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Ofschoon de Geneeskunde. ·voor eeu aanzienlijk deel, eene natuurkundige 
wetenschap is, en met de overige, ook tot dat gebied behoorendc studievak• 
ken in een naauw verband staat, zoodat zij zelfs zonder behoorlijke kennis 
van , ·dezè. noch grondig gekend, noch als praktische kunst, met toereikend 
inzigt kan toegepast worden, zoo zou ·het echter zijn kunnen, dat het boven
staande opschrift, door hetwelk de inhoud van mijn tegenwoordig Opstel 
wordt aangeduid, eenige bevreemding wekte. In eene geschiedenis toch van 
het Geneeskundig onderwijs, zou men het in dat opschrift genoemde onder
werp ·te regt als vreemd en misplaatst kunnen beschouwen, _ bijaldien die 
handelwijze niet · door de vroegere inrigting en verdeeling der akademische 
Faculteiten, zoo~- als die ' tot 1815 toe heeft stand gehouden, volkomen ge
wettigd, en zelfs noodzakelijkerwijze gevorderd werd. Immers, met uitzon-

. dering- van de Physica en andere, op mathematische berekeningen steunende, 
óf deze althans vorderende studievakken, werden de overige natuur~undige 
en natuur-beschrijvende wetenschappen: Chemie, Botanie en Zoölogie, in 
vroegeren tijd ' nog als · de~len der Geneeskunde beschouwd, en _ slechts door 
hoogleeraren, die tot de :Medische Faculteit behoorden, onderwezen. Zoo
lang dus die orde van zaken is blijven bestaan, en .door den minderen om
v~ng, zoowel van de medische als van de natuurkundige wetenscl~appen, uit
voerbaar was, werden die beiderlei studievakken beschouwd als te zamen één 
geheel uit te maken, zoodat eene geschiedenis van het in dien tijd gegeven 
geneeskundig onderwijs onvolledig zou zijn, bijaldien de geno~mde op de 
natuurkennis betrekkelijke wetenschappen daarvan werden uitgesloten. Dit 
laatste kan, met het oog· op de akademiscbe lessen, eerst dan geschieden, 
als men tot het tijdstip genaderd is, sedert hetwelk de natuurkundige weten
schappen niet langer beschouwd worden als alléén tot voorbereiding voor 
de geneeskundige studiën te moeten dienen, maar zich daarentegen een v.eel 
uitgestrekteren en meer zelfstandigen werkkring zien aangewezen, en tevens 
te i:egt, in vereeniging met de exacte of mathematische wetenschappen, eene 
afzonderlijke aka<lemische Faculteit uitmaken. 

Na bovenstaande herinnering zal het, naar ik vertrouw, door niemand ge• 
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wraakt worden, dat ik aan mijne vroegere berigten over het natuurkundig 
onderwijs aan de Leidsche hoogeschool, voor zoo verre het hoofdzakelijk 
op de Geneeskundige studiën betrekking had, ook de latere lotgevallen van 
dat onderwijs, tot op het zoo even genoemde tijdstip, wensch toe te voegen. 
Tot ·dat einde moet ik den draad van het gescbiedverpaal, wáár ik dien 
vroeger heb losgelaten, wederom -opvatten. 

Mogt de Leidsche Universiteit, omstreeks en na het midden der vorige 
eeuw, op mannen, als 's GRAV ESANDE, MUSSCHENBROEK en ALLA.MAND, die 
achtereenvolgens met het geven der lessen over de Physica belast waren, 
roem dragen, ook hunne opvolgers, onder welke DA.MEN en NIEUWLAND in
zonderheid verdienen genoemd _ te worden, mçgen te regt op groote weten -
schappelijke_ verdiensten aanspraak maken. Ik wil trachten deze naar mijn 
vermogen aan te wijzen. 

Aangaande CHRISTIAAN HENDRIK DAMEN, of, gelijk hij zelf gewoon was 
te schrijven, DARMEN,· van wien ik, als ALLA.MAND's opvolger, in de eerste 
plaats moet melding makei1, hebben TE w ATER en SIEGENBEEK alleen eenige 
op zijn prqfessoraat te Leiden betrekkelijke bijzonderheden medegedeeld, 
doch zijne vroegere lotgevallen on vermeld gelaten. Naar deze wordt, wat 
de plaats en het jaar ztiner ge~oorle, den naam zijner ouders, zijne akade
mische studiën enz. betreft, ook in andere werken van biographischen aard 
vruchteloos· _ gezocht. Hierbij komt, dat men op de Senaatskamer te Leiden 
geen geschilderd portret van den hoogleeraar DAMEN vindt, zoodat men ook 
van de aanwijzing verstoken is, die door de aanwezigheid er van, ten op
zigte van vele vroegere en latere Leidsche Professoren, wat hun geboorte
jaar enz. betreft, aan de daarin belangstellenden gereedelijk verschaft wordt. 
Daarenboven wordt het gemi's van een zoodanig portret, voor zoo ver mij 
bekend is, door geene andere beeldtenis of uitgegeven gravure vergoed. Niet
temin meen ik, dat het mij, door het bijeen brengen van verschillende ver
strooide berigten, die gedeeltelijk door jonkheer RA.MMELMAN ELZEVIER, Ar
chivaris der stad Leiden, ter mijner kennis gebragt werden, mogelijk zijn 
zal, een tamelijk volledig Lcvensberigt van hem te geven, om ons daawa 
met zijnen akad~mischen werk kring m1cler bekend te maken, en zijne weten
schappelijke verdiensten,· voor zoo veel mij dit mogelijk is, althans eeniger

mate in het licht te stellen. 
CHRISTIAAN HENDRIK DAMEN was, blijkens hetgeen in het Puiboek te Am

sterdam, aangaande zijn in 1787 voltrokken huwelijk staat opgeteekend, een 
zoon va·n JOHANNES DAMEN, en werd, daar hij, in den echt tredende, 32 jaren 
oud was, În 1755 te ,'sHage geboren. Zijne moeder was SOPHIA REIJMERS, 

gelijk met tamelijke zekerheid kan worden opgemaakt uit hetgeen ik later 
uit tiet Doopboek der Luthersclie kerk te Leiden, aangaande de namen der 
heide kinderen, die de vrucht van voornoem<len echt geweest zijn, zal mede
<leelen. Gelijk ik nergens vermeld heb gevonden, welk maatschappelijk be
drijf DAMEN's vader heeft uitgeoefend, zoo heb ik evenmin kunnen ?P
sporen. in hoedanige familiebetrekking beiden tot andere personen van den" 
zelfden naam~ die in de laatste helft der vorige eeuw, te 's Rage \\"Oonachtig 
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w~ren~ Q."estaan hehhen. Onder die familie-leden - allen tot het Luther
sche K~~kgenootschap bebo~rende - mag inzonderheid HENDRIK DA.MEN 

genoemd worden, die, gedurende eene lange reeks van jaren, in het W csteinde 
te 's Hage gewoond heeft, na in 1749 tot Stads- en Lands-Chirurgijn, en in 
1753 tot Heelmeester van het Burger-Wees!tuis en van de Fundatie der Yr9-
vrouwe van llenswoude benoemd te zijn. Ik vermoed, dat deze Haagsche 
heelmeester, die bij zijne stadgenooteii in hooge achting gestaan heeft, en 
zelfs met den titel van Chirurgiae Professor vereerd werd, gelijk blijkt uit 
eene, in 177.6 vervaardigde, op het Raadhuis te 's Rage aanwezige, en in de 
Kamer van Koophandel hangende schilderij, genommerd 43, waarop men, 
behalve zijne beeldtenis, die van den deken en van de hoofdlieden van het 
Collegium cltirurgicum vindt, een oom van onzen DA.MEN, en dus een broeder 
van diens vader geweest is. Althans is dit geenszins in strijd met zijnen 
leeftijd, voor zoo ver die kan worden opgemaakt uit zijne in 1780 uitge
gevene heélkundige waarnemingen over de Beursgezwe~len, waarin · hij zegt, 
36 jaren praktijk achter den rug te hebben ( 1), zoo dat hij in 17 44, tot 
welk jaar . men teruggebragt wordt, door 36 van 17 80 af te trekken, althans 
een twintig- tot vijf-eil-twintigjarigen leeftijd bereikt kan hebben. Is nu mijn 
daarop gebouwde vermoeden gegrond, dan is een der zonen van HENDRIK~ 

die een zeer talrijk gezin gehad heeft, de advokaat PIETER DA.MEN, die, na 
verdediging van eene juridische, aan zijnen vader opgedragene, Dissertatie, 
28 Junij 1775, te Leiden gepromoveerd is, en, volgens het oordeel va:n COLLOT 

D'ESCURY (2), als welsprekend pleitbezorger heeft uitgemunt, een neef van 
onzen· DA MEN geweest. Datzelfde geldt dan ook van eenen anderen zoon 
van HENDRIK DAMEN, van JOHANNES CHRISTIAAN · namelijk, die · in 1776, 
als heelmeester van het Burger-Weeskuis en van. de Fundatie, aan zijnen 
vader (vermoedelijk op diens begeerte) is opgevolgd, en in 1789, tot Lector 
in d~ Ontleed-:, Heel- en Verloskunde werd aangesteld (3), en zich ingelijks als 
schrijver heeft bekend gemaakt van eene kleine verhandeling over de Scltaam
b.eensnode, welk stukje ook in het Hoogduitsch is vertaald geworden, en we
gens· de daarin medegedeelde waarneming, in en buiten de stad zijner woning, 
een nu naauwelijks te begrijpen opgang gemaakt heeft ( 4). 

Mogt ik geacht worden, door de mededeeling der laatstelijk vermelde bij
zonderheden, te veel van mijn onderwerp te zijn afgedwaald, dan zij het mij 
vergund ,op te merken, dat ik door die vermelding slechts de gunstige om
standigheden heb willen aanwijzen, waaronder DAMEN in zijne jeugd, te mid
den van familiebetrekkin~en, die hem door leer en voorbeeld tot nut ver
trekken · konden, verkeerd heeft, welke omstandigheden ik te ~erder gemeend 
beb te mogen vermelden, wegens den groeten invloed, dien zoodanige zaken, 
bij jeugdige personen, op de vorming van hun verstand en karakter, meer
malen uitoefenen. 

Aangaande de eerste wetenschappelijke opleiding van den jongen DA MEN . 

heb ik geenerlei berigt aangetroffen. Waarschijnlijk heeft hij eerst eene 
Hollandsche en daarna de Latijnsche school te 's Hage bezocht, hetO'een 

t, 

echter nu· niet meer feitelijk kan worden aangetoond; dewijl bet thans voor-
handen zijnde Album ·der laatstgenoemde inrigting eerst met 1816 is aan
gevangen. 

l* 

• 
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In 1780 werd hij, onder het Rectoraat van ALEXANDER PETRUS NAHUIJS 

als student te Utrecht ingeschreven (5 ), aan welke boogeschool hij twee jaren 
vertoefde, hoofdzakelijk, om de mathematische en pbysische wetenschappen, 
ond~r de voortreffelijke leiding van den beroemden JOHANNES FREDRIK HEN

~ERT, te beoefenen. Van zijne daarin gemaakte vorderingen gaf hij loffe
lijke blijken, toen hij, 2) Januar\j 1783, den graad van Doctor in de Wifs
oegeerte en Meester in de vriJe Kunsten verkreeg (6). Na zijne promotie 
keerde DAMEN naar 's Hage terug, en deed zich op nieuw van eene gunstige 
zijde kennen, door achtereenvolgens twee Verhandelingen, over de barometri
~·cke hoogtemetingen en over den lucktóol, waarop ik weldra nader terugko
men zal, uit te geven (7). Aan de uitgave van die beide stukken had de 
schrijver het vermoedelijk, althans voor een deel, te d,mken, dat bij in 1784, 
nog te 's Hage woonachtig zijnde, tot Lid vari de Hollandscke Maatsckappij 
der Wetensckappen te· Haa1'lem benoemd werd, en in het eerstvolgende jaar 
de vereerende aanstelling ontving tot hoogleeraar in de Hoogere Wiskunde, 
de Krijgs- en BurgerliJke Bouwkunde en de lYaterweegkunde, aan de Leid
sche hoogeschooJ. Hij aanvaardde die laatstgenoemde betrekking, waarvoor 
hij waarschijnlijk door den Curator. PIETER v AN BLEISWIJK, die voor een 
allezins bevoegd beoordeelaar mogt gehouden worden, bijzonder werd aan
bevolen, den 5den November 1785, met het uitspreken een.er Inwijdingsrede: 
Over de verpligting van den }Viskundige om de grondslaqen zijner wetensckap 
te doen kennen ( 8). Bij die gelegen l1eid werd het hem vergund, den hoog
bejaarden ÁLLAMAND nog te mogen begroeten, en van zijne hooge achting 
te doen blijken jegens DIONYSius v AN DE WIJNPERSSE, aan wien, behalve de 
Eespiegelende Wijsbegeerte1 ook het theoretisch onderwijs in de Astrono
mie was opgedragen. VoLTELEN doqeerde toen, zoo als ons later zal blijken, 
de Chemie, en dezen zijnen ambtgenoot herinnerde hij hunne, reeds in vroe
geren tijd aangeknoopte, vriendschapsbetrekking. 

Twee jaren na zijne komst te Leiden werden aan DAMEN ook de lessen 
over de proefondervindelijke Natuurkunde, die door ALLAMAND's dood ge
staakt waren geworden, opgdragen. Ter aanvaarding van die nieuwe be
trekking hield de hoogleeraar eene, den 29sten September 1787 uitgespro
kene, Rede Over de waarde, die men aan pltysisohe experimenten moet toe
kennen (9). Den 29sten M.aart van datzelfde jaar was hij in den echt ver
bonden met JACOBA DINA ELISABETH HUNTUM, dochter van Mr. PAULUS 

HUNTUM, te Amsterdam. Bij de voltrekking van zijn huwelijk was de Pro
fessor 32, en de bruid 26 jaren oud; beiden behÓorden tot het Luthersche 
Kerkgenootschap. Uit dien echt zijn twee kinderen voortgesproten, die ach
t~1·ee:µvolgens in de Luthersche kerk te Leiden gedoopt zijn: SOPHIA JOHANNA, 

gedoopt 20 Julij 1788 (getuigen JOHANNES DAMEN en SOPHIA REIJMERS), 

en PAULUS JACOBUS, gedoopt 8 J ulij 1792 (getuigen PA.ULUS HUNTUM en 
J.ACOBA E.GISABETH BOON). De geboorte van dezen zijnen zoon mogt de 
hoogleeraar slechts weinige maanden overleven, daar hij reeds in het eerst
volgende jaar aan zijne betrekkingen en aan de hoogeschool door den dood 
ontnomen werd. CHRISTIAAN HENDRIK DA MEN werd namelijk 5 April 1793, 
uit dit leven weggenomen, en zijn lijk werd den 9den daaraanvolgende, in 
de Oude Luthersche kerk aan het Spui te Amsterdam, in een eigen, met 
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n°. 9 geteekend graf begraven, nadat het den vorigen avond met het' Leid ... 
sche jagt derwaarts vervoerd was (10). Bij die begrafenis bleek de graf
ruimte te klein te zijn om. de kist te bevatten, zoodat van een der naastbij
zijnde graf kelders een stuk moest worden afgenomen om de kist te · kunnen 
bijzetten. Uit ~--die omstandigheid zou, bijaldien de Leidsche timmerman geene 
schuld gehad heeft door te ruim meten, l1et vermoeden kunnen afgeleid 
worden, dat de boogleeraar DA.MEN lang van persoon geweest is. 

Had hij zich reeds, gedurende zijn kortstondig verblijf aan de Utrechtsche 
hoogeschool, een gunstigen naam verworven, dit was in nog grootere mate 
het geval in de tien jaren levens, die hem na dien tijd nog vergund werden. 
Dat laatstgenoemde tijdvak is ,vel bijzonder kort, maar daarom geenszins 
onvruch baar geweest. De twee, vroeger aangehaalde Verhandelingen, waar
mede DAMEN zijne wetenschappelijke loopbaan geopend heeft, en waarvan de 
eerste, in het latijn geschrevene, inzonderheid voor de deskundige geleerden 
bestemd was, terwijl de N atuu1·- en Wiskundige beschouwing van den luckt
óol voor een uitgebreideren kring -van beschaafde lezers toegankelijk was, 
leverden het bewijs op, dat hij geenszins onvoorbereid als schrijver was op
getreden. De daarin lJehandelde onderwerpen toch waren, daar zij op na
tuurkundige vraagstuk,ken van den dag betrekking hadden, niet alleen ge
schikt om belangstelling op te wekken, maar deden ook D.A.MEN's uitgebreide 
en naauwkeurige, met scherpzinnigheid van oordeel gepaard gaande kennis 
allezins uitkomen. Daar toch de door DE LUC aanbevolen handelwijze, om 
de hoogte der bergen door middel van den barometer te vinden, slechts eene 
betrekkelijke waarde heeft, vermits de op die wijze verkregene bepalingen 
voor geene zeer groote juistheid vatbaar z~jn, zoo ~s het duidelijk, dat die 
methode in bruikbaarheid winnen zal, naarmate alle omstandigheden, die 
tot de meerdere of mindere ijlheid der lucht bijdragen, naauwkeuriger in 
rekening gebragt en juister, gewaardeerd worden. Ware de lucht overal van 
gelijke digtheid, dan behoefde men slechts te weten, hoeveel ellen verschil 

-van hoogte gevorderd worden, om den barometer ééne streep te doen dalen 
beneden het pgnt, dat hij aan den voet van den berg, of aan het strand 
der zee, aanwees, terwijl dan iedere streep zinkens meer zou aanwijzen, dat 
de waarnemer op nieuw eene meerdere hoogte van 11.5 ellen bereikt had. 
Daar nu echter de luchtlagen, naarmate wij ons hooger begeven, al ijler 
en ijler worden, zoo zal er ook eene grootere luchtkolom dan de aange- · 
duide gevorderd worden, om tegen een kwikkolommetje van ééne streep op 
te wegen. Daarenboven oefent de temperatuur van de lucht eenen merk-· 
baren invloed op hare uitzetting~ en dus op hare meerdere of mindere spe
cifieke zwaarte uit, zoodat ook de gesteldheid daarvan bij het doen der baro
metrische waarnemingen in aanmerking komen moet. Die verschillende mo
menten nu worden door DA.MEN naauwkeurig aangewezen, en doorgaans zeer 
duidelijk verklaard, zoodat bijv. de gronden worden opgegeven, waarop de 
door DE LUC voorgestelde regel steunt, om van de door den barometer ge
vondene hoogte een bepaald gedeelte af te trekken, of er aan toe te voegen, 
naarmate de thermometer van RÉAUMUR één of meerdere graden boven · of 
onder de middelbare hoogte, <lie op 163;4 graden gesteld wordt, aanwijst. 
Daarenboven heeft DAMEN aan de theorie der genoemde hoogtemetingen 



-6 

niet alleen belangrijke opmerkingen toegevoeg<l, maar haar tevens met ge
schikte mathematische ·formules verrijkt (11). De genoemde Dissertatio pky:.. 
sica et mathematica moet daarom geacht worden o·eene gerincre weten-

. ~, ~ ~· 0 

schappelijke waarde te hebben, en is alsnog voor de historische beschouwing 
van het daarin behandelde onderwerp zeer belangrijk. Zóó 1 mag men ook 
over zijne Natwur- en WiBlcundige Beschouwing van den Luchtóol oordeelen; 
vermits de schrijver daardoor niet alleen aan de weetgierigheid van het. be" 
schaafde publiek, maar ook aan de belangstelling van vele deskundigen in 
de door JOSEPH MICHEL MONTGOLFlER gedane uitvinàiug, - die toen te Par{is 
grooten opgang maakte, en ook de léèlen . van de Académie des Sciences 
bezig hield, blijkens den uitvoerigen door het lid LE ROY aan den hoog
leeraar VAN SWINDE~, 22 November 1783 geschreven brief (12), - op eene 

uitnemende wijze voldeed. In genoemd werkje toch heeft DAMEN niet alleen 
de zoo even genoemde soort van luchtbollen, met verdunde lucht, maar ook 
den later door CHARLES vervaardigden, met zoogenaamde brandbare lutht_ 
gevulden, ballon beschreven, en tevens de gewigtigste, voor de theoretische · 
studie der luchtbollen meest belangrijke berekeningen en mathematische 
formules medegedeeld en toegelicht, zoodat genoemd onderwerp in ,. zijn ge
heelen omvang beknopt en allezins duidelijk door hem behandeld is. 

Aangaande het door DAMEN gegeven mathe1uatische onderwijs, zoowel wat 
de hoogere, als de op krijg~- en burgerlijke Bouwkunde enzv. toe_l]epa~te 
llîtJk:mde b~treft, heb ik geene bUzonderbeden vermeld gevonden. Alleen 
is het mij gebleken, dnt het, naar zijne meening, in geene geringe mate be-
1wdeeld werd door het in 17 85 opgerigte Genootschap, onder de zinspreuk: 
Mathesis scientiarum genitrix, zoodat hij bij de Bestuurders er krachtig op 
aandrong, om het aldáár ook aan studenten gegeven onderwijs, als een nà
deeligen invloed uitoefenende op het aantal der leerlingen, voor welke de 
akademische lessen bepaaldelijk bestemd zijn, voortaan te staken (13) . 

