevolen (67), terwÏjl dit door het voorbeeld 
der angina maligna en van de tu8sis quinta wordt opgehelderd. Op gelijke 
wijze toont de hoogleeraar uit het voorbeeld der kina en uit de vereenigde 
werking van het opium en de ipecacuanha aan, dat ook de Hiatorisclte 
Pharmacologie een vruchtbaar veld van onderzoek voor de geneeskundigen 
is (68). Eindelijk moet de beoefening van de Historia Medicinae als een 
voornaam hulpmiddel beschouwd worden voor hare verdere uitbreiding en 
volmaking, dewijl zij ons gedurig door voorbeelden aanwijst, dat dit alleen 
door onbevooroordeeld onderzoek mogelijk is (69). · - Doch ik mag op die 
wijze niet verder voortgaan, dewijl ik niet het voornemen had, den inhoud 
der voornoemde Oratie mede te deelen, maar alleen, om door eenige daar• 
aan ontleende proeven het bewijs te leveren, dat PARADIJS een voortreffelijk 
docent van de Historia Medicinae geweest is. 

Ofschoon er aan de Leidsche hoogeschool, ook in de 17de en 18de eeuw, 
doorgaans . lessen over de theoretische Heelkunde gegeven werden, zoo als 
ons uit de voorbeelden van VAN H0RNE, NUCK, DEKKERS en anderen geble
ken is, terwijl daaraan fater afzonderlijke lessen over de Obstetrie, gelijk 
dat door SANDIFORT gedaan is, werden toegevoegd, zoo was echter nu PUI 

de eerste, aan wien het praktische en theoretische onderwijs in die beide 
studievakken meer opzettelijk werd opgedragen. Ik moet daarom mijne 
vroegere berigten aangaande den praktischen werkkring v.an dien hoógleeraar, 
thans door het vermelden van eenige bijzonderheden aangaande zijn theore• 
tisch heel- en verloskundig onderwijs trachten aan te vullen. 

Du PUI's lessen over de theoretische Heelkunde waren van tweederlei aard. 
In een der morgenuren werd, op gebruikelijke wijze, over de voornaamste 
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hoofdstukken der theoretische Chirurgie een Collegie in het Latijn gehouden, 
terwijl de hoogleeraar, gedurende tlen wintertijd, bij beschikbaarheid van 
lijken, openbare lessen in het Hollandsch gaf over de Ckirurgisalte Anato
mie en de Heelkundige Operatieleer, met inbegrip van de Leer der verban
den. Die laatstgenoemde lessen, des narniddags ten vijf ure, bij lamp- of 
kaarslicht gegeven, en niet alleen door de studenten en Chirurgijns-leerlin
gen, maar ook door Doctoren, Heelmeesters en andere belangstellenden bij
gewoond, hebben, vooral gedurende de eerste helft van nu PUI's akademi
schen werkkring, toen zij regelmatiger dan in lateren tijd gegeven werden, 
veel nut gesticht, en het was geenszins te verwonderen, dat men aan een 
zoodanig aanschouwelijk onderwijs de voorkeur gaf boven mondelinge voor
dragten, die zonder het aantoonen van voorwerpen gehouden werden . . Even
wel maakte de leer der luxatiën en fracturen, wat dit laatstgenoemde betreft, 
eene uitzondering, en de hoogleeraar begreep te regt, dat er bij de behan
deling van zoodanige hoofdstukken evenzeer aanwijzing als beschrijving 
gevorderd wordt. Om ook met de .Leer over de aneurysf!l,ata, over de 
kerniae, aarainomata enz., aldus te kunnen handelen, daarvoor ontbraken 
den hoogleeraar, althans in latere jaren, de noodige pathologische speci
mina. Daarbij moet men in het oog houden, dat de voor het gewone col
legie over de theoretische Chirurgie aangewezen tijd gewoonlijk zeer kort 
was, vermits die lessen op dezelfde dagen en uren met het praktische on
derwijs aan het ziekbed gegeven werden. Dat nu PUI zich aangaande de 
meeste tot het gebied der Heelkunde behoorende onderwerpen; het meest 
aari de Engelsche en ] 1ransche Heelkundigen der vorige eeuw heeft aange
sloten, doch van Duitsche schrijvers, met uitzondering van HEISTER, PLA.TNER 

en enkele anderen, hoogst zelden melding maakte, is uit de bijzonderheid, 
dat hij tegen het einde zijner akademische studiën, een tamelijk geruimen 
tijd, zoowel te Parijs als te Londen, in de aldáár aanwezige hospitalen, en 
mogelijk ook in de gehoorzalen der geneeskundige docenten, vertoefd heeft, 
ligt te verklaren. Ook had de wetenschappelijke hervormig, die de Duitsche 
Heelkunde aan den beroemden AUGUST GOTTLOB RICHTER verschuldigd was, 
in den tijd, waarin nu PUI's akademische werkkring een aanvang nam, in ons 
vaderland nog weinig bekendheid gekregen. 

Aan zijne lessen over de theoretische Verloskunde heeft PU .PUI veel tijd 
en vlijt besteed, en het was, als of hij daaraan de voorkeur gaf boven zijn 
theoretisch onderwijs in de Chirurgie. Voor die lessen volgde hij geen be
paald handboek, maar hij had een eigen uitgebreid schema ontworpen, naar 
hetwelk zijne voordragten, of liever, Dictaten ingerigt waren. Van deze laatste 
worden nog enkele exemplaren aangetroffen, en het blijkt daaruit, dat de 
hoogleeraar gewoon was, zijn onderwerp met groote uitvoerigheid, doch tevens 
op eene duikelijke wijze te behandelen. In hoe verre het noodig is, om in 
zoodanige lessen, de anatomische bijzonderheden, die op het vrouwelijk 
skelet en inzonderheid op het bekken betrekking hebben, benevens de phy
siologische en pathologische, niet regtstreeks met de zwangerschap, de ver
lossing en het kraambed in verband staande vraagstukken afzonderlijk te 
behandelen, daarover is de meening der deskundigen ook thans nog geens
ûns éénstemmig. Du PUI schijnt gedacht te hebben, dat het beter was 
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te veel dan te weinig te doen, en men moet het aan dat streven naar volle-
digheid toeschrijven, dat hij ook gewoon was, · eene tamelijk uitgebreide 
Hiatoria literaria artis et scientiae oóatetriaiae, waarin tevens de geschie
denis der kunstbewerkingen en der verloskundige instrumenten behandeld 
werd, benevens de obstetrische bibliographie, aan de overige meer onmis
.bare afdeelingen van de leer der theoretische en praktische verloskunde toe 
-te voegen. Daar dit echter niet in het begin van den cursus, bij wijze van 
-inleiding, geschiedde, maar eerst tegen het einde, bijaldien er tijd voor 
-beschikbaar was, zoo werd daardoor aan de behandeling van onderwerpen, 
van welke eene naauwkeurige kennis noodzakelijker geacht wordt, in geenen 
deele te kort gedaan. Daarenboven zal niemand van oordeel zijn, dat histo
rische kennis bij akademisch of hooger onderwijs, van welk studievak het 
ook zijn moge, . als misplaatst of overbodig beschouwd moet worden. Du 
PUI was daarom gewoon, de uitspraak van CELSUS: u multa sunt, quae me
dicum non faciunt sed ornant ", ook bij de systematische behandeling der 
verloskunde, in het oog te houden, en het wetenschappelijk standpunt van 
dat belangrijk deel der geneeskunde, evenzeer bij het bespreken van zooge
naamde bijzaken, als bij de verklaring der meest essentiëele theoretische en 
praktische leerstukken, te handhaven. Gelijk hij gaarne · van de verdiensten 
der vaderlandsche verloskundigen, van VAN DEVENTER, VAN soLINGEN, DE 

WIND en anderen melding maakte, zoo stelde hij vooral de aanmerkelijke 
vorderingen, die der Verloskunde, zoowel in theorie als praktijk, door den 
vereenigden arbeid van mannen, als WILLIAM SMELLIE, MAURICE.A.U, LEVRET 

en BAUDELOOQUE, waren te beurt gevallen, op hoogen prijs. Zoo als die 
schrijvers, en enkele anderen, onder welke vooral zijn leermeester CAMPER, 

wiens oordeelkundige, aan de_ Hollandsche vertaling van MAURIOEAU toege
voegde Verhandelingen hoog door . hem gewaardeerd werden, bijna in elk 
hoofdstuk door hem aangehaald werden, zoo stonden den hoogleeraar eene 
kleine verzameling van bekkens, zoowel in een pathologischen als in een 
normalen toestand verkeerende, eenige belangrijke, op de ontwikkelings
geschiedenis der vrucht betrekkelijke, praeparaten, en eene vrij uitgebreide 
verzameling instrumenten, met inbegrip van een geschikt fantome, ten dienste, 
om het een en ander aanschouwelijk te maken. Met hetzelfde doel werd 
van de platen van SMELLIE, WILLIAM HUN'l'ER, BERNHARD SIEGFRIED ALB[