.Met 11et oog op ons onderwerp is het echter belangrijker te onderzoeken, 
of de boogleeraar, door het hem later opgedragen onderwijs in de proefon
dcrvindelijk8 Natuurkunde, aan ·de go.ede verwachting, die men van hem had, 
beant\îoord heeft. Dat onderwijs werd, gelijk boven gemeld is, in het be

gin van den winter-cursus door hem aanvaard met cene redevoering Over 
de waarde, die men aan ph!Jsische experimenten moet toekennen" Door het 
in dien titel genoemde onderwerp te behandelen vond DAMEN gelt>genheid, 

zijne denkbeelden over den · aard en de strekking van natuurkundige proefne

rt1ingen, over de da:mwn te stellen eiscben, en over derzelver juiste waarde
ring-, vooraf te doen kennen, en inzonderheid -aan iijne aansti~anàe leerlingen 
mede te deelen. En wé1t zijn onderwijs zelf betreft, daaraan wordt inzon
(!crheid de verdienste \'êlll groote duidelijkheid toegekend, zoo<lat de studen

ten daardoor het verlies, dat zü dool' ALLA.MAND's dood geleden hadden, 
weldra naar hun genoegen vergoed zagen. 

Het zij mij vergund danromtr.ent het getuigenis aan te halen van "·ijlen 
den Leid5chen hoogleeraar CLARISSE, die, bij het berden ken der akademische 
docenten, welker lessen hij te Utrecht en te Leidrn bijwoonde, aangaande 
nAllEN het volgende heeft opgeteekend (14): 11 In dit v,1k (de Natuurkunde) 

fo,d ik. te Leijde,n den lwogleeraar CHRISTI.i:\N HENUUIK D.HIEN tot leer" 
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meester gehad. Een man, wiens heuse he vriendel~jkheid mij even weinig 
immer uit de gedachten gaan zal, als de ijver, waarmede hij zich op de 
werkzaamheden, aan zijn post verknocht,. toelegde. Hij was nog maar kort 
in die betrekking geweest, toen ik mij mede,, onder zijne toehoorders bevin
den mogt: en helaas! ook niet lang daarnà]verd hij van dezelve, door een 
vroegtijdigen dood, afgeroepen. Vroeger reeds, bekend geworden met 's GRA

VEsANDE en vooral met VAN MUSSCHENBROEK, leverden mij zijne voorle
zingen over de Meclzanica enzv., meer het: u ament meminisse" op; doch 
nieuw was mij toch veel van hetgeen hij de Magnetióus, Electricitate, en 
vooral de quibusdam aëris apecieóus, deels dicteerde, deels uitvoeriger mede
deelde, en met eenige proev-en staafde: het laatstgenoemde was mij toen, ten 
jare 1788-1789, zelfs geheel nieuw. Nog geniet ik, bij het herdenken, 
onder anderen, het vermaak, de bewondering, de verrukking, waarmede ik 
zijne optisclze lessen, van de allerkeurigste proefnemingen vergezeld, mogt 
bijwonen. - Nooit heb ik ze zoo zien herhalen." 

Onder DA.MEN's leerlingen, in de eerste jaren van zijn professoraat, behoorde 
ook de toenmalige Erfprins van Oranje, later Koning Willem I, die in 1789, 
aan de Leidsche hoogeschool studeerde, en gedurende het jaar van H-o_ogst
deszelfs verblijf aldáár, door genoemden hoogleeraar in de Pkysica onder
wezen werd. 

Moge die vorst de meest aanzienlijke onder de leerlingen van DAMEN ge
weest zijn, als zijnen begaafdsten en meest uitstekenden discipel zal men PIE

T ER NIEUWLAND beschouwen moeten, met wien wij ons weldra meer opzet
telijk zullen bezighouden. Deze toch stelde, bij de beoefening der hoogere Wis
kunde, op het oordeel van zijnen le.ermeester DAMEN den hoogsten prijs, en 
werd daardoor niet. zelden aangemoedigd, om in zijne hoogere, dikwijls 
diepzinnige studie vorderende bespiegelingen met ijver voort te gaan. Zoo 
voncl •VAN SWINDEN, bijv., in de schriftelijke nalatenschap van NIEUWLAND 

het oorspronkelijk opstel van eenen aan DA.MEN in het ]'ransch ges_chreven 
brief, waarin hij dezen zijnen leermeester met de door hem uitgedachte en 
gedeeltelijk uitgewerkte grondbeginselen of onderstellingen, ter verklaring 
van een hoogst gewigtig, vroeger nog door niemand opgelost vraagstuk, de 
oorzaak namelijk van de helling der Ecliptica, bekend maakt, hem tevens 
verzoekende, gelijk ·hij dit ook aan zijnen leermeester VAN SWINDEN deed, 
daarover zijne meening te mogen vernemen. 

Die mededeeling zijner gedachten geschiedde door NIEUWLA.ND, zoo als 
door laatstgenoemden Amsterdamschen hoogleeraar wordt opgemerkt, u met · 
eene ongemeen groote zedigheid.,, Gelijk de brief aan DAMEN begint 
met de verklaring, dat er een denkbeeld bij hem is opgekomen, dat 
of uiterst belangrijk, àf geheel en al valsch en belagchelijk is, zoo 
eindigt de briefschrijver · met de woorden: ,, Peut êt-re que d'une trait 
de plume vous anéantirez tout ce que j'ai _rêvé: je brule de savoir 
votre sentiment_ préalable." Leveren die woorden· eene proeve op van de 
groote mate van bescheidenheid, die doorgaans aan werkelijk groote man
nen, als NIEUWLAND was, eigen is, ook zijn leermeester DA.MEN schijnt hem 

· daarin geëvenaard te hebben. In den beginne toch opperde deze, ten op
zigte van de hoogst belangdjke door zijnen vroegeren leerling geda1:1e ont-
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dekking, eenige zwarigheid, <loch was weldra bereid, zijne gemaakte beden
kingen in te trekken, toen deze door NIEUWLAND werden opgelost (15). 

Hoe spaarzaam ook de berigten zijn mogen, die ik aangaande het door 
DA.MEN gegeven onderwijs h~.R': aangetroffen, schijnen zij echter toereikende 
te zijn om hem als een ze~~'It bekwamen en verdienstelij ken, door mannen, 
als VAN SWINDEN en BRUGM,.AJ~S , hooggewaardeerden akademischen leeraar te 
doen kennen. Door BRUGMANS ·wordt hij de voortreffelijke hoogleeraar DAMEN 

genoemd, {16) en bij VAN SWINDEN (17) heet hij ·" een schrander en kundig 
man" - ,, een der uitmuntendste Wis kunstenaars van zijnen tijd" - " de 
beroemde DAMEN, wiens ontijdigen dood de wiskundige wetenschappen al" 
toos met diepen rouw zullen betreuren" (18). 

Mogt DA.MEN slechts gedurende een Hjdvak van zeven jaren aan de Leid
sche hoogeschool werkzaam zijn, en tot haren roem bijdragen, nog kortston
diger was het geluk, dat aan deze te beurt viel, toen zij in• het bezit van 
D.A.MEN's opvolger, van den reeds meermalen genoemden NIEUWLAND, gesteld 
werd. Die naam behoeft in ons vaderland, en vooral te Leiden, slechts ge
noemd te worden, om aan een zeldzaam groot man te doen denken, wien 
evenveel achting en liefde, als regtmatige bewondering, werd toegedragen. 
Het is daarom, dat wij niet alleen in zijne wetenschappelijke loopbaan, in 
·ae · vruchte~ en uitvloeisels van zijn verstand en hart belang stellen, maar 
ons evenzeer met de voornaamste uitwendige omstandigheden zijns levens, 
met de zaken en personen, die tot zijne vorming en ontwikkeling hebben 
bijgedragen, wenschen belrend te maken. 

PIETER NIEUWLAND was het eenige kind van BA.RENT · NIEUWLAND en MAR

RETJE KLINKERT, en werd 5 November 1764 in de Diemermeer bij Amster
dam geboren. · Zijne beide, tot den bedrijvigen middelstand behoorec1de 
ouders namen, behalve de leiding van zijn karakter en zedelijken inborst, 
zijne onderrigting in het lezen, schrijven · en rekenen op zich, terwijl z-ijn 
bekwame vader, die het beroep van timmerman uitoefende, hem tevens in 
de beginselen der Wiskunde onderwees (19), waarvoor de jeugdige leerling 
een zoo gunstigen aanleg toonde te hebben, dat hij, nog · geen tien jare~. 
oud zijnde, reeds de zes eerste boeken van de, evenzeer in het Hollandsch, 
als in andere nieuwe talen overgebragte Beginselen der Meetkunst van EUCLI

DES verstond. Die bewonderenswaardige, reeds toen in eene zoo afgetrok
kene wetenschap gemaakte vorderingen gaven er aanleiding toe, dat de daar
mede bekend geworden HENDRIK AENÉAE, wiens helder oordeel en bijzonder 
talent in het geven van ondenv~js zeer gewaardeerd werd, en die zich sede,rt 
1767 te Amsterdam gevestigd had, alwáár hij later, gelijk bekend is, gedu
rende eenige jaren, het Lectoraat bij de Afdeeling Natuurkunde van de 
Maahckappij Felix meri~is vervulde, uit eigen beweging aanbood, om het 
door den vader gegeven onderwijs, wáár het noodig zijn mogt, door afzonder
lijke ]essen aan te vullen. Vaff dat aan bod werd gaarne gebruik gemaakt, 
en de jongr. NIEUWLAND ging tot dat einde drie keeren in de week naar 
Amsterdam, hetgeen, wegen~ den g;eringen afstand, gemakkelijk kon gedaan 
worden. (20). 
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Intusschen meene men, het bovenstaande lezende, niet, dat die buitenge
woon vroege, in eene diepzinnige, en doorgaans een rijper oordeel vorde
rende wetenschap, als de Wiskunde, gemaakte vorderingen aa-,i eenen bij
z·onderen, doch vooral in ééne bepaalde rigting zich open barenden, aan den 
jongen NIEUWLAND verleenden aanleg, waren toe te schrijven. Want dat 
hem evenzeer. eene aangeboren dichterlijke gave, benevens die eigenschap
pen van verstand en hart., door welke de geboren dic!tter uitmunt, verleend 
was geworden, bleek reeds, omstreeks denzelfden, zoo even genoemden tijd, 
aan eenige Amsterdamsche Heeren, die hem, van de zaak gehoord hebbende, 
in de ouderlijke woning gingen opzoeken. Aan deze las hij, op hun ver
zoek, eenige van de kinderlijke -dichtproeven -voor, die hij, van zijn zesde 
jaar af, in uren van uitspanning · vervaardigd had, en die zoozeer hunne 
bewondering en goedkeuring wegdroegen, dat zij de afschriften, welke zij 
er van verzocht en gekregen hadden, in den loop van het jaar 1775, toen 
dus de auteur nog geene elf jaren oud was, lieten drukken. Dat die kin
derlijke dichtproeven, met het oog op gemakkelijke versificatie, inkleeding, 
gevoel en- eigenaardige bevalligheid, in waarheid uitmuntten, en reeds toen 
aanduidden, dat N-IEUWLAND door de natuur zelve tot dichter gevormd was, 
kan alsnog aan elk, die er belang in stelt, blijken, daar ook deze eerste 
vruchten van zijnen geest in den bundel der lvagelaten Gedicliten zijn op-

. genomen (21). 
Ofschoon de jeugdige NIEUWLAND, wiell' het, bij zijne vatbaarheid voor 

buitengewoon vroegtijdige verstandsontwikkeling, geenszins aan kinderlijken 
zin ontbrak. en aan lust om met zijns gelijken om te gaan, zich in het 
huis zijner ouders gelukkig .gevoelde, zoo moest die ouderlijke woni_ng echter, 
omstreeks den tijd, waarvan zoo-, even werd melding gemaakt, ongeschikt ge
acht worden, om verder voor zijne leerschool te kunnen dienen. Die mee
ning werd niet alleen door belangstellende vrienden en begunstigers; die de 
elfjarige knaap zich reeds verworven had, bij voorkomende gelegenheden 
te kennen gegeven, maar de gegrondheid er van werd zelfs door zijne ou
ders ,.toegestemd (22).· Alle boeken toch, die zijn vader bezat, bad hij meer 
dan ééns doorgelezen, en hij was . met den inhoud er van volkomen bekend, 
terwijl de v-ader daarenboven verklaarde, geen verder onderwijs in de Mathesis 
aan zijnen PIETER te kunnen geven, vermits deze hem daarin reeds boven 
het hoofd gegroeid was. Dit was ook het geval met andere takken van 
wetenschap, zoo als met de Aardrijkskunde, waarvoor hij zich van geenerlei . 
andere hulpmiddelen bad kunnen bedienen, dan van een klein oud Atlasje, 
met hoogduitscben tekst, waarvan de kaarten zoo onduidelijk waren, dat een 
lust en ijver, als van den jongen NIEUWLAND, gevorderd werden, om er 
met nut, laat staan met vermaak, uit te leeren. En echter bleek het reeds 
toen, hoezeer h~i zich daarin aanschouwelijke kennis versdrnft had (23). 

Onder die omstandigheden was het niet te verwonderen, dat het o-ul en 
b 

edelmoedig aan bod van den Heer BERNARDUS DE Boson, die den veelbe-
lovenden knaap reeds meermalen ontmoet had, doordien hij zijne op een 
buitenverblijf in de Diemermeer wonende schoonmoeder dikwijls bezocht, 
dat het aanbod, om zijne verdere leiding en opvoeding, en al, wat daarvoor, 
behalve de inwoning ten zijnen huize, gevorderd werd, op zich te willen 
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nemf'n, na eenig beraad, door de ouders werd aangenomen, daar zij inzagen 
een deel van hun eigen levensgenot, dat uit .het bezit en het duurzaam za
menzijn met hun geliefd zoontje voortsproot, aan de bevordering van zijn 
g~luk te moeten opofferen. Aan het voorstel van genoemden Heer en van 
diens echtgenoote, CHRISTINA. susA.NNA. HE VRIES werd nu na de ve'rkre-' . ' 
gen toestemming der ouders, weldra gevolg gegeven, en in .de maand Octo-
ber van het jaar 1775 werd de jonge NIEUWLAND naar het huis zijner 
pleegouders gebragt. Zag hij zich daardoor in eene geheel nieuwe omgeving 
verplaatst, hem viel zóó tevens het voorregt te beurt, in den kring van 
twee, aan elkander vermaagschapte, hoogst achtenswaardige familiën, DE 

BOSCH en DE VRIES, te worden Ópgenomen. De leden dier beide geslachten 
wedijverden, als het \\7are, in goeden smaak en in groote belangstelling 
voor schoone kunsten en letteren, en voor allGs, wat tot het verkrijgen van 
levenswijsheid en beschaafde manieren kon bijdragen, zoodat zij allezins 
geschikt waren, zoo wel door hun voorbeeld, als door hunne onderrigting, 
een gunstigen invloed op de verdere ontwikkeling van het vei·stand en hart 
van hunnen kweekeling uit te oefenen. De Heer BERNARDós DE BOSCH, die 
in en buiten de stad zijner woning, inzonderheid als een uitstekend kunst• · 
kenner en kunstverzamelaar · bekend was, had, daartoe dagelijks, met zijJ1e 
echtgenoote, die de jonge NIEUWLANlJ als eene tweede moeder vereerde, de 
ruimste gelegenheid, vooral om in het gemoed van zijnen jeugdigen huisge
noot zin e!l liefde voor alles, wat uitwendig en innerlijk schoon is, aan te 
kweeken. Eene gelijke strekking had ook het belangrijke aandeel, dat in 
de opvoeding en het onderwijs van den veelbelovenden knaap, door een 
der broeders van zijnen ioo even genoemden pleegvader, door den Heer 
JERONIMO DE BOSCH genomen werd. Deze had· namelijk aan den jongen 
NIEUWLAND, gedurende den laatsten tijd, dien hij nog in de ouderlijke wo
ning doorbragt, reeds eenige keeren in de week les gegeven, en toonde .zich 
thans, ~u hij door zijnen broeder als huisgenoot was opgenomen, bereid, · 

om het door hem benoodigd wetenschappelijk onderwijs van letterkundigen 
aard, geheel op zich te nemen. Dien ten gevolge had de Jeerling, van. 177 5 
af tot omstreeks 1783, dagelijks toegang tot dezen zijnen tweeden MAECENA.S, 

eenen man, wiens groote geleerdheid ell' zuivere smaak alsnog hoog gewaar
deerd worden. Voor Jeerrneester' en leerling beiden waren die lessen, waarin 
NEPOS, TERENTIUS en andere schrijvers gelezen, en niet alleen grammati
caal verklaard, maar ook uit een aesthetisc:k oogpunt beschouwd werden, 
uren van uitspanning, zoodat JERONIMO D.E BOSCH zelf verklaarde, dat hij 
den teederen, eenvoudjgen en zachtrnoe<ligen jongeling, op wiens schuldeloos 

gezio-t nederio-heid en opreotheid uitblonken, steeds met vreugde tot zich h ::, O 

zag naderen. Door dat onderwijs in de geleerde talen, en d 1or de tevens 
voo1·tgezette lessen van den Heer AENÉA.E, over de Algebra, de Kegelsnede, 
het gebruik der Hemel- en Aard-globen, de differentiaalrekening ·enzv., werd 
de \'lu()'ge en buiten{)'ewoon bevatteliJ"ke knaap, die tevens door eigene oefe-r-,.._ . b 

ning de meeste levende talen had leeren verstaan, en onder wiens " geliefde 
lectuur vooral ST EELE's Spectator behoorde, weldra in staat gesteld, om aan 

liet .Ll.thenaeum IUustre de literarische en wijsgeerige lessen van TOLLIUS 

tm Wï'l''i'E.KBACH met vrucht bij te wonen. Daarmede werd in October l 777 
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een begin gemaakt, maar niettemin met de bijzondere lessen van den Heer 
DE BOSCH voortgegaan. Dat de beide, zoo even genoemde, Amsterdamsche 
hoogleeraren zeer met hem waren ingenomen, bleek ook daaruit, dat bij 
1 Mei 1780; onder voorzitting van TOLLIUS, een latijnsch Opstel over 
TERENTIUS, in het openbaar voordroeg, en 14 April 1783, onder het praesi
dium, van WYTTENBACH, zijne Dissertatio de MUSONIO, philosopho Stoieo, ver
dedigde. Daarenboven droeg NIEUWLAND, als student te Amsterdam, in den 
kring zijner vrienden en mede- studenten, onderscheidene door hem in het 
Hollandsch gestelde verhandelingen over verschillende onderwerpen voor, die 
evenzeer zijne bekwaamheid, om zich in zijne · moedertaal gemakkelijk en 
zuiver uit te drukken, deden kennen, als de straks genoemde Opstellen, ten 
opzigte van het latijn. Daarom kon ook, omstreeks denzelfden tijd, de taak 
om de, bij TEYLER's Genootschap bekroonde verhandelingen van WYTTENBACH 

en . DE BOSCH, Over de gevoelens der Ouden wegens den staat der zielen na 
dit leven in het Hollandsch over te brengen, aan niemand beter, dan aan 
den student NIEUWLAND worden opgedragen, die daarenboven door zijne 
dichterlijke · gaven in st_aat was, de talrijke in die stukken voorkomende la- , 
tijnsche en grieksche verzen in hollandsche versmaat terug te geven. 

Den 12den September 1784 werd NIEOWLA~D, onder het Rectoraat van 
CAREL BOERS, als student te Leiden ingeschreven (24), en woonde aldáár, 
na nog enk~le maanden, den beroemden· LODEWIJK c~SPER VALCKENAER 

gehoord te liebben, hoofdzakelijk <le lessen van RUHNKENJUS en PESTEL bij, 
waarvan hij, bij de groote reeds door hem gemaakte vorderingen, dubbel 
nut trekken kon. Intusschen begreep NIEUWLAND toen reeds, dat hij zich 

_ door het aanlokkelijke dier letterkundige en wijsgeerige studiën niet moest 
laten terughouden van de ijverige en gezette beoefening der mathematische 
en physische wetenschappen, door welke hij in nog grootere mate werd aan
getroklen. Reeds in 17 85 keerde hij uaar Amsterdam t~rug, wenvaarts toen 
juist de beroemde, uit Franeker beroepen hoogleeraar van SWINDEN ver
plaatst was geworden. In dezen laatsten vond Nllrnw LAND voor de proef
onderdnclelijke Natuurkunde en voor all_e deelen der Wiskunde, niet al!een 
een uitstekenden geleider, maar ook een zoodanigen geestverwant, dat hü 
zich door naauwe vriendschap en gemeenzamen omgang, aan dien hoog
leeraar en diens huisgezin allezins , er bonden gevoelde (25 ). Ofschoon hij 
in 1786 naar Leiden ging om zich den graad van Candidaat in de Natuur
lijke Wijsbegeerte en Wïskunde te verwerven (26), zoo . bleef bij echter 
bij voortcJuring te Amsterdam gevestigd, alwáár hij de ruimste gelegenheid 
had zijne studiën Lij onafgebröken werkzaamheid voort te zetten, en ande
ren in de vruchten er van te doen deelen. 

In 17 87, op aanbeveling van VAN s WIN DEN, tot Lid der Commissie tot 
ket bepalen der lengte op zee enzv. - benoemd, hield hij zich gemeenschap
pelijk met genoem<len hoogleeraar, met het verbeteren en naauwkeuriger 
beschrijven <ler aanwezige zeekaarten, het bijeenbrengen, verklaren en uitge
ven van geschikte sterrekundige tafelen, en het doen van verschillende op 
de zee van rt betrekkelijke berekeningen en calculatiën, inzonderheid met het 
vertalen en voor den meridiaan · van Teneriffe overbrengen van den Engel
schen Nautiqal . Alm,,anacltt Wylke tacll~ hem rneer bepaaldelijk was opgedni--
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gen, onverwijld bezig. Gelijk de voor dit een en ander noodige berekenin
gen door VAN SWINDEN werden nagezien, zoo ,verd wederkeerig het werk 
van laatstgenoemden aan de goedkeuring van NIEUWLAND onderworpen, 
blijkens de dienaangaande <loor den Amsterdamschen hoogleeraar afgelegde 
verk)ai·ing (27): "NIEUWLAND zag het alles na, en verbeterde het merkelijk: 
ook stelden wjj het Ilde en IIIde Aankangsel van de Verhandeling over de 
lengte zoodanig te zamen op, dat ik met waarheid niet zeggen kan, wat 
van NIEUWLAND, wat van mij is. In vervolg van tijd hebben wij, in verre 

de meeste dingen, opgestelde verklaringen, beschrijvingen enzv. in den eigen
lijken zin zoodanig te zarnen bewerkt, dat het moeijelijk zoude zijn te be
palen wat ieders werk ,vas." Niettemin vermeldt VAN SWINDEN, wiens edel 
en boven allen naijver verheven karakter ons bij het lezen dier opgaven me 
eerbied vervult, nog menige bijzonderheid aangaande den aard van hunnen 
gemeenschappelijken arbeid, en vooral van het ruime en belangrijke aandeel, 
dat daarin door NIEUWLAND genomen werd (28). 

Deze werd, na reeds herhaalde malen, te Franeker en laatstelijk ie Utrecht, 
voor het vervullen van een professoraat in aanmerk~ng te zijn gekomen, in 
1789, door Curatoren van het Amsterdamsche Athenaeurn tot Lector in de 
Wis-, Sterre- en Zeevaartkunde benoemd, welke betrekkïng hij 23 No
vember van genoemd jaar aanvaardde met eene redevoering Over ket nut, 
dat de uitbreiding van de Zeevaart aan de Jl!laatschappij in ket algemeen 
keeft aangeóragt, en in ket vervolg nog doet verwachten. Om zijn aan dat 
Lectoraat ·verbonden onderwijs te meer vruchtbaar te maken, en om het 
aan de daarvoor noodige hulpmiddelen niet te laten ontbreken, gaf hij het 
eerste deel zijner Zeevaartkunde uit, een boek, dat om zijne duidelijkheid, 
volledigheid en oorspronkelijke bewerking, de goedkeuring van alle deskun
digen wegdroeg, doch welks voltooijing aan den"' schrijver niet is vergund 
geworden. Ook ging NIEUWLAND voort, te zamen met VAN SWINDEN, den 
sedert 1788 door hem bewerkten Zeemans Almanak, en ook enkele, gemeen
schappelijk door hen opgestelde verhandelingen uit te geven. Daarenboven 
nam h~j ijverig deel aan de werkzaamheden van een klein, uit den hoog
leeráar NICOLAAS BONDT, Doctor J0HAN:NES RUD0LPH DEIMAN, den Heer PAETS 
V.A.N TRO0STWIJK en den Apothecar LAUWERENBURG bestaand gezelschap, 
hetwelk zich hoofdzakelijk met scheikundige proefnemingen bezig hield, en 
eenige · belangrijke daardoor verkregen uitkomsten, ook buiten 's lands door 
mededeelingen in het Journal de Pkysique en andere Tijdschriften heeft 
doen kennen. · · 

In 1792 onderging NIEUWLAND een allersmartelijkst verlies, doordien zijne 
22jarige echtgenoote, ANNA HARTWIGINA PRUYSSENAAR, met welk_e hij sints 
acht maan<len verbonden was, door de pokziekte werd aangetast, waaraan zij 
29 Maart bezwtek, na, eenige uren vroeger, van een onvoldragen dochtertje 
bevallen te zijn, hetwelk slechts twee dagen leefde, zoodat mo.eder e~ kind 
in dezelfde kist nedergelegd, den 2den April aan den schoot der aarde toe
vertrouwd werden. Niettemin toonde NIEUWLAND, wiens edel en gevoelig 
hart in overeenstemming was met de uitnemende ga ven van zijn verstand, 
ook dit allergrootste leed, dat hem treffen kon, zoowel met een volkomen 

vertrouwen op God$ liefde als met onderwerping te dragen, terwijl die ge" 
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lukkige, den Christen betamende gemoedsgesteldheid ook het bezielende ele
m~nt uitmaakt van zijnen schoonen en gevoelvollen aan de nagedachtenis 
zijner echtgenoote gew~jden Lijkzang (29). 

Ofschoon NIEUWLAND reeds spoedig pa voornoemde droevige gebeurtenis 
.kracht van geest genoeg had om zijne gewone werkzaamheden te hervatten, 
. zoo besloot hij echter, aa,n den aandrang zijner vrienden gehoor gevende, 
eenigen tijd Amsterdam te verlaten en buiten den kring zijner met hem 
treurende betrekkingen door te brengen. Hij ondernam daarom 1 .Augustus 
eene buitenlandsche reis en bezocht achtei~eenvolgens eenige Duitsche Uni
versiteiten, doch hield zich langeren tijd te Gotha op om zich op het in__ de 
nabijheid dier stad aanwezig Observatorium praktisch in de Astronomie te 
oefenen, en dit gemeenschappelijk te doen met den beroemden voN ZACH, 

wiens" geoefendheid en ervaring hem geene geringe hulp of teregtwijzing zou 
kunnen ver.schaffen.· Aan die verwachting beantwoordde zijn verblijf te Go
tlrn in allen deele, en hij werd daardoor in staat gesteld, aan zijne uitge
breide theoretische kennis op het gebied der .Astronomie datgene wat hem 
, tot hiertoe ontbroken lrnd, praktische bekwaamheid in het doen van sterre
kttndige waarnemingen, toe te voegen. Van de begaafde, toen regerende 
hertogin van Saksen Gotha, die zelve de mathematische wetenschappen be
oefende, en met welke hij door zijnen vriend voN ZACR in kennis gebragt 
was, genoot hij talrijke blijken van belangstelling en vriendschap, die ook 
nog later bleef voortbestaan en aanleiding gaf tot eene wetenschappelijke 
briefwisseling, welke eerst met NIEUWLAND's dood een einde nam. Daaren
boven maakte deze van z\jn tijdelijk verblijf te Gotha gebruikt, om met zij
nen _ genoemden vriend, die als een der grootste Mathematici en Astrono
misten van den toenmaligen tijd bekend was, het hoogst belangrijk vraag
stuk, dat hem reeds sedert eenigen tijd had bezig gehouden, herhaaldelijk 
te bespreken. Dat ik hiermede het vraagstuk der Ecliptica bedoel, waar
van ik reeds vroeger, over DAMEN lrnndelende, met een woord heb melding 
gemaakt, behoeft naauwelijks gezegd te worden. De . door NIEUWLAND ont
dekte oplossing t_och van dat reeds sedert lang bekende, doch vroeger nooit 
verklaard·e verschijnsel, mag als eene merkwaardige proeve, zoowel van zijn 
helder inzigt~ als van zijn scherpzinnig oordeel beschouwd worden. Hij ver-
' moedde namelijk, dat, gelijk de bewegingen der aarde en der overige plane-
ten een noodzakelijk gevolg zijn van de wet der algemeene aantrekkrng, 
ook de helling der Ecliptica op den Aequator en de langzame daarin plaats 
hebbende verandering, evenzeer uit diezelfde oorzaak verklaard moet wor
den. Dat vermoeden werd voor NIEUWLAND tot een aanmerkelijken graad 
van evidentie gebragt, toen het hem bleek, dat de aanvankelijke berekening 
van de door hem aangenomene grondslagen, niet alleen de noodzakelijkheid 
van het verschijnsel bevestigde, maar ook den graad der ·helling, of het he• 
drag der afwijking tusschen de asseii der planeten en hare loopbanen, aan
wees. Niettemln deed het groote gewigt <ler uitvinding, waardoor men in 
staat zou zijn de vroeger onbekende reden van eeu belangrijk verschijnsel 
theoretisch te -verklaren, .NIEUWLAND vreezen, dat hij zich welligt in het een 
of ander vergist kon hebben (30). Daarom maakte hij zich gaarne de ge
legenheid ten nutte om de vruchten van zijnen tot hiertoe verrigten arbeid 

• 
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aan het oordeel van een der meest bevoegde deskundigen, van den beroem
den VON ZACH, te onderwerpen, die daaraan zijne on bepaalde goedkeur,ing 
hechtte, en door gepaste maatregelen zorgde, dat noch de door NIEUWLAND 

l1ewerkte stukken konden verloren gaan, noch zijne regten op eene hoogst ge
wigtige ontdekking later bebvist worden. Di"e maatre()'elen bestonden hierin. t"I . 

dat hii eensdeels den hoofdinhoud der van NIEUWLAND ontvanO'en monde-~ l-, 

linge en schriftelijke mededeelingen onverwijld ter kennis van LA PLACE te 
Parijs bragt, die geacht - werd het meest bevoegd te zijn aangaande de ont
worpen oplossing van het vraagstuk uitspraaJ{ te doen, en te-u andere, dat 
hij er bij zijnen Hollandschen vriend herhaaldelijk op aandrong, hem eene 
aan de toelichting en oplossing van het problema gewijde verhandeling toe 
te zenden, met bijgevoegde vergunning om ze in BoDE's Astronomisckes Jaltr
buck bekend te maken. NIEUWLAND maakte geen bezwaar, aan dit ~erlan
gen te voldoen, en eene schets zijner verhandeling werd in den eersten, in 
1793 ,·erschenen Supplement-band van genoemd Tijdschrift, door den druk 
wereldkundig gemaakt (31). Gelijk aan dat stuk weldra gunstige beoordeelingen 
te beurt vielen, zoo mogt hij dat~elfde reeds vroeger van LA. LANDE, VON 

ZACH en andere bevoegde deskundigen ondervinden ten opzigte van een 
ander onderwerp, de verklaring en uitgebreidere aanwending namelijk, die 
hij aan de manier van DOUWES om de Breedte te vinden, door twee zons
hoogten buiten dén middag genomen, gegeven had. Zijne over die' zaak 
reeds in 1789 opgestelde verhandeling maakte bij zijn Yerblijf te Gotha 
meermalen· het onderwerp zijner gesprekken met voN ZACH ·uit, en beiden 
deden gezamenlijk eenige daarop betrekkelijke waarnemingen en berekenin
gen. Deze werden door NIEUWLAND, na zijne terugkomst te Amsterdam, 
naauwkeurig nagezien, en met den overigen inhoud zijner verhandeling, aan 
voN ZACH, op diens begeerte gezonden, om door dezen, die zelf de verta- · 
ling in het Hoog<luitsch op zich nam, in het aangehaalde deel van BODE's 
Jalzrbuclt te worden uitgegeven (32). 

Na eene afwezigheid van drie maanden, van zijne reis teruggekeerd, waar
aan hij, bij vermeerderd gevoel van krachten, ook zijne kennismaking. met 
beroemde geleerden te Gotha, te Göttingen_ en in andere plaatsen te danken 
had, maakte NIEUWLAND in zijn huis op de Princegracht bij de Rozegracht 
de noodige inrigting, voor zoo verre dit op den zolder onder een gewoon 
dak mogelijk is, om met het doen van astronomische waarnemingen te kun
nen voortgaan. Zoo verrigtte hij bijv., met zijn Hadleysclt Sextantje van 
zeven duimen radius, dat . voN ZACH voor hem uit Londen ontboden had, 
acht-en-twintig waarnemingen betrekkelijk de -Breedte van Amsterdam, welke 
uitkomst doo; voN ZACH in BODE's Jaltróuclt werd mèdegedeeld (33). Ook 
nam hij, met zijnen vriend en vroegeren leermeester AENÉAE de taak op zich 
om in het gebouw van en namens de Maatschappij Felix meritis, de merk
waardige Zonsverduistering van 5 September 1793 waar te nemen, \Yaarbij 
AENÉAE de waarneming der Eclips zelve, en NIEUWLAND de herleiding van 
den tijd, welken de gebruikte chronometer van ARNOLD aanwees, tot den 
waren tijd, verrigtte (34). Zelfs was NIEUWLAND met zoo veel ij\1 er voor 
het doen van Sterrekundige waarnemingen bezield, dat hij, volgens het ver
haal van VAN SWINDEN (35), in J ulij 1794 - in den tijd derhalve, dat hij 
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Amsterdam reeds met Leiden verwisseld had, een reisJe naar den Briel ma
kende, zijn Sextantje . en zijn artiflciëelen horizont mede nam, om door het 
doen van waarnemingen de Breedte dier plaats te bepalen. 

In Junij 1793 werd h~j tot hoogleeraar in de Natuurkunde, Hoogere Wis
kunde, BurgerliJ°ke en ·xrijgs-Bouwkuude, en . Waterweegkunde, aan de Leid
sche hoogeschool benoemd, om. als zoodanig de plaats te bekleeden, die 

~ door den dood van zijnen hooggeschatten leermeester ·nAMEN vacant was ge
worden. · Aan die studievakken werd nog de Astronomie toegevoegd, nadat 
de hoogleeraar DioNYSIUS VAN DE WIJNPERSSE verklaard had, het onderwijs 
daarin gaarne aan NIEUWLAND af te staan. Dat deze daarvoor allezins 
berekend was, en d~t hij het tot dus ver gegeven theoretische onderwijs door 
praktische oefeningen en nieuwe astronomische waarnemingen zou uitbreiden, 
was voor · hen, die met de vruchten zijner op dat gebied reeds volbragte 
werkzaamheden, vooral ook met den voorbeeldeloozen ijver, waarmede bij, 
gedurende zes jaren, als lid der Commissie tot het bepalen der Lengte op zee 
e11zv. was werkzaam geweest, bekend waren, aan geenerlei twijfel onderhevig. 
Dat was ook de meening van zijnen vriend VON · ZACH, die aan de mede
deeling . der door hem bewerkstelligde breedte-meting van Amsterdam, de 
woorden toevoegde: "Door NIEUWLAND zal de Sterrekunde te Leiden her
leven." 

n:En 28sten September aanvaardde de nieuw benoemde hoogleeraar zijne 
betrek k~ng met het uitspreken een er schoone latijnsche Rede: Over den aard 
der natuurkundige wetenschappen en der zoogenaamde fraa0·e letteren, 1,it 
hare onderlinge vergelijking en uit óeider natuur aangewezen (3.6). Dat on
derwerp was al1ezins geschikt om de 'belangstelling zijner hoorders, waarvan 
velen zoowel met NIEUWLAND's letterkundige verdiensten, als met zijne groote 
bekwaamheid in de natuurkundige wetenschappen, ·reeds door eigene kennis
neming, of do~r de . uitspraak van anderen bekend waren, in groote mate 
te >wekken en om de gunstige mee~ing, die men reeds aangaande den rede
naar had, nog zeer te doen toenemen. Aangaande die Oratie heeft, onder 
anderen, BRUG MANS de volgend~ verklaring afgelegd (37): "De intreêrede, 
in · eene volkomen Ciceroniaansche taal opgesteld, overal merkteékenen van 
belezenheid, fijn vernuft en oordeel, van verheffing boven vooroordeelen 
en van waarheidsliefde dragende, bevestigde ten volle het denkbeeld, dat men 
zich van NIEUWLAND had gevormd, .en de waarneming van den nieuwen 
post overtrof alles wat men van hem gehoopt had." 

Ofschoon de lessen over de · hoogere :Mathesis, waarmede NIEUWLAND 
reeds ter"stond een aanvang maakte, hem gereede aanleiding en ruime -o-ele-

. . 0 

genheid gaven om zijne wiskundige bespiegelingen, met welke hij zich gaarne 
bezig hield, voort te zetten, zoo had hij echter de allezins gegronde meening, 
·c1at hij, onder de hem ambtshalve opgedragen studievakken, het onderwijs 
in de proefondervindelijke Natuurkunde als zijne voornaamste taak beschou
,rnn moest. Met_ de meer opzettelijke beoefening dier wetenschap had hij 
zich vroeger nooit bezig gehouden, doch hij vereenürde in zich alle elementen . ~ ' 
die gevorderd worden om haar grondig te leeren kennen, en om het daarin 
te geven onderwijs vruchtbaar te doen zijn. Voor zoo ver toch de Physica 
mwuwkeurige kennis der hoogere Mathesis en gedurige aanwending en toe~ 
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passing van mathematische berekeningen vordert, moest aan NIEUWLAND, die 
de kunst verstond om zelfs de verhevenste en moeijelijkste gedeelten der 
hoogere Wiskunde tot meerdere eenvoudigheid en klaarheid te brengen, de 
meest mogelijke bedrevenheid toegekend worden. Ook voor het doen van 
waar- en proefnemingen, wier onmisbaarheid reeds door den naam Pkysica 
experimentalis aangeduid wordt, toonde NIEUWLAND eene veel grootere ge-: 
schiktbeid te bezitten, dan men vermoed zou hebben. De gemakkelijkheid 
toch, waarmede h\i zich, bij een schijnbaar vlugtig doorzien, met den in
houd der belangrijkste geschriften bekend maakte, stelde hem in staat, de 
waarnemingen en proeven van vroegeren en lateren tijd, die in de verhan
delingen van geleerde Genootschappen en andere boeken gevonden werden, 
te leeren kennen eu er aanteekeningen uit te maken. Dit toch achtte 
hij volstrekt noodig, wanneer men zich niet alleen het grondig on
derwijzen der Natuurkunde, maar ook den verderen opbouw dier weten·• 
schap en het uitbreiden van hare ve~lzijdige toepassing, als levenstaak 
voorstelt. Noch het een, noch het ander doel kon naar zijn o~rdeel bereikt 
worden, wanneer men zich niet met de vruchten van den arbeid, gedurende 
vele jaren, door de vlijt van waarnemers, of door proeven verkregen, vooraf 
naauwkeurig bekend gemaakt ·had. De hoogleeraar stelde er daarom l10ogen 
prijs op, zijne ervaring ook door de waarnemingen zijner voorgangers aante 
vullen, en was gewoon, bij het lezen er van, niet Op Z\jn bewonderenswaar
<lig geheugen alleen te vertrouwen, maa-r door het maken van excerpten te 
zorgen dat niets wezenlijks van lrnt gelezene voor hem verloren kon gaan. 

]Uijkt uit het bovenstaande, dat NIEUWLAND, hoe groot ook de vlugheid 
en schranderheid van zijnen geest wa's, geen arbeid en tijd ontzag, om zich 
met de feitelijke grondslagen zijner wetenschap, met de veeisoortige, tot het 
uitgestrekt gebied der Natuurkunde behoorende waarnemingen, zoo naauw
keurig mogelijk bekend te maken, datzelfde gold ook ten opzigte der expe
rimenten of physische · proeven, van wier noodzakelijkheid hij allezins over
tuigd was, doch waarvan ' hij wist, dat ze niet zonder langdurige oefening en 
inspanning . behoorlijk verrigt kunnen worden. 

Hoe het in dat opzigt met den hoogleeraar gesteld was, zal ons het best 
kunnen blijken uit het getuigenis van den waarheidlievenden VAN SWINDEN, 

waarmede het mij vergund worde, die zaak toe te lichten (36): 11 De onderwij
zer der Natuurkunde moet in dat gedeelte, hetwelk enkel van proeven af
hangt, en ook in die stukken van het Wiskundig gedeelte, welke met proe 
ven kunnen bevestigd worden, voor zijne toehoorders de noodige proeven 
doen, en die met juistheid, vaardigheid, behendigheid doen, of hij verliest 
alle de vruchten van zijn arbeid, en strekt ten spot. De kunst echter om 
proeven te doen, is eene kunst op zich zelve, eene moeijelijke kunst, die 
b{jzondere gaven vereischt. NIEUWLAND had zich, tot dus verre, weinig of 
niet in dezelve geoefend; en ik zal niet ontveinzen, dat ik, toen ik hem 
naar Leiden zag vertrekken, over dat gedeelte van zijn werk beducht was, 
daar zijn geheel uiterlijk voorkomen en zijne manieren geene ·handigheid te 
kennen gaven; doch ook hierin heeft hij getoond, dat onvermoeide arbeid 
alles te boven komt. Hij spaarde noch t~jd, noch moeite, om de proeven, 
die hij doen moest, hetzij in stille eenzaamheid, hetzij met een goed vriend, 
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wiens kunde, schranderheid en bijzondere handigheid hij kende, van wiens 
gullen aard en toegenegenheid hij zich verzekerd hield, zoo dikwerf te her
halen, als noodig was om de handgreep, waarvan alles af hangt, te bekomen. 
Door dit taai geduld verkreeg hij in korten tijd een vermogen, dat zijne 
beste vrienden hem niet hadden toegekend, en waarover zij beducht waren, 
of hij dat wel immer zoude verkrijgen. Allen hadden zij zich, tot hunne 
blijdschap, vergist .. -· NIEUWLAND deed zijne proeven met vaardigheid, met 
naauwkeurigheid, met behendigheid; en ook dat gedeelte van zijn onderwijs 
was aan al het overige, hetwelk van genie, van kunde, van ervarenis, ik had 
bijna gezegd van eruditie, afhangt, volkomen gelijk." 

Bezat de jeugdige Leidsche hoogleeraar, op die wijze, een schat van de 
uitnemendste, hem deels door zijnen schepper verleende, deels door vlijt en 
oefening verkregene, gaven en vermogens, door wier zamenwerking en over
eenstemming hij in staat gesteld werd, om zelfs aan de hoogste eischen, die 
men aan een akademisch docent der proefondervindelijke Natuurkunde stellen 
kan, te kunnen voldoen, hij had zich daarenboven, gelijk door VAN SWINDEN 

wordt opgemerkt, twee voortreffelijke vermogens van den geest eigen gemaakt, 
die zoowel voor het geven van degelijk onderwijs als voor de uitbreiding 
van genoemde wetenschap en voor het doen van nieuwe ontdekkingen noo
dig zijn, een kritisch combinatie-vermogen namelijk, ten einde daardoor de 
verschillende, enkel door waarnemingen en proeven verkregene uitkomsten 
tot een beho01·lijk zamenstel te vereenigen, of één ondeelbaar geheel te doen 
uitmaken, -en, in de tweede plaats, de gaaf van vinding, die den natuuron
derzoeker noopt en in' staat stelt, om nieuwe, vroeger nog niet gekende 
wegen, voor het doen van zijn onderzoek in te slaan. 