NUS en anderen vlijtig gebruik gemaakt. Aangaande het mechanisme van 
· de baring, de afmetingen van het bekken, en het soortelijk verschil, dat 

de liggingen der vrucht kunnen opleveren, hield hij zich, naar ik meen, 
grootendeels aan BAUDELOCQUE. Zoodanige onderwerpen, als de daar ge
noemde, werden met zekere voorliefde door den hoogleeraar behandeld, ·de
wijl het aantoonen der wijze, waarop de vrucht, naar het verschil van lig
ging en houding, door het bekkenkanaal henen gaat, hem ·gedurig in staat 
stelde, over de geometrische verhoudingen tusschen de deelen der moeder 
en die van het kind te spreken en daarin natuurwetten op te merken. E~en
zoo sprak nu PUI gaarne over de orde en regelmaat, die zich in de arith
metische verhoudingen op . het gebied der Verloskunde openbaren. Men denke 

. aan de betrekkelijke veelvuldigheid van de verschillende liggingen der vrucht, 
aan de verhouding tusschen <le natuurlijke en de zoogenaamde tegennatuuf~ 
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liJke verlossingen, aan de evenredigheid tusschen de beide seksen van de 
kinderen, die geboren worden, en zoo vele andere _ onderwerpen, waarop de 
verloskundige statistiek kan toegepast worden. Dit kan ons bij de, van den 
beginne af, door- nu PUI gevolgde rigting, geenszins bevreemden. Reeds 
zijne in 1791 uitgesprokene inwijdingsrede, waarvan ik vroeger den titel 
heb opgegeven, strekte ten betooge, · dat de Geneeskunde voor een groot deel, 
als eene natuurkundige wetenschap beschouwd en beoefend moet worden, of, 
met andere woorden, dat de algemeene· natuurwetten op het dierlijk lig
chaam, zoowel in den gezonden als zieken staat, moeten toegepast worden. 
Geldt dit nu van de Geneeskunde in het algemeen, het mag inzonderheid 
op de Heel- en Verloskunde, die beiden zoo dikwijls werktuigelijke hulp 
vorderen, toegepast worden. In die zienswijze is de hoogleeraar steeds bJij
ven deelen,. en hij trachtte die ook bij zijne leerlingen meer en meer ingang 
te doen vinden, zo0dat zijn onderwijs, niet alleen door zijnen zaakrijken 
inhoud, maar vooral ook door de daaraan gegevene rigting, veel nut ge-
sticht en een groot getal bekwame kunstoefenaars gevormd heeft. -
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besproken onderwerp maakt ook den hoofdinhoud uit van eene, twintig jaren later, 
onder het praesidium van den hoogleeraar verdedigde Dissertatie: Dissertatio acade
mica. de medico physico et ph_ysico medico, sive de legum naturaliwn vi et ratione corpori 
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ammali, atque imprimis hum,ano applicandis, praeside viro CL M. s. DU PUI, publico 

examini ·submissa ab auctore B. DE JONGE, Med. Stud. Leidae, 11 Jan. 1810. 

( 42) Op een beschreven blad, behoorende bij de -- in de akademische Bibliotheek 
aanwezige - Portefeuille uit de nalatenschap van Mr. A, c. DE MALNOë VAN NOORT, 

n°. 20, leest men dienaangaande het volgende: "Den 4 Augustus 1791. En is wijders 
bij die van den Geregte nog goed gevonden en geresolveerd, den vermelden Heer DU 

PUI te verzoeken op zich te nemen de superinspectie en directie der schouwingen ten 
overstaan van H.H. gecommitteerden uit het Collegie van H.H. Schout en Schepenen 
bij deze stad vallende, als mede de superintendentie over dezer stede verbandhuis, en 
laatstelijk om zoo over de Anatome chirurgica als over de Chirurgie in de Neder.; 
duitsche taal voor de Chirurgijns en derzelver leerlingen lessen te geven, waartoe 
alsmede tot het doen van de noodige demonstratiën eene behoorlijke plaats en gele
genheid van stadswege zal worden verzocht. - Aan welk verzoek door den Secre
taris uit naam van dezen Geregte aan den Heer DU PUI zijnde kennis gegeven, heeft 
dezelve, met betooning van zijne gevoeligheid over het vertrouwen in hem gesteld, 
gedeclareerd zich al 'tgeen voors. is, te willen laten welgevallen en zich ten nutte 
van den Staat daarvan gaarne te zullen chargeeren." 