Aan die hooge, aan het model van een natuuronderzoeker gestelde eischen 
voldeed NIEUWLAND in de ruimste mate, en het was daarom te meer betreu
renswaardig, dat het hem slechts gedurende éénen enkelen akademischen 
cursus vergund werd, door zijn onderwijs in de Physica en andere hem op-

. gedragene studievakken, blijk te geven van de groote hem toevertrouwde, 
of door eigen arbeid verkregen talenten. Daarbij kwam nog, dat hij niet al
leen een groot man, maar tevens een beminnelijk mensch geweest is. n Hoe
wel de Natuur hem,,, zoo als VAN SWINDEN zich uitdrukt (39), 11 eene schoone 
ligchaamsgestalte had geweigerd; er niets groots, niets treffends in zijn uiter-
1ij k voorkomen was; zijne manieren ver afweken van die, welke men in 
de zoogenoemde groote wereld, of zekere soort van de beschaafdste kringen 
vereischt, doch welke hij nimmer, niettegenstaande zijne verkeering met 
grooten en aanzienlijken, heeft trachten na te bootzen, omdat hij zeer wel 
wist, dat alle gemaaktheid eene belagchelijke vertooning oplevert, en dat men 
over het geheel het meest behaagt, wanneer men verschijnt zoo als men is; 
werd NIEUWLAND echter door allen gezocht en bemind; hij was door zijn 
verstand, door zijne gesprekken, door zijne wijze van handelen, door zijne 
eenvoudigheid zelve waarlijk beminnelijk. - Hij was. in gezelschap bij uit
stek aangenaam; zijne enaring in oude en latere schrijvers, dichters, rede
naars, geschiedkundigen, zedenmeesters, verdichte geschiedenissen, stelde hem 
in staat het gesprek nuttig te doen worden; zijn doordringend verstand en 
zijn fijne smaak deden hern alles wat hij verhaalde, op den re_cbten tijd 

NED. TIJDSCHR. v. GENEESK. 1870. - 2e AFD. 2 
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en bevallig verhalen; zijne zedigheid helettede hem ooit iemand te kort te 
doen, ooit iemand door een eenigen trek te kwetsen, of zelfs beschaamd 
te doen worden. Hij muntte uit in jok en boert, waarvan hij in een kring 
van uitgezochte vrienden veel hield;" doch met de noodige beperking, en 
nooit ten koste van anderen, maar op de wijze, waarop het, volgens VAN 

SWJNDEN's aanhaling, door CICERO verlangd werd ( 40). - Geen wonder 
derhalve, dat hij overal behaagde; zoo als hij was, beviel hij te Gotha aan 
het hof, beviel hij in den geringsten kring; hij werd gezocht door geleerden 
en ongeletterden verkozen zijn gezelschap boven dat van vele anderen. Zoo 
is het, wanneer een groot man zij-ne grootheid, daar het noodig is, weet te 
verbergen, wanneer de verdienstelijke wijsgeer zijne verdiensten met aanmin
nigheid paart; wanneer hij bij ongekreukte eerlijkheid, aangenaamheid des 
verstands, gemaklijkheid en bevalligheid in de wijze van zich uit te drukken, 
eenvoudigheid in den omgang·, zedigheid in alle zijne verrichtingen voegt, 
moet hij aan allen . behagen. Zoo was NIEUWLAND; zijn verlies is dan des 
te grooter, dat het alle classen van menschen, die hem immer kenden of met 
hem verkeerden (en boe groot is niet hun getal!), waarlijk treft." 

NIEUWLAND _werd op Zondag 9 November 1794, des namiddags door koorts 
aangetast, na reeds den vorigen avond eenigen hinder gevoeld te hebben. 
Met die koorts ging eenige bezetting in de keel gepaard, die den volgenden 
dag toenam, zoodat de spraak onduidelijk was. Des Dingsdags was zijn 
sprnak zoo allermoeijelijkst en onverstaanbaar, dat hij het noodige schrifte
lijk te kennen moest geven. Hoe\\·el de aange\vende middelen geenerlei ver
betering teweegbragten, deed er zich Woensdag den 12den nog geen gevaar 
op. Donderdag den 13den ver~rgerden de zaken; nu en dan had er ijl hoof• 
digheid plaats; de koorts was zeer hevig, en de geneesheer - zijn vriend 
eu ambtgenoot DU PUI - begon voor de gevolgen zeer beducht te zijn, doch 
Vrijdag den 14den was de zieke veel beter, en alles scheen zich naar wensch 
te zullen schikken: des namiddags genoot de lijder een gerristen slaap van 
drie uren, tot eren over acht uur, toen hij, ontwakende, in een geweldige 
stuiptrekking lag. Alles werd ter verligt_ing aangebragt, wat de kunst, door 
de hand der vriendschap bestierd, in het werk kon ste1len; doch te vergeefs. 
Te tien ure was hij zonder uiterlijke stuipen, doch alle teekenen duidden 
een naderend verscheiden aan, hetwelk tegen half elf ure voorviel. 

Van hoedanigen aard de noodlottige ziekte geweest zij, waaraan NIEUW

LAND bezweek, na van den beginne af vermoed te hebben, dat dit gebeuren 
zou, is uit de medegedeelde bijzonderheden, die den hoofdinhoud uitmaken 
van het berigt, dat de hoogleeraar DU PUI dienaangaande aan zijnen Àm
sterdamschen ambtgenoot VAN SWINDEN gaf, niet met voldoende waarschijn
lijkheid op te maken, daar er slechts zeer enkele ziekteverschijnsels genoemd 
worden, en zelfs van geen plaatselijk onderzoek der lijdende deelen wordt 
melding gemaakt. Mogelijk is het eene, ook in vroegeren iijd meermalen 
waargenomene, diplztheritische keelaandoening geweest, gewoonlijk met den 
naam angina maligna of gangraenosa bestempeld. 

· Bij het afsterven van den hoog gewaardeerden en geliefden hoogleeraar, 
die vóór weinige dagen het dertigste jaar van zijn leven bereikt had, waren 
eenige diepbewogen vrienden en leerlingen, zijn geneesheer" DU PUI, en zijn 
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zeer met hem bevriende ambtgenoot in de Faculteit, BRUGMANS, tegenwoor
dig. Laatstgenoemde heeft aangaande dat treurig tooneel nog de volgende 
bijzonderheid opgeteekend ( 41): "Niet lang voor zijnen dood, daar mijn 
hart op het gezigt van mijnen dierbaren vriend, met wien ik den weg des 
levens had gehoopt te bewandelen, vaneen gereten werd, waren zijne laatste 
woorden, terwUl hij mij nog met een stuipachtigen ·lach toonde te kennen: 

· ik heb ket wel. Een nieuwe aanval benam hem voor altoos en spraak en 
zielsvermogens en leven, eri" liet ons zijn voorbeeld en nagedachtenis, die 
noch door den tijd, noch door veranderde omstandigheden, kunnen worden 

uitgewischt." 
"Misschien is nimmer een hoogleeraar, zoo als doo1· VAN SWINDEN getuigd 

wordt, meer algeme.en, meer hartelijk, door de studeerende jeugd betreurd 
dan NIEUWLAND; er is mis.scbien geen ,oerbeeld, dat jonge lieden de nage

dachtenis van hunnen leermeester op die wijze gevierd hebben, als die van 
NIEUWLAND door Leidens jongelingschap, tot eere . der Academie, is gevierd 
geword en." 

Reeds den 24sten . November, en dus weinige dagen na des hoogleeraars 
dood, bragten twee studenten, in de groote gehoorzaal der Academie, na 
verkregene toestemming van den Rector magnificus, in tegenwoordigheid van 
vele toehoorders, onder welke ook eenige Professoren waren, aan de nage
dachtenis en verdiensten van NIEUWLAND, bijzonderlijk als mensch beschouwd, 
hunne hulde~ de Heer JAN WILLEM VAN S0NSBEECK in eene Hollandsche 
redevoering, en DAVID JACOB VAN LENNEP in eene schoone latijnsche elegie 
(42). Omstreeks . denzelfden tijd · verscheen het door BRTJGMANS gegeven 
Levensóerigt (43), en reeds in de · eerstvolgende maand December, werd de 
op hem vervaardigde Lijkrede door VAN sWINDEN uitgesproken (44). Ook 
andere vrienden en ambtgenooten hebben, zoowel toen als later, het hunne 
bijgedragen, om NIEUWLAND's rtaam, aan de Leidsche hoogeschool en in het 
Vadedand, steeds te doen voortleven ( 45). 

Na het groote verlies, dat de hoogeschool geleden had, zochten Curatoren 
dit op de beste ·wijze te herstellen. Daartoe werden echter onderscheidene 
vruchtelooze pogingen aangewend. Nadat · men, volgens de · Notulen hunner 
Vergadering van 21 Februarij 1795, te vergeefs beproefd had om NIEUW- . 
LAND's beroemden leermeester, JAN HENDRIK VA~ SWINDEN, op een tracte
ment van 2400 gulden, als hoogleeraar in de Natuurkunde, Hoogere Wis
kunde, Burgerlijke, KriJgs-, en }Vater-Bouwkunde, alsmede in de Sterre
kunde, aan de Leidsche hoogeschool te verbinden ( 46), werd als zoodanig 
beroepen de hoogleeraar L'HUILIER te Genève, wien · een tractement · van 
f 1800, en daarna van / 2000, benevens 1000 gulden voor het transport 
werden toegezegd. Toen ook die hoogleeraar, blijkens zijne met RUHNKENIUS 
gehouden correspondentie, van het aannemen dier betrekking had afgezien ( 47)t 
ofschoon hij later aan Curatoren verzocht, den titel van beroepen Leidsch 
Professor aan zijne overige waardigheden te mogen toevoegen, besloot men 
later (10 J ulij 1795 ), vooral bij de voortdurende ongesteldheid van VOLT ELEN, 
waarin geen beterschap te voorzien was, het hoogleeraarschap in de Physica 

2• 
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en Chemie, in welk Iaatst@;enoemd vak het onderwijs om die reden had moe
ten gestaakt worden, te verbinden, en daarom Professor LICHTENBERG van 
Göttingen (op een tractement van uiterlijk f 3000, en f 1000 voor trans
port) te beroepen als Professor ordinarius Philosophiae naturalis et Olte
niiae (48). Nadat ook die onderhandeJing tot geene gunstige uitkomst ge
leid had, en Professor VOLT ELEN inmid deis gestorven was, werd besloten, 
tot Okemiae et Pkgsices Experimentalis professor aan te stellen NICOLAAS 

BONDT, Botanices professor te Amsterdam, wiens naam ik boven genoemd 
heb, over de leden van het Scheikundig Gezelschap te Amsterdam sprekende, 
aan hetwelk NIEUWLAND heeft deelgenomen. Daar men echter in die po
gingen evenmin slagen mogt, werden, door tusschenkomst van Prof. SCHROEDER 

te Groningen, onderhandelingen aangeknoopt met Prof. SOHNURRER te Tü
bingen, die zich bereid verklaarde, als Professor Mathe8eos et Pltysicae expe
rimentalis te Leiden op te treden, waartoe hem echter de noodige vergun
ning door den Hertog van Würtemberg geweigerd werd ( 49). Geen be- · 
ter gevolg hadden de maatregelen, waartoe in December 1795 besloten 
werd, hierin bestaande, dat het professoraat in de Proefondervindelijke Na
tuurkunde en Scheikunde werd aangeboden aan den Engelschep predikant 
SOWDEN te Amsterdam, en het hoogleeraarschap in de Hoogere Wiskunde 
en Sterrekunde aan Prof. ORIANI te Milaa_n (50). · Ook beide laatstgenoemde 
Heeren meenden voor dat vereerend aanbod te moeten bedanken (51). 

Na al die vruchtelooze pogingen om in de door NIEUWLAND's dood ont
stane vacature op de waardigste wij.ze te voorzien, besloten Curatoren einde
lijk om althans voor het waarnemen der gestaakte ]essén te zorgen, door op 
11 Junij 1796, den toen 25jarigen SIMON SPEYERT VAN DER EYK te benoe
men tot Lector .li:[atheseos Sublimioris et Physices ( 52), en door gelijktijdig 
aan JOANNES ARENT FAS, die reeds sedert 1763 Lector in . de Landmeet
kunde, 17estinqbouwknnde enz. geweest was, nu ook het Lectoraat in de Wis-, 
Sterre- en Zeevaartkunde op te dragen (53). 

Uit het medegedeelde eindresultaat, tot hetwelk de beraadslagingen van 
Curatoren over de vervulling · van het vacante professoraat in de Proefon
dervindelijke Natuurkunde geleid hebben, volgt, dat ik thans meer opzette
lijk over den wetenschappelijken werkkring van den Heer VAN DER EIJK 

spreken moet, vermits deze gedurende de laatste helft van het thans in be
handeling genomen tijdvak, het onderwijs in de Physica aan de Leidsche 

hoogeschool heeft waargenomen. 
SIMON SPEYERT VAN DER EYK, zoon van ADRIAAN DIRK VAN DER EYK 

en ELISABETH SPEYERT, werd 26 Maart 1771, in den Briel, alwáár zijn va
der Burgemeester was, en andere aanzienlijke betrekkingen bekleedde, ge·
horen. Na vermoedelijk in deze zijne gebooi.'teplaats zijne eerste weten
schappelijke opleiding ontvangen te hebben, werd hij in 1790 als student 
in de Regtsgeleerdheid te Leid~n ingeschreven (54,), en maakte van de hem 

· toen vergunde gelegenheid gebruik, om bovenal de Wis- en Natuurkundige 
lessen van DAMEN" en na den dood van dezen, die van NIEUWLAND, gedu
rende den korten tijd, dat Leiden hem als akademisch docent bezat, vlij
tig bij te wonen. Aan den gunstigen naam van groote bekwaamheid had 
hij zijne reeds vermelde benoeming tot Lector in de Boogere Wiskunde en 
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Natuurkunde te danken. Hij aanvaardde dat Lectoraat 8 October 1796 
met eene Rede: Over het vermogen der Hoogere Wiskunde, zigtbaar in de 
volmaking der Natuurkunde, · der Sterrelcundè--ên van andere wetensckappen 
en kunsten (55 ). Reeds in het eerstvolg·end jaar werd hij tot buitengewoon 
hoogleeraar benoemd, en h~j sprak, dien ten gevolge, op 18 October, eene 
Oratie uit: Over ket bevorderen van. de studie der Hydraulica, als vooral in ons 
Gemeenebest van groot belang (56). Ofschoon men uit die nieuwe, hem reeds 
zoo spoedig te beurt. gevallen onderscheiding met grond vermoeden mag, dat 
het door VAN DER EYK gegeven onderwijs aan de gunstige verwachting vol
daan zal hebben, zoo toonden Curatoren echter, dat zij een zoo belangrijken tak 
van wetenschap, als de Physica is, door een man van reeds gevestigden roem 
wenschten vertegenwoordigd te zien. Zij besloten daarom, 15 J anuarij 1799, 
om nog eens ernstige pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van VAN 

SWINDEN, als Professo'r Pkilosopkiae, doch die zich uitsluitend zou mogen 
bepalen bij het doceren der Pkysica experimentalis, op een tractement van 
f 3000 (57). Nadat die geleerde op nieuw daarvan had afgezien (58), deed 
men den 20sten Maart nog eens eene offerte van f 4000 (59), welke echter 
evenmin in staat was om den Amsterclamschen hoogleeraar tot de verlangde 
verplaatsing naar Leiden over te halen · (60). Nadat zóó bij herhaling ge-

. bleken was, dat Curatoren niet op cle door hen verlangde wijze, aan het 
akademische Wis- en Natuurkundig onderwijs meer luister en aanzien ver
schaffen konden, namen zij 31 Mei 1799 een besluit, om den hoogteeraar 
VAN DER EY K tot Professor ordinarius te bevorderen, en om tevens tot bui
tengewoon hoogleeraar in de Natuurlijke Wijsbegeerte en Wiskunde te be
noemen den Heer JAN FREDRIK VAN BEECK CALKOEN. Die béide Heeren 
aanvaardden hunne nieuwe, hun bij hetzelfde Besluit opgedragen betrekking; 
VAN DER EYK 27 September 1799, met het uitspreken eener Rede: Over het 
nut en 'de voordeelen van eene vlijtige beoefening der Wis- en Nat11,urkunde, 
VQOr ket dagelijksck leven ( 61 ), en v A.N BE ECK CA.LKOEN, wiens verdere lot
gevallen en verdiensten echter buiten ons onderwerp liggen, den 5den Oc
tober, met eene Oratie: Over de bevallig!teid en nuttig!teid eener naar de 
Natuur ingerigte leerwijze der Wiskunde ( 62). 

:Met inbegrip van zijn Lectoraat, mogt VAN DER E YK, gedurende eene 
acht-en-dertigjarige tijdruimte, door zijne lessen over de proefondervindelijke 
Natuurkunde, aan de akademische opleiding van talrijke leerlingen, vooral 
van de studenten bij de Medische Faculteit, bevorderlijk zijn. Gelijk hij 
met groote getroulfheid en ijver de aan zijn professoraat verbondene werk
zaamheden vervulde, zoo ondervonden zijne · leerlingen steeds zijne meet· dan 
gewone belangstelling en bereid vaardig beid om hun van dienst te zijn, of 
tot veraangenaming hunner studiën bij , te dragen (63). 

Bij het geven zijner lessen over de Physica gebruikte VAN DER EYK als 
leiddraad een eigen, reeds in het jaar 1800 door hem uitgegeven Compen
dium (64), bij welks beoordeeling men in het oog moet houden, dat vele tot 
het gebied der Natuurkunde behoorende leerstukken in de laatste zeventig 
jaren eene aanmerkelijke verandering, wat uitgebreidheid, verklaïing en toe
passing betreft, ondergaan hebben, en ten a.ndere, dat het over dien tak 
van wetenschap te geven akad.emisch onderwijs, in den tijd, dat dit aan 
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VAN DER EYK was opgedragen, geene andere bestemming had, dan om aan 
de studenten in de Geneeskunde zoo veel natuurkundi~e kennis, als ter 
voorbereiding tot hunne geneeskundige studiën toen gevorderd werd, meer 
op een aanschouwelijke wijze, door het zien van proeven, dan door een stren
ger wiskundig betoog, te verschaffen. Als men op die twee zaken bedacht 
is, · zal men toestemmen, dat de hoogleeraar door het bewerken en uitgeven • 
ziiner Institutiones plq;sicae geen onverdienstelijken arbeid verrigt heeft (65 ). 
]let boek heeft een tamelijk beknopten omv~ng van 300 bladzijden in oc
tavo, is in twintig hoofdstukken verdeeld, en bevat één duizentl paragraphen, 
waaruit men · kan opmaken, dat deze kort genoeg zijn, om; gelijk het ge
schiedde, _eerst voorgelezen en dan gecommentariëer<l te worden. Bij de 
zamenstelling van zijn werk ging de hoogleeraar, gelijk hij aan den lezer 
berigt, op die wijze te werk, dat uit de, vroeger door hem als leiddraad ge
bezigde, Positiones pkysicae van zijnen Amsterdamschen ambtgenoot VAN 

SWINDEN, alle meer een vou<lige, en -geene hoogere mathematische bewijsvoe
ring vorderende gedeelten, _. met welwillende toestemming van den schrijver, 
met of zonder wijziging, overgenomen, en daaraan eenige nieuwe, in de Posi
tiones niet behandelde, hoofdstukken toegevoegd werden. · Gelijk voor deze 
laatstelijk bedoelde leerstukken, · zoo maakte de hoogleeraar ook voor den 
overigen inhoud van zijn boek, blijkens de aanhalingen, gebruik van de voor
naamste, in eene der levende talen bescbrevene, waarnemingen en opmer
kingen~ vooral van ABRAHAM GOTTHELF KäSTNER's Anfangsgründe der Hy
drori.,tJnamik, ·en andere door dien Göttinger hoogleeráar in zijne .Anfangs- · 
gründe der angewandeten Matkematik behandelde ,,leerstukken. Onder de 
geschriften van den toenrnaligen tijd schijnen e~hter de Elemens et principes 
pkysico-clzy'JJl,iques van MATHURIN JACQUES BRISSON op de redactie der Insti
tutiones pkysicae den grootsten invloed gehad te hebben. Die Fransche, 
inzonderheid als verdienstelijk Ornitholoog bekende, geleerde heeft namelijk 
het laatste deel van zjjn lang, vooral aan de beoefening der natuurkundige 
wetenschappen bestede leven, inzonderheid aan de meer opzettelijke · studie 
der Physica gewijd. Zoo als hij zich, om er dit nog met een woord bij te 
voegen, aangaande de leer van het specifieke gewigt der ligchamen en andere 
vraagstukken verdienstelijk gemaakt heeft, zoo was hij ook de auteur der 
bovengenoemde Elemens, waarvan de tweede editie in vier octavo deelen is 
uitgekomen. een werk. dat thans verouderd is, doch, zeventig jaren geleden, 

te regt door VAN DER EYK zeer gewaardeerd werd . . 
Behalve de Institutiones physicae · heeft de Leidsche hoogleeraar eene Ver

handeling over de . beginselen der differentiaal- en integraal-rekening uitge
geven (66), benevens eenige kleine bijdragen · over <le electro-magnetische 

verschijnselen (67). 
In het jaar 1807 werd het akademische Rectoraat door hem waargeno

men, en 8 ]?ebruarij van het volgend jaar, aan zijnen opvolger in die be
trekking overgedragen, met het uitspreîrnn van een latijnsch Dichtstuk: 
Ove~ de voorfrejfelijklzeid en. sckranderkeid van den mensckelijken geest, ziqt
baar în onderscheidene Kunsten en /Yetenschappen, vooral in de Wis-, Na
tuur- en Sterrekundige (68). _ Zijne _tweede, ook in latijnsche poëzy vervaar

digde Oratie, den 8sten Februarij l818 door hem uitgesproken, na voor de 
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tweede keer het Rectoraat bekleed te hebben, strekte ter aanwijzing, dat 
niets in de natuur ons volkomen bekend is, of over de en.qe grenzen, welke 
aan de menackelijke kennis van allerlei zaken gesteld zijn (69). Des hoog
leeraars overige latijnsche dichtstukken van grooteren of kleineren omvang, 
die te Haarlem of t~ Leiden van 1808 tot 1826 zijn uitgegeven, behoeven, als 
buiten den krino- onzer beschouwincr lio-o-ende niet vermeld te worden. Tot 

t, O o::, ' 

de voortbrengselen zijner latijnsche Muse behoort zelfs een aan zijnen ambt-
genoot MOLL te Utrecht geschreven brief over het Galvanisme (70). 