( 43) Act. Fac. med. 1. 1. pag. 85. 

( 44) De novissirnis, quae Àrtem chirurgicam et obstetriciam, labente imprimis hu jus 
saeculi altero dimid-io, illustrarunt, incrementis. L. B. 1795. 

( 45) Resol. van Curat. 15, pag. 206. 

( 46) Oratio habita die 26 Sept. 1801. Resol. 1. 1. pag. 216. 

(47) De prosperis atque adversis, quae Academiae L. B. anno elapso contigerunt. 

Behalve het vermeiden der lotgevallen, waarin de hoogeschool gedurende zijn Recto
raat deelde, had DU PUI zich voorgenomen ook nog een afzonderlijk onderwerp naar 
vrije keus, gelijk ook thans nog doorgaans geschiedt, te behandelen, door te spreken : 
,, De Natura hwnana, suum corpus . ad pulchritudinem et concinnitatem formante, àeque 
turpitudine et deformitate ab eadem Natura alienis." De redenen, die hem van dat 
voornemen deden afzien, werden door den spreker, in zijne tot de hoorders gerigte 
voorafspraak, aangeduid, waarvan ik gaarne den hoofdinhoud met de eigen woorden 
van den hoogleeraar vermelden zou, deels om een proeve te geven van zijnen latjn
sclien stijl en van de rigting, waarin hij zièh gaarne op wetenschappelijk. terrein be
woog, deels om zijne bedoeling, die niet volkomen juist door den titel werd aange
duid, nader toe te lichten, ware het niet dat ik mij daardoor ligt aan te groote uit
voerigheid moest schuldig maken. 

(48) .;1..llocutio MEINARDI SIMONIS DU PUI, in festi academici solemnitate, qua orna
tissirnus' adolescens JOHANNES CHRISTIANUS HÖLSCHER summos in Medicina honores 

more maJormn consecutus est, die IX Febr. MDCCCXXV; in Annal. Acad. Lugduno
Batav. 1824-1825. 

(49) P. POTT, Aanmet·kingen over en genezing van dat soort van lam,heid der onderste 
ledematen, welke dikwerf eene kromte van de ruggraat vergezelt enzv. Benevens Waar
nem,ingen over de versterving der teenen en voeten enzv. Leiden, 1779. so. - Verdere 
aarmierkingen over den onbruilcbaren staat der onderste ledematen enzv.; in het Genees
Heel- Àrtzenij- en Vroedkundig Magazijn te Rotterdam. 1783. so. 

(50) Over de wijze van steensnijden van den Heer MOREAU enzv. :Met een Aanhangsel 

over de veranderingen, welke men aan het gorgeret van den Iieer HA WKINS gemaakt 

heeft; in Verhandelingen van het Proninciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. D. II. (1784), pag. ?13 seqq. · · 

· Over de ontbinding van de verduisterde Lens cr,ystallina in het waterachtig vocht 
NED. TIJDSCHR, v. GENEESK. 1869. -- 2e AFD. 11 
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van ons oog eet.; in Verhandelingen 1xtn de Hollandsche J.liaatschapp(j der vVetenschap
pen te Haarlem. D. XXI. (1784;, pag. 68 seqq. 

Ben brief aan den Heelm,eester G. J. v AN WIJ, over de schijnbare Gonorrlwea; in 
Algem. Genees- en Iluishoudk . .T aarboeken. Dordrecht, 1_'785. 

Briefwisseling van den Stads Med. Dr. te Gouda J. VAN BREDA en van M. s. DU PUI 

over eene verstropte dijebreuk bij eene zwangere vrouw in het laatste tijdperk van hare 
dragt enzv.; in Verhandelingen 1-,an het Zeeuwsche Genootschap te Vlissingen. D. XIII. 
(1786)~ pag. 504 seqq. 