Gedurende de laatste 20 jaren zijns levens was VAN DER .EYK, die wel 
gehuwd was (met JACOBA CHRISTINA. SPRECHER DE BERNEGG), maar gèene 
kinderen had, voortdurend aan eenig ligchamelijk lijden onderhevig, door
dien hij aan eene uitgestrekte ulceratie van een der beide onderste extre
miteiten, ·ten gevolge van een oester-maaltijd, gelijk hij meende, ontstaan, 
onderhevig was. Den 20sten September 1837 werd de hoogleeraar, na sints 
twee jaren als docent te zijn afgetreden, uit dit leven weggenomen, den ou

derdom van 66 jaren bereikt hebbende. 

Gelijk het onderwijs in de Scheikunde, na de daarin door BOERHAAVE ge
bragte hervorming, door diens opvolger GAUBIUS, op eene allezins · waardige 
wijze aan de Leidsche hoogeschool is vertegenwoordigd geworden, zoo mag 

. diezelfde lof aan het drietal mannen toegekend worden, aan welke ,laarna, 
gedurende het vroeger omschreven tijdvak, het onderwijs in de chemie ach
tereenvolgens werd opgedragen. De eerste der drie, hier bedoelde, hoog
leeraren is de ·geleerde en scherpzinnige HA.HN geweest, van wien ik voornemens 
ben eerst een kort, tot dusverre ontbrekend levensberigt te geven, en daarna 
zijne verdiensten, zoowel wat het natuur- en scheikundig, als. geneeskundig 
onderwijs betreft, naar mijn vermogen te doen kennen. 

· JOANNES DAVID HA.HN, wiens moeder eene zuster van Professor GA.UBIUS 

was, werd 8 Julij 1729, te Heidelberg geboren, alwáár zijn vader, HENDRIK 

CASPER HAHN, een aanzienlijk handelshuis had. Nog geen tien jaren oud 
zijnde, werd hij 1 J anuarij 1738, in de 7 de klasse van het Hei del bergsche 
Gymnasium, door den toenmaligen Rector JOIL\.NN DAVID ANDREA.E opgenomen. 
Na aldáár Grieksch en Latijn geleerd te hebben, werd hij bij de voorjaars-pro
motie van 1744, gelijktijdig met drie andere leerlingen, als primus naar de 
hoogeschool bevorderd (71). Evenwel begeer<le hij het aan eene zoodanige 
inrigting - te ontvangen onderwijs, noch in zijne geboorteplaats, noch aan 
eene andere Duitsche hoogeschool bij te wonen, maar begaf zich tot <lat 
einde naar de Leidsche universiteit, bij welke hij in 1746, als student in 
de Geneeskunde, door zijnen oorn GA.UBius, die in <lat jaar Rector magni
ficus was, werd ingeschreven (7 2). In cle n~tuurkundige wetenschappen 
woonde . hij de lessen van PIETER v AN MUSSCHENBROEK, LULOl!'S en ALLA

MAND bij, terwijl zijne leermeesters in het medische vak waren ADRIANUS 

VAN ROY EN, GAUBIUS, BERNHJ\.RD SIEGFRIED ALBINUS, FREDRIK WINTER en 
BERNHARD PREDRIK A.LBINUS (73). Gedurende zijne studiejaren, maakte hij, 
volgens zijne eigene verklaring, inzonderheid veel werk van <le door zijnen 

oom ondenrnzene Chemie en, onder de beschrijvende natuurwetenschappen, 
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van de Botanie, waarin hij v AN ROYEN tot leermeester ·had, terwijl hij zich 
tevens ijverig bezig hield met het verzamelen van planten en andere natuur
lijke voorwerpen, tot welk einde hij, zoowel te Leiden, als bij het bezoeken 
van zijn geboorteland, excursies op bergen, in valleijen, velden, bosschen, 
langs de oevers der rivieren en op het strand verrigtte, en zelfs niet schroomde 
in diepe mijnen en groeven af te dalen, om belangrijke voorwerpen en voor 
scheikundig onderzoek vatbare stoffen te verzamelen (74). Den 23sten April 
1751 werd hij door zijnen leermeester VAN MusscHENBROEK tot Meester in 

de vrije Kunsten en Doctor in de Wijsbegeerte bevorderd, na in het open
baar verdedigd te hebben eene uitvoerig bewerkte en door talrijke proeven 
opgehelderde Dissertatie: Over den invloed, dien de vermenging, of ket in ver
/Jinding treden van stoffen, op de uitgeóreidkeid van de daardoor nieu.w ge
vormde ligcltamen keeft (75). 

Op gelijke wijze verwierf hij zich, denzelfden dag, den Doctoralen graa<l 
in de Geneeskunde, door de verdediging van een Proefschrift: Over de uit 
een Geneeskundig oogpunt heBckouwde krackt der gewoonte, gelfjk die ziek in 
talr{'Jlce en veelsoortige verackijnselen, wier kennia voor den genees keer nood• 
zakelijk is, openbaart (76). 

In 1753, en dus reeds spoedig na zijne voltooide akademische studiën, 
werd HAHN, in de plaats van den overledenen Philosophiae Professor, JACOBUS 

onÉ, tot Professor ordinarius Fkiloaop!tiae, Pkysicae experimentalia et ..datro
nomiae aan de hoogeschool te Utrecht benoemd. Die benoeming door Bur
gemeesteren· en Vroedschap der stad Utrecht geschiedde bij Besluit van 3 
Maart van genoemd jaar, na gedane kennisgeving aan, en verzochte consi• 
deratiën en goedvinden van Hare Koninklijke Hoogheid,. Princes ANNA, als 
Gouvernante van den jeugdigen Erfprins (77 ). De nieuw benoemde hoog
leeraar aanvaardde die betrekking (21 J unij) met het uitspreken eener Rede, op 
wier titelblad bij zich .d.. L. M., Pkil. et Med. JJoctor, Societalia Reg. Scientiar. 
Gotting. conaocius noemt (78): Over de noodzakelijkkeid, om de natuurkundige 
wetensckap :van ket kaf der waar- en proefnemingen te zuiveren (79). Het 
behandeien van dat onderwerp mogt als eene allezins geschikte inleiding tot 
de lessen over de Proef ondervindeli,jlce N atuurlcunde, die een voornaam deel 
van de taak des hoogleeraars, gedurende de eerste jaren van zijn Professo
raat, hebben uitgemaakt, beschouwd worden. Het hoogleeraarschap toch 
in de Astronomie schijnt in dien tijd grootendeels slechts titulair geweest 
te zijn. Dit blijkt ook hieruit, dat bij Re8olutie van Burgemee8terB en 
Yroedsckap, d.d. 15 Januarij 1759, de Pkilosopltiae et MatheaeotJ Profes8u1· 
JOHANN CASTILLON met den titel van Professor A atronomiae vereerd werd, 
terwijl HAHN toen oph,ield dien titel te voeren. Deze werd daarentegen, bij 
Resolutie van denzelfden datum, in de plaats van zijnen overledenen neef, 
Professor EVE.RARDOS JACOBUS VAN WACHENDORFF, met de door dezen ge
gevene lessen in de Geneeskunde en de natuurbeschrijvende wetenschappen 
belast, z-oodat hij voortaan, gelijk blijkt uit de Resolutie van 5 l\1aàrt 1759, 
waarbij de dag bepaald werd voor zijne Oratie, den titel droeg van Medi
cinae, BÓtanice8, Ohemiae, Philosopkiae et I'hy8ÏCffe experimentali8 Profeaso1·. 
Op die wijze onderging dus de werk kring van HAHN eene aanmerkelijke ~er
andering. Want had hij! zoo als door hem zelven wordt opgemerkt, tot 
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hiertoe de Redeneerkunde ( Dialectica), de Sterrekunde, en de mathematische 
wetenschappen, benevens de · Physica, onderwezen, voortaan zouden de Kruid
en Scheikunde, de wetenschappen dus, die hij reeds als student bij voor
keur beoefend had, de voornaamste hem opgedragen studievakken uitmaken. 
Hoezeer hij zelf met · die verandering was ingenomen, blijkt uit de vooraf-
. spraak van zijne bij die gelegenheid gehoudene Oratie. In deze handelde 
HAHN over ket nuttig en schoon verband tusacken de Sckei- en Kruidkunde 
(80), terwijl hij, eenige jaren later, bij de inwijding van een nieuw Thea
trum physicum, het verband tusschen de eerstgenoemde wetenschap en de 
Wiskunde aanwees (81). . 

In den tijd, dat HAHN aan de Utrechtsche hoogeschool verbonden was, 
heeft hij- tweemalen het Rectoraat bekleed, in 1755 en in 1772 (82). Bij 
het neêrleggen dier betrekking sprak bij de eerste keer, 25 Maart 1756, 
eene Oratie uit: De Logica singulis scientiis privd, die echter niet is uitge
geven, tenvijl hij, in 1773, zijn tweede Rectoraat aan zijnen opvolger in die 
betrekking overdroeg met eene Rede over ltet geneeskundig gebruik der ver
giften (83). Toen de hoogieeraar, die tweede Rectorale Oratie uitsprekende, 
op een twintigjarigen werkkring terug mogt zien, waarin het hem vergund 
werd, als akademisch docent groot nut te stichten, en tot den roem der 
U trechtsche hoogeschool het zijne bij te dragen, zal niemand zijner toen
malige hoorders vermoed hebben, dat het bezit van dien door ambtgenooten 
en leerlingen hoog gewaardeerden man; die vroeger meermalen tot het beklee
den van een professoraat te Göttingen aangezocht was (84), hun alsnog 
kon betwist worden. En echter was dit, na een kort tijdsverloop, werkelîjk het 
geval, daar hij in 1775, als Medicinae practicae et Oltemiae Professor, naar 
de hoogeschool te Leiden beroepen werd, om zijnen oom GAUBIUS, aan 
wien een eervol emeritaat verleend was, op te volgen. Na aan die roeping 
gehoor te hebben gegeven, aanvaardde HAHN zijne nieuwe betrekking, den 
25sten Septembm·· 1775, met het uitspreken van e~ne Rede over den óe8piege
lenden, of tkeoretisclten Genee8keer (85 ). Van genoemd tijdstip af was hem 
derhalve · het geven van tweederlei onderwijs opgedragen, in de Scheikunde 
namelijk, en in de theoretische Geneeskunde, deze laatste vooral, voor zoo 
verre zij betrekking had op de geneeskundige praktijk, vermits de vroeger 
door GAUBIUS gegevene lessen over de Institutiones patkologicae, zoo als ik 
·reeds in mijn vorig Opstel vermeld- heb, aan oosTERDIJK, als opvolger van 
den emeritus verklaarden hoogleeraar ADRIANUS VAN ROYEN, waren opge~ 
àragen. HAHN kondigde daarom zijne theoretische lessen in meer alge
meene bewoordingen aan, die tevens den grooteren omvang van het onder
werp, welks behandeling de hoogleeraar zich voorstelde, ~chijnen aan te dui
den (86). 

Nog geen tien jaren lang is genoemde hoogleeraar, wiens grondige ge
leerdheid, scherpzinnigheid en smaakvol vernuft door alle deskundigen hoog 
gewaardeerd werd, een sieraad der Leidsche Geneeskundige Faculteit geweest, 
daar hij, na reeds lang een .kwijnenden gezondheidstoestand gehad te heb
ben, 19 Maart 1784, uit dit leven werd weggenomen. Van dat, overlijden 
werd in de Acten der MediBcke JJ'aculteit eene eervolle melding gemaakt (87). 
Onder des hoogleeraars nagelaten bet.L·ekkingen behoorde ZIJn zoon JERONIMo 
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GEORGE JACOB HAHN. die zich als Lid der akademische Vierschaar, als üu
rator der Leidsche hoogeschool, en als lid der N aiionale VerO'aderinO', na 

~ 0 

de omwenteling van 1795, allezins gunstig deed kennen (88). 
Om ons met het wetenschappelijk standpunt, dat men aan HA.HN als be

oefenaar der Scheikunde en als docent . der theoretische Geneeskunde toe• 
kennen moet, bekend te maken, en om zijn, in die beiderlei wetenschappen · 
gegeven onderwijs eenigermate te kunnen beoordeelen, zullen wij vooral zijne 
kleine letterkundi2'. e nalatenschap moeten raadple()'en benevens eeni{)'e onder 
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zijne leiding vervaardigde, akademische proefschriften, voor zoo ver mij de 
inzage van deze laatste vergund is geworden. 

Van -zijne geschiktheid voor de beoefening, zoowel van de exacte als van 
de natuurkundige wetenschappen, deed HAHN, zoo als men thans nog mag 
oordeelen, reeds door de bewerking blijken van zijn akademisch Proefschrift 
over den invloed, dien het vermengen, of eene veranderde scheikundige ver
binding van stoffen, op de uitgebreidheid der nieuw gevormde ligchamen 
heeft. Het in dien titel genoemde verschijnsel toch moet voor allermerk
waardigst gehouden wor<len, en. de schrijver begreep teregt, <lat proefonder
vindelijk onderzoek het éénige middel was, om die zaak nader in het licht 
te stellen, vooral dewijl het noodig scheen, aan de daarop betrekkelijke fei
ten meerdere uitbreiding te geven, en om bij het doen van nieuwe waar- en 
proefnemingen, met meerdere naauwkeurigheitl te werk te gaan. Dat bijv. 
eene maat zout water en eene maat zoet water, na onderlinge vermenging, 
eene mindei·e ruimte beslaan, dan vroeger door de twee maten werd ingeno
men, of dat twee, de een uit koper . en de andere uit tin gegoten, metalen 
kogels van dezelfde groqt~e, na te zamen gesmolten te zijn, niet meer toe
reikende zijn, om er op nieuw twee kogels van de vroegere afmetingen uit 
te vervaardigen, maar naauwelijks meer uitleveren, dan voor éénen kogel 
van hetzelfde gehalte gevorderd wordt, deze en soortgelijke waarnemingen 
waren ook aan de oudere Scheikundigen geenszins onbekend gebleven, doch 
hadden alleen het bewijs geleverd, dat de uitgebreidheid van een mengsel, 
of van eene nieuwe scheikundige verbinding, geenszins, zoo als men, ook 
volgens de wet der ondoordringbaarheid, , vermoeden zou, gelijk is aan de 
som der volumina van <le gebezigde vloeibare of gesrnoltene stoffen. Aan die 
uitkomst van negatieven aard kan echter geene wetenschappelijke waarde 
toegekend worden, en in dat opzigt waren de nieuwe door HAHN bewerk
stelligde. proefnemingr.n, waarbij niet alleen het volumen, maar ook het spe
cifieke gewigt der gebezigde stoffen vooraf naauw keurig bepaald werden, zeer 
belangrijk. Tot dat einde werden verschillende vloeistoffen, zoo als gedestil
leerd water en alcohol, water met zwavelzuur of andere anorganische zuren, 
alcohol met zwavelzuur enzv., hetzij in gelijke of in ongelijke gewigtsdeelen, 
onderling vermengd, of aan het zwavelzuur loogen tot aan het punt van 
verzadiging, toegevoegd, terwijl de laatste reeks der door HAHN bewerkstel
ligde proefnemingen op verschillende, door smelting verbondene metalen 
betrekking heeft. Doch ik mag geene meerdere zaken opnoemen, en ik zou, 
in nog grootere mate, de grenzen van mijn bestek overschrijden moeten, bijal
dien ik de voornaamste wetenschappelijke gevolgtrekkingen, die de schrijver 
uit zijne proeven heeft afgeleid, wild~ vernielden, 
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Deed HAHN door zijne talrijke, met de instrumenten van MUS~CRENBROEK 

en onder diens leiding volbragte experimenten, zijne technische vaardigheid 
blijken, evenzeer toonde hij, met de eischen bekend te zijn, aan welke, tot 
het verkrijgen van natuurkundige kennis, voldaan moet worden. Vele, daar
toe betrekkelijke voortbrengselen van den men schel ij ken geest toch bezitten 
geene waarde, maar moeten voor dwaalbegrippen gehouden worden. De 
meeste misvattingen en verkeerde begrippen van den vroegeren tijd zijn 
vooral daaruit voortgesproten, dat men gemeend heeft, door redeneeringen 
en gissingen datgene te kunnen leeren kennen, wat alleen door middel der 
zintuigen, door waar- en proefnemingen, ter onzer kennis gebragt kan worden. 
Doch ook in lateren tijd, d. i. na den door BACO aangewe'zenen, voor de 
natuurstudie alleen hruikbareri weg van onderzoek, · heeft het aan geene 
nieuwe dwalingen ontbroken. Want hoewel mannen als GALILAEI, TORIOELLI, 

BOY LE, NEWTON, HUYGENS, 's GRAVESANIJE en anderen, met uitstekend ge
volg, op dien weg zijn voortgegaan, zoo zijn echter vele natuuronderzoekers 
van den lateren tijd niet iri staat geweest, om steeds aan het door dien her• 
vormer gestelde beginsel getrouw te blijven. Meende men oudtijds, dat na
tuurkennis door aprioristische redeneering en zonder empirie verkregen kon 
worden, evenzeer zijn vele dwalingen van den lateren tijd uit onvolkomene 
waar- en proefnemingen voortgesproten, hetgeen te minuer bevreemden kan" 
naarmate . het rnoeijelijk is, orn aan alle bij een zoodanig onderzoek gevor
derde voorwaar~en te voldoen. De voornaamste van deze zijn: onbevoor
oordeeld onderzoek, met het eenig doel om de waarheid te vinden; het be
zit van deug<lelijke en geoefende zintuigen; geduldige, dikwijls herhaalde en 
naauwkeurige waarnemingen der zelfde verschijnselen; scherpzinnig oordeel, 
om het schijnbare van het ware, om het zintuigelijk . en met het oog des 
geestes in werkelijkheid waargenomene, van de daaruit, bij redeneering

4 
af

geleide gevolgtrekkingen wel te onderscheiden; spaarzaamheid en bezadigd
heid in het maken van deze laatste, en vooral zorgvuldige vermijding, zoo
wel van alle vooraf opgevatte meeningen, als. vau de zucht, om al wat men 
ziet, terstond te . willen vcrldaren, of daar bij aan gewaagde onderstellingen, 
en aan het generaliseeren van bij'zondere verschijnselen of feiten, toe te ge
ven. . Nog hoogere eischen moet men stellen aan proefnemingen, waarbij 
de juiste opmerking en waardering van vele en velerlei bijkomende omstan
digheden, vari tijd, plaats, temperatuur, luchtdrukking enzv. gevorderd wordt, 
en waarbij zoo veel van de inrigting en deugdelijkheid der instrumenten 
af hangt. Het is daarom niet te ver wonderen, dat er nog altijd in vele ther
mometrische, barometrische, hydraulische, optische, mikroskopische en andere 
waarnemingen, in de opgaven van de specifieke zwaarte der ligchamen enzv., 
dwalingen of misverstand worden waargenomen, en dat bij voortduring aan 
het voorschrift van MUSSCHENBROEK (89), om vele experimenten aan een her
haald onderzoek, en aan eene strengere kritiek te onderwerpen, voldaan 
moet worden. Dit een en ander wordt door den 23jarigen hoogleeraar, bij 
het aanvaarden zijner akademische betrekking, duidelijk in het licht gesteld, 
en door sterk sprekende, aan de geschiedenis zijner wetenschap ·ontleende 
voorbeelden opgehelderd. 

, Meende de hoogleeraar zijne aanstaande leerlingen bij tijds te moeten 
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waarschuwen, om op het gebied der wetenschap, geen kaf voor koorn aan te 
zien, evenzeer vond hij later gelegenheid, om hun meer opzettelijk het ver-
band aan te wijzen, dat er tusscheu de physische en natuurbeschrijvende 
wetenschappen, inzonderheid tusschen de Scheikunde en de Kruidkunde be• 
staat, en vooral ook tusschen de Chemie en de Wiskunde wordt waarge· 
nomen. Eerstgenoemd onderwerp leverde de stof op van de vroeger aan
gehaalde akademische toespraak, waarmede hij in 1759 het toen vereenig<l 
onderwijs in de Schei- en Kruidkunde aanvaardde. Die beide wetenschap
pen, Chemie en Botanie, hebben naar zijne meening, niet alleen punten van 
aanraking, maar in vele opzigten, een naauw en onafscheidelijk verband. 
Want ofschoon de Scheikunde, die alles, wat tot de drie rijken der natuur 
gebragt wordt, tot het voorwerp van haar onderzoek maakt, een veel uit-· 
gestrekter gebied heeft dan de Kruidkunde, die zich alleen tot het plan
tenrijk bepaalt, zoo is echter ook deze eene bijna onbegrensde wetenschap, 
wanneer zij zich niet alleen met de uitwendige vormen en de daarop stea• 
nende kennis en systematische verdéeling der planten bezig houdt, maar van 
alle hulpmiddelen, die tot eene meer volledige wetenschappelijke kennis der 
planten, als b~werktuigde wezens, en in hare betrekking tot den mensch 
en tot de geheele natuur, leiden kunnen, vlijtig gebruik maakt (90). Ouder 
die hulpmiddelen behoort inzonderheid de Scheikunde, zoo als reeds HER· 

MANN, TOURNEFORT en BOERHAAVE door hun voorbeeld bewezen hebben (91). 
Deze toch moet ons niet alleen den waren aard der vaste en vloeibare stof
fen, waaruit de planten zijn zarnengest,eld, nader doen kennen, maar tot 
de opheldering van vele vraagstukken bijdragen, die met. de physiologie 
der planten, met haren wasdom, hare voeding, verschillende afscheidingen 
enzv. in het naauwste verband staan. Daarenboven draagt die vereenigde beoe
fening der scheikundige en kruidkundige wetenschap, niet slechts tot uitbrei• 
ding en volmaking onzer natuurkennis, maar tevens tot veraangenaming 
der studiën bij, gelijk ook tot eene geschikte verdeeling van tijd en vlijt, 
die er aan besteed moeten worden (92). 

Toen HAHN in 1768 het genoegen had, om in den hortus botanicus der 
Utrechtsche hoogeschool, een nieuw, ruim gebouw voltooid te zien, waarvan 
de onderste verdieping als winterverblijf voor vreemde planten, en de boven
ste als Theatrum physicum dienen moest, twee inrigtingen, op wier noodzake
lijkheid reeds door zijnen voorganger w ACHENDORFF en door MUSSCHENBROEK, 

toen deze 1100' te Utrecht doceerde, meermalen was aangedrongen, achtte hij ö . . 

die gebeurtenis belangrijk genoeg, om haar door het uitspreken en uitgeven 
eener feestrede in meerdere geheugenis te doen blijven. Het onderwerp van 
die reeds vroeger aangehaalde Praelectio academica was de wederkeerige 
hulp, die de Wis- en Scheikunde elkander verleenen. Dat velen toch ten 
onregte de Chemie als eene van de mathematische en physische afgeschei
dene, en zelfs, in sommige opzigten, daaraan tegenovergestelde wetenschap 
beschouwd hebben, kan reeds uit het eigen voorbeeld van NEW'roN worden 
aangewez~n. Die groote natuurkundige heeft immers, gelijk door den hoog
leeraar herinnerd wordt, het laatste deel zijner wetenschappelijke loopbaan aan 
de beoefening der Chemie gewijd, en was met de daardoor verkregene rui
mere en meer duidelijke iuzigten allezins ingenomen (93). Daar·enbovcn wordt 
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de ongegrondheid der zoo even aangevoerde meening bewezen door de op• 
merking dat de Physica en Chemie door geene bepaalde grenzen van elk
ander zijn afgescheiden, dat beiden bij haar onderzoek en hare bewijsvoe
ring op dezelfde wijze te werk gaan, dat de Mathesis aan beiden groote 
diensten bewijst, en dat de Chemie · zelfs geacht moet worden voor de ma• 
thematische beoefening der Physica nuttig en noodig -te zijn (94). Wordt 
dit laatste bevestigd door in aanmerking te nemen dat vele physische 
eigenschappen van _ de ons omringende voorwerpen met de scheikundige za
menstelling van deze in naauw verband staan (95), nog duidelijker is de 
hulp, die de Wiskunde aan de Scheikunde verleent, vermits deze niet alleen 

· den aard en oorsprong der dingen onderzoekt, maar ook hare verhouding 
ten opzigte van getal, maat en gewigt wenscht te kennen, zoowel in ver
gelijking met andere ligcbamen, als ten opzigte der deelen, waaruit zij zijn 
zamengesteld (96). Daarenboven heeft de Wiskunde door de strengheid van 
haar betoog (disciplinae securitas) onmiskenbaren invloed op de vorming 
en ontwikkeling van den aanstaanden scheikundige, die ook van haar het 
gebruik van teekens en karakters, en de wijze om zich van deze te bedie
nen, geleerd heeft (97). Dit verband tusschen Wis- en Scheikunde loopt te 
meer in het oog, naarmate deze laatste in den loop der tijden, van vele 
dwalingen en misbruiken teruggebragt, meer en meer wijsgeerig is be
oefend geworden (98). 

Dat HAHN zich gaarne met het doen van physische proeven onledig 
hield, zoowel tot opheldering zijner lessen, . als tot nader onderzoek van 
betwiste vraagstukken, blijkt uit eenige met zorg bewerkte akademische 
proefschriften zijner leerlingen, waarin bij voorkeur de leer der verhrandinq 
behandeld werd (99), een onderwerp, dat sints de veelsoortige reeds door 
BOERHAA VE bewerkstelligde proefnemingen, · niet alleen algemeene belang;. 
stelling was blijven opwekken, maar ook _ met een der voornaamste theoreti
sche grondslagen der toenmalige physische en chemische kennis, met de 
leer van het phlogiaton, in het naauwste verband stond. Die laatstgenoemde 
door STAHL verkondigde leer werd toen nog bijna a1gemeen omhelsd, en 
ook HAHN scheen _daaraan, bij het ontbreken eener meer aannemelijke theo
rie, zijne goedkeuring te hechten (100), ofschoon hij bij sommige zijner 
proeven verschijnselen waarnam, die daaruit niet te verklaren waren. Dat 

· toch de talrijke, in de aangehaalde proefschriften beschrevene experimenten 
grootendeels door HAHN zelven of onder zijne onmiddellijke leiding be
werkstelligd werden, is uit de dienaangaande door de schrijvers zelven af
gelegde verklaring zigtbaar (101). Stelde de hoogleeraar zijne leerlingen op 
die wijze tot het doen van pltyai8clte experimenten in staat, dat zelfde gold 
ook · van zoodanige proefnemingen, die meer bepaaldelijk op 8ckeilcundige 
vraagstukken betrekking hadden. In dat _ opzigt mag, als· eeue luisterrijke 
proeve, vermeld worden de uitgebreide reeks van ,zorgvuldig in het werk 
gestelde, en gedurende vele maanden, in het toenmalig Laboratorium che
micum der Utrechtsche hoogeschool, voortgezette en met groote zaakken
nis afgewisselde proeven, die den inhoud uitmaken der teregt beroemde, op 
den 9den October 1772 in het openbaar verdedigde dissertatie van DIDE• 

RICUS DE SMETH de aëre .fixo (102). Want ·ofschoon men, bij het licht 



- 80-

der latere wetenschap, geenszins alle uit die talrijke experimenten afgeleide 
gevolgtrekkingen goedkeuren kan, blijkt het echter dat H.A.HN en ztin leer
ling DE s:M:ITII voor de nadere kennis der geheimzinnige luchtsoort, die men 
onder de benamingen 8piritus 8Îlvester (wilde geest), gas, aër fixus enzv. 
aangeduid had, belangrijke bijdragen geleverd hebben, vermits het hun uit 
menigvuldige bijzonderheden bleek,. dat de met vele ligchamen, hetzij in 
vrijen toestand verbondene, hetz~j daarin vastgelegde, of, gelijk men het thans 
noemt, in gebonden toestand aanwezige luchtsoort (het acidwn carbonicum) 
geenszins, zoo als, met uitzondering van BLA.CK en enkele anderen, nog bijna 
aHe scheikundigen meenden, met de dampkringslucht overeenkomt, maar 
daarvan allezins onderscheiden is. Tot die belangrijke ontdekking moet 
derhalve ook HAHN geacht worden, het zijne te hebben bijgedragen. 

Aangaande zijne botanische lessen heb ik nergens eenig berigt gevonden. 
en ik kan alleen melding ma ken van eenige korte, op de determinatie van 
drie, tot de genezing der lepra bij de inlanders in gebruik zijnde, Surinaam
sche planten, betrekkelijke aanteekeningen, in de vroeger aangehaalde Oom
mentationes van SCHILLING, pag. 199, 201 seq. 

Ofschoon de bovenstaande berigten, waarin ik welligt al te uitvoerig ge. 
weest ben, ons niet regtstreeks het door den hoogleeraar gegeven natuur
kundig onderwijs doen kennen, zoo zijn zij echter, naar ik meen, geschikt 
om ons dienaangaande eene allezins gunstige mcening te verschaffen. Zoo 
iemand 1 be~ft HAHN vooral door zijn voorbeeld bewezen, dat letterkundige 
en natuurkundige studiën zeer wel kunnen vereenigd worden, en dikwijls tot 
elkanders volmaking bijdragen. Dit is althans bij onzen hoogleeraar onmis
kenbaar geweest, daar hij zoowel door het vermogen om zijne denkbeelden 
duidelijk te ontwikkelen en in een behagelijken' vorm voor te dragen, als 
door vaa.rdigheid en geoefendheid in het doen van natuurkundige waar- en 
proefnemingen, heeft uitgemunt. Zoodanige proeven werden steeds in de 
tegenwoordigheid zijner leerlingen bewerkstelligd (103), en ik heb het bij 
een' van dezen vermeld gevonden, dat er in het Laboratorium te Utrecht, 
van de dagelijks verrigte experimenten schriftelijke aanteekening gehouden 
werd. Uit dit een en ander mag men met grond vermoeden, dat HAHN, 

gedurende de 22 jaren, dat hij aan de zoo even genoemde hoogeschool ver
bonden was, door het onderwijzen ·van drie belangrijke, hem opgedragene, 
studie-vakken, PkyBica, Chemie en Botanie, groot nut gesticht heeft. -Zóó · 
zal men ook mogen oordeelen over de vruchten zijner latere verbindtenis 

aan de Universiteit te Leiden, alwáár hem, onder de natuurkundige weten
schappen hoofdzakelijk het onderwijs in de chemie was opgedragen. Tot 
eene proeve van zijn, ter opheldering dier wetenschap, ook aan laatstgenoemde , 
hoogeschool bewerkstelligd experimenteel onderzoek kunnen zijne_ in 1779 
gedane proefnemingen dienen, welke op den aard der wijngisting, waarvoor 
ook de dierlijke melk vatbaar is, betrekking hadden. De opgave van die door 
den hoogleeraar zelven beschreven experimenten wordt op eene plaats ge• 
vonden, alwáár men haar niet zou zoeken, in eene uitvoerige noot namelijk 
bij de Oratio aditialis van VOLTELEN, die ik later, als er van HAHN's opvolger 
sprake zijn zal, zal moeten vermelden. Verder zijn mij geene, op het theo

retisch- of praktisch-scheikundig onderwijs van dien hoogleeraar betrekkelijke 



- 81 

lijke bijzonderheden, wat Leiden betreft, voorgekomen, zoodat ik dienaan
gaande niets naders vermelden kan. Daar hij echter aan laatstgenoemde 
hoogeschool evenzeer geneeskundige als sclteikundige · lessen gegeven heeft, 
zoo acht ik mij in de laatste plaats geroepen, om den hoogleeraar, voor 
zoo ver dit in weinige woorden zal kunnen geschieden, ook nog eenigermate 
als Jfedicus te doen kennen. 

Ofschoon HAHK noch te Utrecht klinische lessen gegeven heeft, noch te 
Leiden, alwáár zelfs de gelegenheid daartoe, gelijk vroeger vermeld is, in 
dien tijd geheel ontbrak, zoo was hem echter aan de laatstgenoemde hooge
school ook de titel van Medicinae practicae Profes.wr verleend geworden. Als 
zoodanig gaf HAHN theoretische lessen, die inzonderheid op de kennis en behan
deling van ziekten betrekking hadden, en waarin de voornaamste voorschriften, 
aan welke de geneesheer als kunstoefenaar voldoen moet, besproken werden. 
Om namelijk aan lijders geschikte hulp te kunnen verleenen, en om aan het 
ziekbed steeds hoofdzakelijk naar dit hoofddoel te blijven streven, daartoe 
is het noodig, aangaande de verhouding tusschen theorie en praktijk een 
juist inzigt te hebben, en om de grondslagen, waarop onze theoretische be
schouwingen steunen, oordeelkundig te waarderen. Dat de hoogleeraar in 
dat opzigt tot een helder bewustzijn gekom~n was, blijkt bijv. uit de door 
hem aangevoerde redenen, die hem de voorkeur aan HIPPoCRATES boven GALE

NUS, aan UOERHA.A. VE boven FREDERIK HOFFMANN: deden geven (104). Bovenal 
wordt genoemd onderwerp meesterlijk door HAHN behandeld in zijne be
roemde, tot aanvaarding van · het hoogleeraarambt te Leiden uitgesprokene 
Oratie dq Medico apeculatore.. Tot regt verstand van dien titel moet ik op
merken, dat , de hoogleeraar het woord speculator meer in den zin gebezigd 
heeft, waarin CICERO . van den Pkysicus zegt, dat hij een "speculator et ve-

. nator naturae" is, dan in dien, waarin het door SIJ DEN HAM gebruikt werd, 
om zijnen af keer van die ge~eeskundigen aan te duiden, welke in eene 
"vana speculatio" behagen scheppen. Beide denkbeelden echter kunnen door 
d~tzelfde woord worden uitgedrukt, gelijk dit ook door HAHN geschied is, 
wiens doel het was, om in zijne Oratie, waarvan het opschrift ook had kun
nen luiden de Medico tkeoretico, zoÓwel het gebruik en de onmisbaarheid, 
~Is het misbruik der theoretische Geneeskunde aan te wijzen. Gelijk uit laatst
genoemde Oratie menige schoone proeve van een helder wijsgeerig uit de ge
schiedenis der Geneeskunde opgehelderd betoog, zou kunnen bijgebragt worden, 
om H.A.H~ als een verdienstelijk medicus te doen kennen, zoo geldt hetzelfde 
van zijne klassieke aan de derde uitgave van de lnstitutiones patltoloqicae 
van GAUBIUS toegevoegde Praefatio. (104). Hoe ongaarne ook, meen ik i,nij 
echter daarvan te moeten onthouden, dewijl ik in het vermelden van BAHN's 

verdiensten onwillekeurig veel uitvoeriger geweest ben, dan mijn voornemen was. 
Ten slotte wil ik alleen nog vermelden, dat er onder 's hoogleeraars letter

kundige nalatenschap ook • enkele door hem te boek gestelde bistoriae mor
borum gevonden worden. Aan de door THEODORUS HENRICUS KEETEL, in 
1773, te Utrecht verdedigde dissertatie (105) zijn namelijk vier, door den 
hoogleeraar waargenomene en beschrevene ziektegevallen toegevoegd . (106), 
die alsnog voor de historische Pathologie en epidemiographie van eenig 
b~hmg zijn, dewijl daaruit · duidelijker, .dan uit den overi9en inhoud der 
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dissertatie, is op te maken, dat de daarin beschrevene epidemische keel
ziekte, waarbij de parotis en de glandulae submaxillares veelal meer gezwol" 
len waren dan de tonsillae, en die doorgaans met ruime speekselvloeijing en 
verschijnselen van een septischen aard gepaard ging, althans in vele gevallen 
een soort van scarlatina miliaris geweest is. 

Toen HAH.N door den kwijnenden toestand zijner, gezondheid meer en meer 
verhinderd werd, de aan zijn Professoraat verbondene werkzaamheden waar 
te nemen, werd hierin op zijn eigen verzoek voorzien door de benoeming 
van een zijner meest uitstekende discipels, van VOLTELEN, tot Professor extra
ordinarius. De door dezen, tot de aanvaarding van die betrekking, gehou• 
dene inwijdingsrede heeft HAHN, wiens leven reeds twee maanden daarna, 
in 55jarigen ouderdom geëindigd is, nog mogen bijwonen. - Is het ons 
gebleken, dat laatstgenoemde, vooral als docent der Chemie, een waardig 
opvolger geweest is van zijne groote voorgangers, BOERHAAVE en GAUBIUS~ 
evenzeer mag en moet aan VOLTELEN, met wien wij ons thans zullen bezig 
houden, gelijke lof worden toegekend. 

FLORIS JACOB, of, gelijk anderen hem gewoonlijk genoemd hebben, FLOREN
TIUS JACOBUS VOLTELEN, werd 21 Januarij 1754, aan de Kaap de Goede Hoop 
geboren, ahváár zijn vader predikant was, welke betrekking ook eens, gelijk 
deze zich voorstelde, door zijnen zoon bekleed zou worden. Tot dat einde 
zou er ech_ter eene Europesche opvoeding noodig zijn, en daarom werd de · 
jonge VOLTELEN, als twaalfjarige knaap naar het moederland gezonden, wer
waarts hij de reis doen · mogt onder het geleide en toezigt van den voorma
ligen Gouverneur der Kaap-colonie, den Baron VAN REEDE v AN OUTS HOORN 
die zich insgelijks met de verdere zorg voor hem belast had. In het moe
derland aangekomen, werd hij aan de leiding van den Heer DE BOOIJ, Ree• 
tor der Latijnsche scholen te 's Hertogenbosch toevertrouwd, en het was al
dáár, dat hij, gelijk ik reeds in een vroeger opstel vermeld heb, zijne eerste 
kennismaking met nu PUI aanknoopte. 

Reeds na een driejarig, van voornoemden Rector ontvangen onderwijs, 
werd hij bekwaam geoordeeld om de akademische lessen te gaan bijwonen, 
tot welk einde de voorkeur geg.eveu werd aan de hoogeschool te Utrecht, 
vermits hij meende, dáár meer dan elders, bekenden of vrienden van zijnen 
vader te zullen aantreffen. Hij werd daarom, in 1775, onder het tweede Rec
toraat van CHRISTOPHORUS SAXE, in het Lilóum civium academicoru.m inge
schreven, waarbij echter niet vermeld is, voor welk studievak hij bestemd 
was. Van elders is het echter bekend dat dit de Theologie was, zoowel vol
gens het verlangen van zijnen beschermheer v AN R EEDE, als van zijnen 
vader. Evenwel verkreeg hij van die beide heeren vergunning, om weldra · 
aan zijnen meerderen lust voor de natuur- en geneeskundige wetenschappen 
te mogen voldoen, en daarom de gehoorzalen van SAXE en SEGAA.R, met · 
wier lessen hij de studie der oude talen, en inzonderheid ook die der Wis
kunde verbonden had, te verwisselen met die van LUCHTMANS, OOSTERDIJK 
SCHACHT en HAHN. Gelijk hij van eerstgenoemden grondig onderwijs in de 
ontleedkunde ontvangen mogt, zoo stelde hij evenzeer groot belang in de 
theoretisch- en praktisch-geneeskun~ige lessen, die door JOHANNES oosTER-
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DIJK SCHACHT gegeven werden (107). Inzonderheid was het echter de hoog
leeraar' HAHN door wien voLT:ELEN zich 't meest voelde aangetrokken (108). 

f ' 

Doch het was niet alleen het geneeskl).ndig onderwijs van dien hoogleeraar, 
maar bovenal waren het de door TIAHN gegeven lessen over de Scheikunde, 
op welke VOLTELEN van den beginne af grooten prijs stelde. Dat hij ook 
in laatstgenoemde wetenschap, onder· die leiding goede vorderingen gemaakt 
had, bleek uit zijne, 8 J unij 1775; onder het praesidium van dezen zijnen 
leermeester, in het openbaar verdedigde: Observationes de lacte ltumano, ejus• 
q-ue aum asinino et ovillo comparatione. Traj. ad R ben. 17 7 5. 

Om zich het uitmuntend onderwijs van dien geliefden hoogleeraar ook 
verder, ten nutte te kunnen maken, besloot hij dezen, bij diens verplaatsing 
van Utrecht naar Leiden, te volg-en, met het voornemen om aan laatstge
noemde hoogeschool zijne studiën voort te zetten en te voltooijen. Hij 
werd daarom, 22 September 1775, in het Album als student in de Genees
kunde ingeschreven, en had toen den 'leeftijd van 22 jaren bereikt (109). 
Gedurende de twee jaren, die VOLTELEN aan de Lejdscbe hoogeschool ver
toefde, had h{j, behalve den laatstelijk genoemden hoogleeraar HAHN, de 
Heeren EDUARD SANDIFORT, GUALTHERUS VAN DOEVEREN en NICOLAAS 
GEORGE ·oosTERDIJK tot zijne leermeesters, die hij, zeven jaren later, bij de 
· aanvaarding van zijn Professoraat te Leiden, allen terug mogt zien, met uit-
zondering van VAN DOEVEREN. Den 28sten Januarij 1777 verwierf hij zich 
den Doctoralen, graad, door de verdediging van een akademisch Proefschrift 
Over eene merkwaardige onthouding van voedsel gedurende zeven jaren (110). 
Over de waarde van die dissertatie zal men thans natuurlijkerwijze anders 
moeten oordeelen, dan in den· tijd, toen zij door den schrijver werd uitge
geven. Want, hoewel deze aan zijn geschrift, ook wat den vorm betreft, 
groote vlijt besteed en het daarin behandelde, :voor eene veelz_ijdige be
schouwing vatbare, onderwerp duidelijk uiteengezet en toegelicht heeft, 1 

voor zoo ver hij daartoe door uitgebreide literarische kennis, en door het 
waargenomene bi} de lijkopening in staat gesteld werd, zoo is hij echter in 
het oordeelkundig onderzoek der feiten, wier vreemdsoortigheid aanleiding 
tot het schrijven der dissertatie gaf, blijkbaar te kort geschoten. Die feiten 
toch steunen alleen op de verklaringen van de vrouw zelve, die om haren 
vreemdsoortigen toestand, jaren lang het voonverp van bewondering was, 
van haren man, van den pastoor, van den heelmeester te Vleuten, en. welligt 
honderd andere getuigen (111), en moeten niettemin voor geheel onbewezen 
gehouden worden: op welke beoordeeling weinig of ~iets wordt afgedongen 
door het tot tweemalen toe te Utrecht bewerkstelligd meer opzettelijk on
derzoek, dat, gelijk uit de door· den schrijver aangehaalde bijzonderheden 
blijkt, in alle opzigten onvolkomen geweest is. Het zal daarom geen on
gegronde meerring zijn, wanneer, men stelt, dat het door VOLT ELEN beschre
ven geval van de te Vleuten-Harmelen woonachtige vrouw MARIA DE GROOT, 
geb •. VAN DIJCK, wat de geloofäaardigheid van de ten haren opzigte ver
spreide verhalen betreft, tot dezelfde categorie behoort, als dat van wijlen 
E_NGELTJE VA_N DER VLIES, die ook, gèlijk men verzekerde, bij eyne veelja
rige onthoudmg van voedsel bleef voortleven en daarom de bewonderinO' 

. b 

van. talrijke personen uit alle standen, die haar in hare woonplaats Pyna• 
NED. TIJDSCHR. v. GENEESK. 1870. - 2e AFD. S 



-34-

ken opzochten, in ruime mate wegdroe<>'. En toch bewees de na den dood 
dier vrouw (23 December 1853) bewe~kstelligde lijkopening, dat het ver
meende wonder niets anders geweest was, dan eene jaren lang voortgezette 
mystificatie van het ligtgeloovig publiek, daar het mikroskopisch onderzoek 
van den inhoud van het darmkanaal, waarin, onder anderen, talrijke spiraal
vaten en dwarsgestreepte spierbundels gezien werden, het stellig bewijs le
verde, dat ENGELTJE v AN DER VLIES zoo wel dierlijk als plantaardig voedsel 
genuttigd had. Van een zoodanig onderzoek kon er echter, negentig jaren 
geleden, toen V0LTELEN zijn proefschrift bewerkte, geen sprake zijn, daar 
men toen nog niet op het denkbeeld gekomen was, om het mikroskoop ook 
als diagnostisch hulpmiddel, zoowel na den dood, als bij' het leven van 
lijders aan te wenden. Het zou daarom onredelijk zijn, aan V0LTELEN te 
verwijten, dat hij op het door hem beschreven geval niet eene zoodanige 
kritiek, als men thans te regt vorderen zou, toegepast en aan vertelsels 
en verzekeringen te veel waarde gehecht heeft. 