Heel- en ontleedkundige onderzoeking van den staat eener ongelijk genezene scheen- en 
kuitbeens-beenbreuk ~· in Heelkundige Mengelstoffen van G. J. v AN WIJ. 1786. 

Verhandeling over eene ve,rbetering in het lee'rstuk der voetbaring, door P. s. KOK 

(verbeterd door M. s. DU PUI); in Verhandelingen der Haarlemsche Maatschappij. 
D. XXIII. (1786). 

Over de uitneming van het kniegewricht, tot stuiting van een aanwezig beenbederf enzv.; 
in Konst- en Letterbode, 1810. D. I, 1mg. 149 seqq. 

(Genoemde kunstbewerking, reeds in 1783 door PARK van Liverpool in een brief 
aan PERCIVAL P0TT het eerst aanbevolen, werd namerik door DU Pm's vroegeren 
leerling, JOHANNES MULDER, met gelukkig gevolg bewerkstelligd, en de Leidsche 
hoogleeraar meende daaraan door voornoemd Berigt meerdere bekendheid te moeten 
geven.) 

!51) SrnGENBEEK, 1. 1. IL T. en Bijl., pag. 234 seq. J. C. BROERS, Oratio de 
PUTEAN0, Chirurgiae et Obstetriciae Doctore et Professore eet.; in Annal. Acad. L. B. 
1834-1835. 

( 52) ÜOSTERDIJKII Prolusio, I. I. pag. l 68: " QUid vero animi mihi esse censetis 
A. -A. qui laborum socio inopinus destituor: socio mecum eorumdem Praeceptorum, 
ante medium et quod excurrit seculum, ALBINI, alteriusque illius BOERHAVII, GAUBII, 
et aliorum monitis ac ductu ad medicinae dogmaticae exercitium et interpretationem 
praeparato." 

(53) In ipso therapeutices usu, in exercitio practico prae aliis cantus erat, ita qui:
dem, ut, si modum excedere possit prudentia, hac in parte amicam subinde castiga• 
tionem meruisse videri potuerit: nos vero id ipsum in laudem vertendum ducimus. 
N empe artis salutaris indolem, vitamque lmmanam justo pretio aestimans, timidus 
esse quam audax maluit, et ab effreni illo venenorum, omni fere formulae hodie in
trusorum, usu, ac si indomito furore morbos debellare deberemus, maxime erat alie
nus." ÜOSTERDIJK; 1. 1. pag. 166 seq. 

(54) ,, Et sane utrorumque in erudiendo eadem mens erat: discipulos praeviis Phy
sices, Chemiae, Botanices scientiis imbutos, per Anatomicas demonstrationes et Phy
siologicam doctrinam cognitione hominis sani, ejusque functionum, praeditos, medica
mentorum indolem et virtutem intelligentes, nunc demum morborum t~m externorum 
quam internorum causas et signa, ac inde formandas indicationes generales, tandem
que remediorum applicationem et usum, in singulis morbis docere, iisque in clinicis 
exercitiis demonstrare communi opera annitebamur." 1. 1. pag. 168. 

(55) Wat oosTERDIJK van zijnen vriend PARADIJS getuigt zal wel evenzeer op hem 
zelven mogen toegepast worden: 11 In formandis indicationibus et eligendis auxiliis 
non ad solam stheniam et astheniam attendendum esse, quasi vero sic medicina red~ 
datur simplicior, sed motuum ac sensationum vitium non minus frequenter oriri ex 
vexata tam solidarum quam fluidarum partium structura et compositione, solutaque 
harmonica inter eas relatione, idque vario in variis individuis modo, probe noverat 
adeoque nee unice neque semper, Cortice Peruviano, Opio, Vino, Mercurio, Aconit0., ' 
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Belladonna, Hyoscyam.o, Datura similibusque, exeitantium. vel sedantium titulo donatis, 
in ordinem redigi posse, sagaeissime et doeebat et demonstrabat" eet. 

(56) P. J. VAN MAANEN, Orat. de studio chirurgico nostra in patria melius excolendo. 

Harderov. 1796. - J. MULDER, Redevoering over de redenen, waarom de Nederlan
ders in het algemeen zeer weinig tot verbetering en uitbreiding van de Heel- en Verlos
kunde hebben toegebragt. Leeuwarden, 1797. 4°. -- D. HEILBRON Cz., Adres en vertoog 
tot verbeteriri,g van het genees- en heelkundige enzv. in ons Gemeenebest, met eenige 
bijvoegsels vermeerderd enzv, 'sHage, 1797. s0 • - Rapporten, strekkende als bijlagen 
tot de verzameling van stulcken, betrekkelijk de aanstelling eener Commissie van Genees

kundig toevoorzicht te Amsterdam. Amst. 1 798. 2 Dln. 8°. 
(57) Kunst- en Letterbode, 1. ldd. pag. 50. 
( 58) Bericht wegens den aanleg en uitbreiding van het j_Vosocomium Clinicum tot een 

practicaal Instituut voor Heel- en Vroedkunde_; in Nieuwe Algemeene Konst- en Letter

bode voor meer en mingeoefenden enzv. D. XII. Haarlem, 1799. 4°. pag. 50 seq. 
(59) Het grootste deel der Praefatie, die aan MULDER's algemeen bekende, in 1794 

te Franeker verdedigde, Historia litteraria et critica jorcipum et vectium obstetricio

rum voorafgaat, moet als eene regtmatige hulde aan DU PUI, aan wien de schrijver 
verklaart in alle opzigten groote verpligting te hebben, beschouwd worden. 

(60) Praecept. Medicinae practicae eet. 1. 1. Praef. "Piae memoriae GAUBIUM, Pa
rentemque honoratissimum, et studendi et erudiendi Duces aperte (Praeeepta typis 
expressa) testantur: Horum intaminata doctrina medica Vos olim curaturos imbuere 
in votis est; quod si, qualicumque hoc opusculo ejusque interpretatione, promovere 
ulterius licuerit, mihi quidem (nee enim aliud quid molior) abunde satis/' Prolego
men. pag. 6 in not.: "Confer. ad haec et reliqua quae sequuntur omnia, Cl. GAUBII 
Jnst. Patlwl. medicin. et · aestumatissimi Patris, J. OOSTERDIJK SCHACHT, Inst. med. 
pract., ex quibus multa admodum, nonnulla etiam integre huc translata legetis." 

( 61) Zoowel om den inhoud als om den vorm, waarin PARADIJS, als zelfstandig ge
leerde, zijne overtuiging uitsprak, verdient des hoogleeraars, aan het slot zijner Lec
tiones publicae gegevene kritiek van BOERHAAVE's Aphorismi, door elk, die er gele
genheid toe heeft, gelezen te worden. De regtmatige hulde, die dáár aan den grooten 
hervormer van het geneeskundig onderwijs, · gedurende het eerste 25jarige tijdvak der 
vorige eeuw, gebragt wordt, heeft te grootere waarde, dewijl zij op eene grondige en 
onpartijdige beoordeeling steunt en geenszins de leemten en dwalingen, die in dat 
kleine, doch veel omvattende geschrift worden aangetroffen, onvermeld laat. PARADIJS 
voegt er ten slotte bij, op welke manier hij voornemens is dien leiddraad bij zijn 
onderwijs te volgen: ~' Hunc itaque libellum, frugis bonae plenissimum, libere vobis 
interpretabor, meo arbitrio vel correcturus, vel interpolaturus, vel additurus, quae 
vel corrigi vel acljungi vel aliter explicari debere videbuntur, id operam datums ut
modo vos, . optirni commilitones I vobis ipsi non desitis, :fi.rmis et ad Artis usum fru
ctuosis vos praeceptis imbuam, atque ad nullos morborum oecursus plane imparatos e 
disciplina mea dimittam." ;;. 

(62) Opuscul. academ. l. L pag. 150 seq. Ofschoon het aldáár geleverde betoog 
hoofdzakelijk de strekking heeft om voor den aanstaanden Medicus de noodzakelijk
heid der kennis van de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche taal aan te wijzen, zoo 
doet de hoogleeraar echter tevens de groote waarde uitkomen, die alsnog aan eene klassieke 
vorming en aan de beoefening der Latijnsche en Grieksche taal moet toegekend 
worden. Daar over die zaak, in den tegenwoordigen tijd, door velen geheel ttnders 
gedacht wordt, zoo zij het mij vergund, althans enkele zinsneden, uit die welsprekende 
pleitrede van den hoogleeraar hier over te nemen: ,, Fuerunt prisci, ut bene scribendi, 

11'' 