Na zijne promotie vestigde V0LTELEN zich te Utrecht, om er de genees
kundige praktijk uit te oefenen, waarop de vooruitzigten allezins gunstig 
waren, zoowel wegens den goeden naam, dien hij zich als student, bij vele 
vrienden en kennissen aldáár verworven had, als wegens den grooten invloeà, 
welken zijn leermeester HAHN, die het, naar hij meende, aan geene gun
stige aanbeveling zou laten ontbreken, te Utrecht was blijven behouden. 
Aan die goede verwachting beantwoordde weldra eene tamelijk uitgebreide, tot 
verschiHénde standen der maatschappij behoorende, clienteele, terwijl hij daaren
boven zoowel tot Stads-Doctor, als tot Doctor van het Burger-Weeshuis be
noemd werd. Zag V0LTELEN zich op die wijze in .de gelegenheid gesteld, 
om den kring zijner praktische ervaring gedurig uit te breiden, hij toonde 
evenzeer, op de vermeerdering zijner wetenschappelijke kennis prijs te stellen. 
Van zijne ook in dat opzigt voortgezette studiën deed hij, onder anderen, 
blijken door het geven van een Verslag aangaande de ziekten, die gedurende 
het eerste driejarig tijdvak, dat hij te Utrecht als geneesheer gevestigd wa$, 
werden waargenomen (112), en door zijne, bij het Genootschap Servan(li8 
Oivihus, in 1781 bekroonde Verhandeling: Over de Braakmiddelen (113). 

Den 17 den Januarij 1784 aanvaardde VOLT ELEN het hem bij de Leidsche 
hoogeschool opgedragen, buitengewoon Professoraat in de Genees- en Sckei
kunde, met eene rede over de regte waardering der laatstgenoemde weten
schap op haar toenmalig standpunt (114); terwijl hij reeds in dat zelfde 
jaar tot gewoon hoogleeraar bevorderd werd. De bij die gelegenheid (25 
Sept.) door hem uitgesproken Oratie Over den besten Geneesheer ( de optimo 
.Medico) is, naar ik meen, niet gedrukt ·geworden. In genoemd jaar is echter 
eene praktische geneeskundige bijdrage van hem in het licht verschenen (115). 

In 1790 heeft voLTELEN het akademische Rectoraat bekleed, en die be
trekking in Februarij 1791, aan zUnen opvolger VAN DER KEESSEL overge• 
dragen met het- uitspreken eener Oratio de Magnetismo animali (116). Slechts 
gedurende een tijdvak van elf jaren mogt de hoogleeraar, wiens fijne en be
schaafde manieren door zijnen vriend HENDRIK ALBERT SCHULTENS en zijne 
overige ambtgenooten, hoog gewaardeerd werden, (117), door zijn uitstekend 
akademisGh onderwijs, dat evenzeer door de in het doctorale Diploma 



vermeJdè animi modestia als door de doctrinae praestantia gekenmerkt werd, 
tot den roem der genees~undige Faculteit bijdragen, daar hij reeds den 2den 
Aug. 1795, naauwelijks 41 jaren oud zijnde, ten gevolge van een langdurig 
-phtbisisch lijden, uit dit l~ven werd weggenomen (118), 

Toen V0LTELEN in 1784 als docent te Leiden optrad, was de Scheikunde, 
die voortaan het voornaamste onderwerp zijner studiën en lessen zou uitma
ken, een nieuw tijdperk van ontwikkeling ingetreden, waaraan nog dagelijks 

. met zoo grooten ijver en zoo gelukkigen uitslag gearbeid werd, dat zij weldra 
gezegd kon worden eene volkomene hervorming, of radicale wetenschappelijke 
-0mwenteling ondergaan te hebben, wier uitwerkselen geenszins van een voor
bijgaanden aard geweest zijn, maar voor een groot cÎ'eel, blij ven de waarde gehad 
hebben. In dat opzigt mag die wetenschappelijke hervorming met de groote 
-staatkundige gebeurtenissen, die het einde der achttiende eel;l,W heeft opgele
·verd, vergeleken worden. Want, gelijk deze op de gesteldheid van ons we-
relddeel en op de geschiedenis der rnenschheid een grooten en bestendigden 
invloed hebben uitgeoefend, zoo is evenzeer onze natuurkennis grootendeels 
van gedaante , veranderd geworden, en is aan de veelsoortige kunsten en 
bedrijven. die daarmede in naauw verband staan, of voor hare toepassing 
-moeten -gehouden worden, een vroeger ongedachte vooruitgang te beurt ge
vallen, sedert dén tijd· dat de Chemie door hoogst belangrijke en in over
eenstemming gehragte ontdekkingen in de laatste 25 jaren der vorige eeuw 
-geheel van gedaante veranderd, en in staat gesteld is geworden aan de 
strengere eischen, die men aan eene wetenschap stelt, te_ voldoen. Want 

·ofschoon de Scheikunde ook vóór dien tijd, àoor den vereenigden ar
beid van mannen als B0ERHA.AVE, HOFFMANN, STA.HL, LEMERY, GE0FF.R0I 

en anderen, op den rang eener wetenschap aanspraak gemaakt had, zoo 
werd echter de onhoûdbaarheid der meeste grondslagen, welke aan dat 
zoogenaamd weten tot steunpunt verstrekt hadden, ., door het daarna ver
nieuwde en geheel op den proefondervindelijken weg : teruggebragt onder
zoek . klaarblijkelijk aangewezen. Dat onderzoek was men, gelijk bekend is, 
aan LA. VOISIER en aan enkelen zijnèr naaste voorgangers en tijdgenooten 
verschuldigd. Die beroemde Fransche natuurkundige, aan wien evenzeer 
buitengewone schranderheid als uitgebreide kennis op veelsoortig gebied van 
wetenschap moet toegekend worden, heeft namelijk, gelijk men weet, de 
ontleding dei· lucht tot het onderwerp zijner voortdurende physische en 
scheikundige onderzoekingen gemaakt, met dat gelukkig gevolg, dat daar
door. de zamenstelling dier dunne en onzigtbare vloeistof, die men ten on
regte voor een element gehouden had, duidelijk aangewezen, en hare eigen
schappen aan het licht gebragt werden. Door de onbetwistbare uitkomsten 
dier proefneminingen, die vervolgens ook tot de ontleding . van het water 
en andere natuurlijke ligchamen werden uitgestrekt, ontvielen· nu zoowel aan 
de oudere en latere leer der elementen-, als aan die van het pklogiston, alle, 
vroeger voor · deugdelijk gehoudene, , grondslagen, zoodat het door deze ge
steunde wetenschappelijke gebouw moest instorten en de Stahliaansche leer 
van het pltlogiston door de antipklogistischo of-pneumatiscke îeer van LA

VOISIER moest vervangen worden. De voortreffelijkheid dezer laatstgenoemde, 
niet zonder aanvankelijken strijd en hevigen tegenstand opgetredene leer werd 

s• 



- 36-

dan ook, dewijl zij van de belangrijkste \·erschijnselen, gelijk de verbran
ding, de calcinatie der metalen, het daardoor toenemende gewigt van deze, 
de ademhaling, het ontstaan der dierlijke warmte enzv ., eene gereede verkla
ring gaf, weldra algemeen erkend, zoodat van genoemd tijdstip af de nieu
were op hechte grondslagen gebouwde -Chemie dàgteekent, in wier bezit wij 
ons thans nog, met de door · den lateren tijd daarin gebragte wijzigingen, 
verheugen. 

Ook de hoogleeraar VOLTELEN stelde die door LA VOISIER, PRIESTLEY en 
anderen gedane ontdekkingen op boogen prijs, en deed van zijne ingeno
menheid met het dien ten gevolge geheel veranderd wetenschappelij,k stand
punt der Chemie blijken door den inhoud zijner, reeds boven door mij aange" 
haalde inwijdingsrede Over de regtmat~qe waardering der kedendaagscke Scltei-
1cunde. Nadat ,_~e hoogleeraar namelijk in die Oratie, na voorafgegane ver
melding van \le voornaamste eigen.schappen, welke in den beoefenaar 
der Scheikunde gevorderd worden, en van de voornaamste· dwalingen, 
waarvoor deze zich wachten moet (119), · het groote nut heeft aan
gewezen, dat de studie der Chemie voor · den ' aanstaanden Medicus op
le\'ert, niet zoo zeer_ om de door haar verschafte kennis en bereiding 
der stoffen, · die voor het onderhoud van het leven en de gezond
beid, en ter bestrijding van ziekten gevorderd worden, als wel om har.en . 
vormenden invloed (120), <loet de spreker achtereenvolgens de voornaamste 
ontdekkingen kennen, die in de laatste jaren gedaan ·waren, en nog dagelijks 
vermenigv-uldig<l werden. Daarbij wordt natuurlijkerwijze, in· de eerste plaats, · 
gewezen op de verrassende proeven, waardoor men de zamenstelling der 
dampkringslucht, de evenredigheid van hare hestanddeelen, en de zeer 
verschillende eigenschappen van · deze, op de naauwkeurigste wijze en ~et 
onbetwistbare zekerheid, had leeren kennen (121): Zonder die kennis toch 
is er aan geene theorie der ademhaling en van andere op de stofwisseling 
van het organisme betrekkelijke verrigtingen te denken, en zonder het duur
zaam verbruik van dat deel der lucht, hetwelk LAVOISIER la _portion salubre 
en later l'oxyqène genoemd beeft, is er geen voortbestaan van :het . leven 
bij mensch of dier mogelijk (122). De Natuur heeft dan ook voor de be
stendige vorming van dat onmisbaar bestanddeel der lucht zorg gedragen, 
door de zamengestelde, luchtvormige, steeds. in den. dampkring aanwezige 
vloeistof, die w{j thans acidum carbonicum no'emen, rloor de plan ten te doen 
opnemen en ontleden, zoodat deze laatsten alleen het voornaamste heilzame 
bestanddeel er van aan de lucht teruggeven, gelijk door de proeven van 
PRIESTLEY, INGENHOUSZ, en onder onze landgenooten, van DEIMA.N, TROOST· 

WIJK, VA.N MARUM, BARNEVELD en anderen werd aangewe·zen (123). Staat 
nu de dampkring op die wijze, met alle bewerktuigde wezens in onafschei-
delijk verband, hetzelfde kan gezegd worden· van den invloed der lucht op 
de metalen en alle andere, enkelvoudige of zamengestelde, anorganische 
ligchamen, wier natuurlijke eigenschappen, of plaats hebbende veranderingen 
zonder de kennis van hare zamenstellende deelen, en van andere elementen, 
of enkelvoudige ligchamen, die de nieuwere Scheikunde als zoodanig deed 
kennen, onverklaa1·haa·r zijn. (124). Is nu die verklaring mogelijk gewor
den, doordien de uitkomsten van de ontleding der lucht en van an<lere gas-
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vormige vloeistoffen, de bouwstoffen en grondslagen eener aannemelijke theo
rie hebben opgele\·erd, evenzeer heeft dat, .sedert LA. vorsIER 's tijd hoogge
waardeerde, analytische onderzoek tot eene meerdere kennis der organische 
stoffen, bloed, lymphe, · vet, gal, melk,· urine enzv. geleid, zoodat ook de 
eerste \1 orderingen in de org.anische Chemie van genoemd tijdstip dagtee-
kenen (125 ). ' 

Was VOLTELEN, gelijk uit bovenstaande korte inhoudsopgave zijner Oratie 
blijkt, allezins met het nieuw wetenschappelijk standpunt bekend, dat de 
Scheikunde tijdens zijn optreden als docent te Leiden bereikt had,• zoo was 
het niet te verwonderen, dat hij zich verpligt achtte, het door hem te geven 
onderwijs daaraan te doen beantwoorden. Intusschen was de nieuw opgetre
den hoogleeraar met de theorie van LAVOISIER geenszins onvoorwaardelijk 
ingenomen, maar toonde nog groote veneratie te hebben voor den scherpzin
nigen STAHL, zoodat hij het zelfs betwijfelde, of de leer van dezen laatsten 
wel geheel door de nieuwere overtroffen werd, en voor deze wijken moest 
(126), eene kdtiek, waarop het gevoelen van sommige zij'ner toehoorders en 
van andere tijdgenooten welligt grooten invloed gehad heeft. In die van den 
hoogleeraar zelven afkomstige uitspraak is misschien de oorsprong te zoeken 
van een berigt, waarin gezegd \îordt: n(zijne scheikundige lessen) eerst naar 
de grondbeginselen van STAHL ingerigt, werden iater àoor hem volgens àie 
van LA VOISIER bewerkt, welker hoogere voortreffelijkheid door een man van 
zoo helderen en onpartijdigen geest niet miskend kon worden" (127). · Dat dit 
echter niet zoo het geval geweest is, maar dat de nieuwe scheikundige ont
dekkingen reeds van den beginne af, voor het door VOLTELEN te geven on~ 
derwijs tot grondslag verstrekt hebben, blijkt duidelijk uit de wijze, waarop 
zijne lessen reeds in het eerste jaar van zijn Professoraat, werden aangekon
digd op de Series lectionum aestivalium van 17 84, met de woorden : Prae
cepta pharmaceutica dabit," en op de Series van het winter-semester van 
genoemd en ook van de volgenJle jaren, met de woorden: 11Pneumato logiam 
chemicam recentiorem tradet." Ik meen, dat vooral laatstgenoemde woorden 
te dien opzigte geen twijfel overlaten. 

Ofschoon ik aangaande het door VOLTELEN gegeven scheikundig onderwijs 
geene nadere bijzonderheden heb kunnen opsporen, zoo mag men echter met 
grond aannemen, dat hij daardoor groot nut gesticht heeft, vooral, dewijl hij 
zich, behalve ·grondige theoretische kennis, het talent verworven had, om 
zijne denkbeelden met groote duidelijkheid v:lOr te dragen. Daarenboven 
had. hij door ziine, in 1775 onder het praesidium van HAHN verdedio-de ~ . b > 

Obse'l'vationes de lacte het bewijs geleverd, dat hij evenzeer praktische be-
kwaamheid in het doen van scheikundige proeven bezat. Vermoedelijk mag 
men daarom met regt stellen, dat onder de natuurkundigen, die zich ook in 
ons vaderland, tegen het· einde der vorige eeuw, omtrent de nieuwere schei
kundige leer verdienstelijk gemaakt hebben, blijkens hetgeen reeds vroeo-er . 
is aangemerkt aangaande een door BONDT, DEIMAN en anderen te Amsterd:m 
opgerigt gezelschap, ook aan den Leidschen hoogleeraar eene plaats mag 
toegekend worden. 

Daarenboven heeft VOLTELEN zich, gedurende zijn tienjarig professoraat 
te Leiden, allezin~ veré\ien~tel~k gemaa~t door het ~even v~n gen~eskundige 
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lessen. Ook voor dat deel der hem opgedragene taak was hij bij uitnemend
heid berekend, daar hij zich als een. zeer wetenschappelijk gevormd man van . 
uitgebreide kennis, en tevens als een geoefend en oordeelkundig practicus 
heeft doen kennen. Ten bewijze daarvan kan, behalve de aangehaalde klei
nere, tot het praktisch terrein behoorende, opstellen vari zijne hand, alsnog 
dienen zijne verhandeling over de Braakmiddelen, aan welke onder zeven, 
aan het Genootschap Ser1:andis civibu~ ingeleverde antwoorden, die allen in de 
door het Genootschap uitgegevene Handelingen gedrukt zijn geworden, de 
uitgeloofde gouden gedenkpenning is toegewezen. Dat VOLT ELEN zich daarin 
als een ervaren, geleerd en oordeelkundig geneesheer doet kennen, en dat 
aan zijne verhandeling teregt de voorkeur gegeven. is boven die zijner mede
dingers, daarvan kan men zich ook nu nog, bij behoorlijke inzage en ver
gelijking, overtuigen. 

Het speciëele studievak, dat VOLTELEN als lid der Geneeskundige Faculteit 
te onderwijzen had, was de Leer der Geneesmiddelen in karen gekeelen om
vang, de Pharmacologia Universa. Voor dat bela~grijk deel der gene-es kun
dige wetenschap schijnt de hoogleeraar eenige voorliefde gehad te h~bben, 
eensdeels, dewijl hij, als Medicinae Doctor, aan • de door haar verstrekte ken"'. 
nis de meeste behoefte gevoeld bad, en anderdeels, wegens de naauwe be
trekking, waarin de kennis en het daarvoor noodige onderzoek der genees.; 
middelen tot de wetenschap en praktische beoefening der Scheikunde staat. 
Wat hiervan zijn moge, het is zeker, dat VOLTELEN door zijne lessen over 
de Pharmacologie groot nut gesticht heeft, en dat daartoe evenzeer de be
knopte en ·duidelijke uiteenzetting, als de belangrijke en met oordeel gekozen 
inhoud van het door hem behandelde onderwerp heeft bijgedragen. In de in
leiding tot die lessen werd over den aard en het doel der geneesmi<ldelleer, 
en over <le bronnen, waaruit onze kennis dienaangaande is voortgesproten, 
gehandeld. Daarna werd de IJoetrina lndicationum irnauwkeurig uiteenge
zet en door voorbeelden opgehelderd, terwij.l de hoogleeraar gewoon was 
aan dat leerstuk nog eene algemeene beschouwing van de werking der. ge
neesmiddelen op de versçhillende verrigtingen van het menscbelijk ligchaam 
toe te voegen. Wat men in laatstgenoemd opzigt weet, werd echter om 
gewigtige, door hem áangevoerde, redenen (128) ongeschikt geacht, om tot 
grondslag te kunnen dienen voor eene systematische rangschikking der 
verschillende, als geneesmiddelen in gebruik zijnde, stoffen. Voor eene 
zoodanige verdeeling werd ; teregt de voorkeur gegeven aan de voornaamste 
nadere bestanddeelen, . die men vooral door scheikundig onderzoek, in de 
stoffen van plantaardigen oorsprong heeft leeren kennen, zoodat . deze dien
overeenkomstig, in eenige afdeelingen of groepen gerangschikt werden, en 
dan achtereenvolgens het onderwerp van eene afzonderlijke b.eschou wing 
uitmaakten. Ook voor de behan~deling der anorganische stoffen had de 
hoogleeraar zich voorgesteld de meest eenvoudige en natuurlijke rangschik·
king te volgen (129), doch heeft slechts een zeer klein gedeelte va,n die 
taak mogen voltooijen, dew{jl hij te midden van zijnen daaraan besteeden 
arbeid uit dit leven werd weggenomen (130). Hebben zijn~ _ leerlingen -
daardoor schade geleden, evenzeer geldt dit van de talrijke lezers; die daarna 
aan het door den druk openbaar gemaakt manuscript zijner lessen zijn te 
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beurt geval1en. Die uitgave is, gelijk ik reeds elders heb opgemerkt, door 
zijnen vriend en ambtgenoot DU PUY, die hem steeds broederlijke liefde had 
toegedragen (131), bewerkstelligd geworden (132), terwijl het niet te ont
kennen is, dat VOL'fELEN's genoemde, op die wijze toegankelijk gemaakte, 
letterkundige nalatenschap, ook nog in volgende tijden, althans gedurende 
de eerste vijf-en-twintig jaren dezer eeuw, in ons vaderland en elders aan 
de verspreiding van nuttige en aan het ziekbed bruikbare kennis allezins 
bevorderlijk geweest is. In de · geschiedenis der Leidsche hoogeschool zal 
VOLTELEN ook daarom steeds met eere genoemd worden . 