... 
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ita et sapiendi magistri, quorum scripta nemo ingenuus versaverit diligentius, quin 
aliud quasi . agendo uberrimam sibi colligat materiem, quae ad acuendam ingenii vim 
pariter faciat atque ad comparandam morum eam urbanitatem suavitatemque eam, 
quae medico tam decora est. Sed alia insuper sunt longe majora. Ne dicani, turpe 
medico esse linguarum doctarum ignorantia, ne technicas quidem rerum, ad artem 
pertinentium, appellationes intelligere: .illud et multo turpius et damnosius, arceri sua 

culpa a purissimis et intaminatis scientiae medicinalis fontibus, e quibus verissima 
naturae rite observatae oracul~ ad nos · pe1·venerunt: germana inprimis dico, ut de 

ceteris nunc taceam, Hippocratis nostri monumenta, his quidem teniporibus fere neg

lecta, sed non aliam, mihi credite ! neglecta ab causam, quam quod homines nostri, 
quum imparati fere sint a necessariis ad aurea Viri summi scripta intelligenda prae
sidiis, acerbas damnant quas adtingere non possunt uvas," eet. 

( 63) L. 1. pag. 149: "Illam vero vobis, Commilitones ! Logices p~rtem, nimis fere 
neglectam, de meliore nota cupio commendatam, quae moralem evidentiam tractat, 
quae sensibus recte uti, testimonia ponderare, analogico ratiocinio justum pretium 
ponere, et hypothesium legitimum et ad artis incrementum utile artificium adhibere 
edocet." 

(64) L. 1. pag. 153 seq.: "Nimirum Physicae generales leges non minus ad corpora 
viva et animata quam ad alia quaecumque spectant. Quod vivunt corpora animalium, 
ideo non minus iisdem parent motuum legibus, qui bus reliqua . corpora obnoxia 
sunt, quae scilicet ex generalibus èxistunt solidorum fluidorumque proprietatibus. 
Augentur quidem saepe, neque inficior, in animalibus, auctis resistcntibus, vires: fitque 

hoc vitae, obstacula veluti percipientis et ab hac perceptione irritatae, 'Evsprsi'J': 
qui tarnen ab aucta hac Principii vitalis efficacia denuo impressi fuerint motus, et 
ipsi · generales leges physicas sequi debent. Quod his maxime temporibus moneri 
opus est, quibus omnia sanitatis morborumque phaenomena ad unicum Vitalis motus 
principium nonnulli recentiores trahere conantur; pamm cogitantes, Principium hoc 
Vitae ipsum, quo vim suam exserat, corporeis · indigere instrumentis, ipsaque adeo 
haec instrumenta, quaeque ex iis confiantur organa, communibus subjecta esse omnium 
corporum legibus." 

( 65) L. l. pag. 90: " Ad nomen .Magni Medicinae Parentis grandior èxsurgit mea: 
oratio. 0 qualem q uantumque, quam coelestis ingenii virum? Vos appello, dignis
simi Medicinae Antistites ! qui artis scientiam ex ipsis fontibus hausistis. . Quem un
quam toto terrarum orbe immortali huic viro, non dicam superiorem, sed parem in

venistis? Tantamne in ullo alio reperire est attentionem animi, ad omnia vel specie 
minutissima, sed pondus tamen habitura, circumspicien'tis ! tantam in narrandis curatio
num eventibus fidem? tantarn in scribendo· et elegantiam et simplicitatern, ut in sen

tentiosa brevitate summa sit perspicuitas? tam incredibilem observationum praecepto• 
rumque, ex intima arte depromtorum, copiam? tam subt1le et exquisitum artificium 
in depingendis ad vivurn morbis, et, quod longe difficillimum, in delineandis morbo
rum epidemicorum formis, ita ut nihil desit, abundet nihil? tantam denique in prae
sagiendo morborum · exitu sagacitatem, ut, non ars, sed divinatio videatur ! Et patiemur 
otiosi ignavia saeculi tantos no.bis thesauros eripi, Medicinamque sequentibus saeculis 
perire eam, sine qua recentior Medicina, quantumvis posteriorum temporum inventis 

aucta, stare omnino non potest l" 
( 66) 1. 1. pag. 101. 

(68) 1. 1. pag. 93 seq. 

(67) 1. l. pag. · 91 seq. 

(69) 1. 1. pag. 94 seqq. 