.Het laatste en welligt belangrijkste deel van mijn . tegenwoordig opstel 
moet aan een zeldzaam groot" man gewijd worden, die zich niet alleen als 
docent der voornaamste natuurbescbrijvend~ wetenschappen, en later ook 
van de Chemie, gedurende een veeljarig tijdvak, onvergankelijken roem ver-· 
worven, maar daarenboven aan het geheele vaderland groote en veelsoortige 
diensten bewezen heeft, aan SEBALD JUSTINUS BRUGMANS, wièns naam ik 
nooit zonder eerbied kan noemen, dewijl mij het voorregt ïs te beurt ge
vallen, - hem nog gedurende het laatste jaar zijns levens, tot leermeester 
gehad te hebben. Ik neem daarom gaarne de taak op mij, om zijne groote 
verdiensten naar · mijn vermogen in het licht te stellen. Ook ten opzigte 
van zijne levensgeschiedenis meen ik ;enkele, minder bekende bijzonderhe
den te kunnen mededeelen. Het spreekt echter van zelf, dat ik aangaande 
zijne uitwendige lotgevallen, volledigheidshalve ook veel, dat reeds door 
anderen te boek gesteld werd, zal moeten vermelden. Dit zal te meer het 
geval kunnen zijn, dewijl aan BRUGMANS evenzeer als aan zijn vriend NIEUW

LAND, meer dan één begaafd lofredenaar te beurt is gevallen. 
SEBALD JUSTINOS BROGMANS, oudste zoon van ANTONIUS BRUGMANS en JO

HANNA FREDERIC.à. MANGER, werd 24 .Maart 1763 te Franeker geboren, en 
genoot, met zijne drie zusters, en zijnen eenigen broeder, PIBO ANTONIUS, 

in , de ouderlijke woning eene zorgvuldige opvoeding. Als driejarig kind ver
trok hij met ztjne ouders naar Groningen, werwaarts zijn vader, die van 
1752 af het hoogleeraarsambt in de Wijsbegeerte te Franeker bekleed had 
in 1766 als opv.olger van NICOLAAS ENGELHARD verplaatst werd. Van dezen 

. zijnen beroemden vader, die zich zoo wel door het vormen van vele uitste
kende leerl.iugen, als door het uitgeven van belangrijke geschriften, als een 
zeer verdienstelijk man heeft doen kennen (133), had hij het voorregt gron
dig onderwijs in de beginselen der Wijsbegeerte en in de Wis- en Natuur
kundige Wetenschappen, gelijk ook in de Astronom,ie, Vestingbouwkunde 
en andere toegepaste studie-vakken, te ontvangen. 'Voor die wetenschappen 
toonde de jonge BRUGMANS een bijzonder gunstigen, zich vooral door vluo--

- b 
heid van bevatting openbarenden aanleg, zoodat het niet te verwonderen is 
dat hij ze bij voorkeur beoefende, terwijl de lessen, die bij, gedurende eeni
gen 'tijd op de latijnsche school te Groningen, in het latijn en in de begin• 
selen der Grieksche taal ontving, hetzij dan door zijne schuld, of door die 
der docenten, minder in zijnen smaak vielen, zoodat hij die school verliet, 
en · grootendeels als autodidakt het hem ontbrekende in de kennis dier talen 
heeft moeten aanvullen, 
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N aauwelijks den leeftijd van 15 jaren bereikt hebbende, werd hij in 1778 
als student te Groningen ingeschreven, alwáár hij, behalve de lessen van 
zijnen vader, hoofdzakelijk ,die van WIJNOLD MUNNIKS, welke niet alleen in 
de Anatomie en Physiologie, maar ook in de Botanie onderwijs gaf, van 
den toenmaligen Lector in de Chemie, Pharmacie en Materies medica, PE

'IUUS DRIESSEN, en van WOUTER FORSTEN VERSCHUIR, die als een der v~or
standers en bevorderaars van de dynamische rigting der theoretische Genees
kunde bekend is, bijwoonde. Den 3den Julij 1781 verkreeg hij de waar
digheid van Meester in de Vrije Kunsten en Doctor in de Wtjsbegee.rte, na de 
openbare verdediging van zijne Lithologia Groningana (134), en reeds vóór 
dien tijd had hij zijne, door de Koninklijke Dyonscke .Akademie van fraaije· 
Wetenschappen, Letteren en Kunsten bekroonde Verhandeling bewerkt, die 
in 1783 gedrukt is (135). Van gelijksoortigen aard als dit laatstgenoemde 
Prijs-antwoord, waren ook de stuk ken, die BRUGMANS, wel reeds Doctor · in 
de Wijsbegeerte, doch nog steeds student in de Geneeskunde zijnde, bewerkt 
heeft, en waardoor hij op nieuw bewees, hoe veel lofwaardige vlijt met groote 
vlugheid gepaard vermag. In 17 83 gaf' hij namelijk eene Verhandeling uit over 
een zwavelachtigen nevel, die den 24sten Junij van dat jaar, in de provincie 
Groningen en nab11rige landstreken werd waargeno~en en veel schade aan· · 
het gewas veroorzaakte (136). Viel hem in. 178 2 de eer te beurt, dat aart 

zijn antwoord op eene door de Akademie v~n Bordeaux · uitgeschreven prijs
vraag over de kenteekenen, waaruit men weten kan, dat de groei van boomen 
vooral van eike boomen, haar hoogate toppunt bereikt keeft (13 7), eene dub
bele premie werd toegekend, ook in 1785 had hij de voldoening, dat zijn 
bij de Koninklijke Akademie van Wetenschappen ' te Berlijn ingeleverd ant
woord op eene vraag over het · ra ij gras, de verschillende daartoe behoorende 
soórten, deszelfs na.deel en nut, de eer der bekrooning wegdroeg (138). Die 
beide Verhandelingen hebben in één opzigt hetzelfde lot gehad, dat namelijk 
de belangrijke inhoud er van aan de kennisneming van het deskundig pu
bliek is onttrokken geworden. De uitgaaf van het te Bordeaux bekroonde 
Prijsschrift toch is zoo lang uitgesteld geworden, totdat zij geheel is achter
wege gebleven, terwijl de Akademie van Wetenschappen te Berlijn het 
door haar bekroonde manuscript aan haar medelid, den beroemde? JOHANN 
GOTTLIEB GLEDI1'SCH, tijdelijk afstond, om er volgens zijne begeerte eene 
hoogduitsche vertaling van te vervaardigen, met dat noodlottig gevolg, dat 
door diens spoedigen dood (5 October 1786), behalve e,en reeds afgedrukt 
gedeelte van den Hoogduitschen tekst, ook het manuscript zelf is verloren 
gegaan. 

Nadat BRUGMANS in 1781 den graad van Doctor in de Wijsbegeerte en 
dien van Candidaat in de Geneeskunde verkregen had, besloot hij zijne 
medische studiën, waarbij hij zich inzonderheid aan zijn verdienstelijken 
leermeester FORS1'EN V.ERSCHUIR had aangesloten, aan de Leidsche hooge
school, althans ·gèduren<le eenigen. tijd, te gaan voortzetten (in het A/bum 
atudioaorura ingeschreven 7 September 1783). Gelijk hij aldáár de lessen 
van v AN DOEVEREN en HAHN, tot aan beider overlijden toe, met vrucht bij
woonde, zoo waardeerde hij evenzeer het door oosTERDIJK en VOLTELEN ge
geven onderwijs. Evenwel gevoelde hij op de stad Groningen en hare hoo-
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geschool te groote · betrekking dan dat hij het niet begeerd zou hebben, 
derwaarts terug te keeren tot het verkrijgen van den Doctoralen graad in 
de Geneeskunde. Die laatstgenoemde waardigheid · verkreeg hij · 15 Junij 
17 85, na zijne Dissertatie over de Puogenie, of ettervorming, die hij aan 
zijnen vader en zijnen ruim tachtigjarigen grootvader MANGER mogt opdra
gen, in het openbaar verdedigd te hebben (139). Dat hij zich toen reeds, 
naauwelijks 22 jaren oud, eenè eervolle bekendheid in het buitenland ver
worven had, blijkt uit het hem door verschillende geleerde Maatschappijen, 
reeds in den tijd dat hij nog student was, verleende lidmaatschap. Volgens 
den titel toch van zijne Medische Dissertatie was hij lid van de Konink
lijke Akademie van Wetenschappen te Dyon, van de Koninklijke Akademie 
der Geneeskunde te Edinburg, van de Geneeskundige Londensche Societeit, 
van die der N atuurlij kè Historie te Edin burg, van het Groninger Genoot
schap pro excolendo solo patrio, en Correspondent van het Natuur-Genees
kundig Gezelschap te 's Rage. 

Nog in betzelf de jaar, waarin hij . den Doctor alen graad in de Genees
kunde verkregen had, werd hij als hoogleeaar in de Wijsbegeerte en Sterre
kunde te Franeker beroepen, om aldaar in zijne geboortestad den leerstoel 
in te nemen, dien marinen als PIETER CAMPER, ANTONIUS BUUGMANS en JAN 
HENDRIK VAN SWINDEN achtereenvolgens bezet hadden. Laatstgenoemde 
hoogleeraar was namelijk, als opvolger' van WIJTTENBACH naar Amsterdam 
vertrokken, en het was waarschijnlijk op zijne btizondere aanbeveling, dat 
in de daardoor ontstane vacature door de benoeming van BRUGMANS voor
zien werd. ,. Intusschen mogt, de ltr:meker Akademie zich slechts weinige 
maanden in het bezit van den jongen Professor verheugen, zoodat deze de 
door hem bewerkte Oratie niet uitsprak, om zijn professora-flt aldáár te aan
vaarden, maa"r om het neder te leggen (140), ten einde het Professoraat in de 
Botanie te Leiden, van hetwelk DA. VID VAN R0IJEN, wegens gevorderden 
leeftijd, . en na 32jarige dienst, eervol ontslage_n was, op zich te nemen. 
Tot het bekleeden dier betrekking was BRUGMANs/·v00ral op aanbeveling van 
den Curator PIE'rER VAN BLEISWIJK, 21 Junij 1786 beroepen, en hij aan
vaardde haar 28 October eerstkomende, met het uitspreken eener Oratie 
Over ket wensckelijke van eene. meer naauwlceurige lcenni8 der inlandscke 
planten (141). 

- Intusschen bleek het, na zijne komst te Leiden, reeds spoedig, dat BRUG

MANS te zeer een man van veel omvattende studie was, om zich alleen tot het 
onderwijs in de Kruidkunde te kunnen bepalen. Daarbij kwam, dat door 
ALLAMAND's dood (2 :Maart 1787) het Professoraat in de Natuurlijke histo
rie vacant was geworden, zoodat Curatoren besloten hem te benoemen tot 
Historiae naturali8 professor ordinarius, in welke betrekking hij, 18 J unij 

van genoemd jaar, eene" later niet in druk verschenen Rede -uitsprak: Over 
de zorg der Natuur voor het behoud van eene juiste evenredigkeid tu8sclten 
de dieren (142). Als Professor Botanice8 et Bi8toriae Naturalis bleef hij 
echter behooren tot de Facultas Artium, gelijk die in de Acten van den Se
naai genoemd wordt, terwijl hij zelf het begeerlijk achtte, om ook zitting in 

de Medische Faculteit te hebben. Dat verlangen vond echter bij de leden 

van die Faculteit nog al groote tegenkanting, zoodat 13 Mei 1791 door 
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Curatoren slechts onder zeer beperkende voor\vaarden aan zijne begeerte 
voldaan werd (lf3). Weinige jaren later werd echter, nadat er in de Ge
neeskundige Faculteit, door den dood van VOLT ELEN eene vacature ontstaan · 
was, op dat Besluit teruggekomen, zoodat hij 19 September 1795 geregtigd 
werd II om te jouisseeren van alle de jura en emolumenten, en ook dragen 
de onera in de Medische Faculteit vallende (144)." 

Ofschoon BRUGMANS, na den dood van VOLTELEN (2 Augustus 1795), "het 
onderwijs in de Chemie, op aanzoek van Curatoren, bereidwillig had waar
genomen, verliepen er echter, door de toenmalige tijdsomstandigheden, eenige 
jaren, alvorens hem de betrekking van Professor Chemiae definitief werd op
gedragen. Daartoe benoemd sprak hij 1 November 1800 eene akademische 
Rede uit Over de verdien8ten van HERMAN BOERHA.AVE omtrent de Sckei
kunde (145). Die belangrijke, door zijne toenmalige hoorders hooggeroemde 
Bede · is echter evenmin in het licht verschenen als zijne Rectorale Oratie, 
die 8 Feburarij 1797 . door hem werd uitgesproken (146). Onder zijne, ge
durende het jaar van genoemd Rectoraat, volbragte werkzaamheden behoorde 
ook de hem van hooger hand opgedragene taak om tegen de in den winter 
van 1796 uitgebrokene veeziekte de noodige maatregelen te beramen; aan 
welk verlangen bereidwillig . door hem voldaan werd (147). Reeds vóór dien 
tijd had hij zich zeer verdienstelijk gemaakt door het hem opgedragen toe
zigt over de behandeling der zieken en gekwetsten, tot de legers der Bondge
nooten behoorende, militairen, die in 1794, in het hospitaal te Leiden ver
pleegd werden. Gelijk hij die, door Gecommitteerde Raden van Holland 
hem opgedragene taak allerloffelijkst volbragt heeft, zoo was dit evenzeer, 
en in nog grootere mate, het geval in 1799, toen door de bl(?edige, bij de 
landing der Engelschen en Russen in N ooFd-Holland, geleverde gevechten 
eene groote · slagting onder de Hollandsche troepen was aangerigt, ten ge• 
volge waarvan te Leiden alleen aan vierduizend zwaar gekwetsten hulp en 
verzorging verschaft moest worden (14Jó). 

In 1797 werd de toen 34jarige hoogleeraar in den echt verbonden met 
MARIA CATHARINA VAN DAM, die hij tot aan het einde zijns levens heeft 
mogen behouden. In 1797 deed hij met deze zijne echtgenoote eene reis 
naar Parijs, gelijk hij acht jaren vroeger, in het gezelschap van zijnen 
broeder PIBO ANTONIUS, eenige streken van Duitschland bezocht had. 
Ook in de latere jaren maakte hij, gedurende de zörnervacantie, meer
malen eene reis in het · buitenland: in 1801 over Brunswijk naar Ber
lijn, om tevens .Dresden, Leipzig, Weimar enzv. te bezoeken; in 1805, 
1811 en 1815 naar Parijs; en eindelijk in het laatste aan zijn overlijden 
voorafgegane jaar, in den zomer van 1818, naar Duitschland. De laatst
genoemde reis, waarbij hem zijne echtgenoote en beide dochters ver~ 
gezelden, werd hoofdzakelijk door hem ondernomen, om eene hoogst be
langrijke, door den verdienstelijken BRUCKMANN bijeengebragte, mineralogi
sche collectie (148 ), die hij gelegenheid gehad had, te Brunswijk, voor reke
ning van het Gouvernement aan te koopen, in ontvang te nemen, en voor 
een behoorlijk transport zorg te dragen. 

Van de vermelding der groote diensten, die BRUGMANS, tijdens de Fran-

scbe overheersching, aan de Leidsche hoogeschool heeft bewezen, meen ik 
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mij te meer te moeten onthouden, dewijl die door VAN DER PALM, KEMPER, 

SlEGENBEEK en andere geschiedschrijvers, die er als ooggetuigen van geweest 
zijn, naar waarde geroemd en in het licht gesteld zijn (149). 

In 1816 had BRUGMANS het genoegen, zijne zorg en bernoeijingen te mo
gen wij!ien · aan eene hoogst aanzienlijke, vroeger meermalen verlangde, uit
breiding van den kortus 6otaniaus, tot welk einde het grootste deel van de, 
tusschen de voormalige Witte poort en Koepoort gelegene, stads walJen ge
slaakt en áls in. een uitgestrekten, door de Cingelgracht begrensden, Engel
schen tuin herschapen werden. Die belangrijke uitbreiding, waarbij het 
terrein~ van den vroegeren akademie-tuin ruim viermalen vergroot werd, 
vorderde natuurlijkerwijze eene vernieuwde verdeeling en rangschikking der 
aanwezige planten. Voor dien gewigtigen en moeitevollen arbeid, had de met 
werkzaamheden overladen hoogleèraar het geluk, zich van de hulp te kun
nen bedienen van den hoogst bekwamen en onvermoeid werkzamen FRIED

RICH NEES ~ON ESENBEK (gewoonlijk de kleine NEES genoemd), die tot 
dat einde van 1817 tot 1819 te Leiden vertoefde. De toen vernieuwde, 
Linnéaansche rangschikking, en de op dat tijdstip aanwezige genera en 
sp~cies, welke naar de Synopsis pl.antarum van .PERSOON, en, waar het noodig 
was, volgens latere schrijvers, vermeld werdén" deed de hoogleeraar kennen 
door het uitgeven van eene in het latijn gestelde Plantenlijst (150). 

Met het uitgeven van dien catalogus, waarvan het onderschrift der voor
rede den datum van 12 Februarij 1819 draagt, waren echter de werkzaamheden 
in den hortus botanicus geenszins geëindigd; en de hoogleeraar was, daar
mede bezig zijnde, doorgaans onvermoeid, zoodat er dikwijls onderscheidene 
uren van den dag aan besteed werden. Dat was ook het geval in de zomer
vacautie van laatstgenoemd jaar, en overmatige inspanning, die hij daarbij 
van zich zelven gevergd had, was vermoedelijk zelfs de middellijke oorzaak 

. van zijnen dood. Op den l8den Julij, dat een zeer warme dag was, had .. 
den die, tot den avond toe voortgezette werkzaamheden in de opene lucht 
het gevolg, dat hij behoefte gevoelde om buitengewoon veel te drinken, 
waardoor echter noch de dorst noch een algemeen gevoel van onbehagelijk
heid werd opgeheven. Reeds bij tijds naar bed gegaan, werd de hoogleeraar 
gedurende den nacht door maag· en ·kolyk-pijnen overvallen, die met 
brakingen gepaard gingen, en ook gedurende de. eerstvolgende dagen bleven 
aanhouden. Den 2lsten J ulij bad · een schijnbaar verbeterde toestand plaats, 
zoodat de lijder gedurende korten tijd kon opzitten. Den volgenden mor
gen bleek het echter, na een zeer woeligen en onrustigen nacht. dat er geene 
verbetering, maar aanmerkelijke ,·erslimmering had plaats gehad, daar de 
pols, de temperatuur en het ingevallen gelaat den reeds spoedig te wachten 
noodlottigen uitgang aanduidden (151). Den volgenden morgen werd te 
Leiden de treurmare vernomen, dat BRUGM,ANs, de door- alle zijne staqge
nooten hoog gewaardeerde BRUGMA.Ns,. in den voornacht gestorven was. De 
hoogleeraar heeft dus den ouderdom van 56 jaren bereikt, en het groote 
door zijnen dood veroorzaakte verlies trof niet alleen zijne waardige echtge
noote en zijne beide, toen bijna volwassen. dochters, maar evenzeer de Leid
sche hoogeschool en het Vaderland (152). 

Qqde,r de nattiurbeschrijvende wetenschappen, die achtereenvolgens door 

• 
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BRUGMANs, .. bij de Leidsche hoogeschool, onderwezen werden, moet ik van 
de Kruidkunde,_ die welligt zijn meest geliefkoosde studie-vak geweest is, in 
de eerste plaats melding maken, ook naar de tijdorde, vermits hij oorspron
kelijk, alleen als Professor Botanices te Leiden is opgetreden. Reeds . in 
den tuin der ouderlijke woning was hem eene plek gronds voor het kweeken 
van planten en bloemen, dat zijne aangenaamste bezigheid was, aangew~zen, 
en naauwelijks de kinderschoenen ontwassen, maakte hij zijne wandelingen 

• buiten de stad Groningen evenzeer aan het verzamelen van planten, als van 
steenen, schelpen en andere natuurlijke voorwerpen dienstbaar. Door die 
natuurlijke neiging werd zijn ijver in het verkrijgen van wetenschappelijke 
kruidkundige kennis, · die 'hij evenzeer door eigen onderzoek trachtte deelach
tig te wordei:i, als door het bijwonen der lessen van MUNNIKS en DRIEsSEN, 
allezins bevorderd, terwijl hij reeds als student, in zijne boven aangehaalde 
Prijsverliandelingen, onmiskenbare bl~jken gaf, niet alleen van uitgebreide 
en naauwkeurige, door studie verkregene, wetenschap, maar bovenal van 
eigen vernuft en zelfstandige inzigten. Het is daarom niet te verwonderen, 
dat zijn · in die wetenschap gegeven onderwijs steeds hoog gewaardeerd is ge
worden. Op de eerste na zijne benoemi:r;ig uîtgegeven Ordo Lectionum van 
1787, werden zijne botanische lessen onder de benaming . van Pky8iologia bota
nica aangekondigd, terwijl BRUGMAN~ in lateren tijd, toen er, na eene veelja
rige intermissie, wederom op nieuw eene zoodanige, nu niet voor een half, 
maar voor een heeljarigen cursus bestemde, Ordo of Serie8 werd uitgegeven~ 
gewoon was; om, behalve het gewone theoretische collegie over de Botanice8 
Fundamenta. ook nog praktische oefeningen in het determineeren van plan;. 
ten te houden. De voor laatstgenoemd doeleinde bestemde lessen, gewoon
lijk Plantarum hi8toria genoemd, w~rden in het voorjaar, des morgens ten 1 
ure gegeven, en waren voor de meeste zijner leerlingen even aangenaam en 
onderhoudend, als nuttig. _ Dan werden versche planten, · of afgesneden . 
deelen er van, in ruimen voorraad, uit den hortus · botanicus in de Collegie
kamer gebragt, op de lange toonhank uitgespreid, en in zoo vele bundels, als 
er studenten aanwezig waren, afgedeeld. _Nadat nu de hoogleeraar eene 
duidelijke en door voorbeelden aanschouwelijk vertoonde aanw1Jzrng 
van het examen plantarum of de Metlwdu8 cognoscenài plantas gege
ven had, noodigde hij gewoonlijk ééneu of twee der meest gevorderde 
leerlingen uit, om het door hem gegeven voorbeeld te volgen, en reeds 
in de Collegie•kamer, .hunne kunst in het determineeren eener plant te be
proeven. Daarna kreeg elk den noodigen voorraad mede naar huis, ten 
einde die in zijne kamer naau w keurig te onderzoeken, en, zoo mogelijk, naar 
het Sgatema vegetaóilium van LINNAEUS, van hetwelk doorgaans de 15de door 
PERSOON bezorgde uitgave gebruikt werd, te <letermineeren. Ieder bragt dan 
den volO'enden mor()'en zijne ontvangen specimina mede, en werd op zijne 

. t, 0 

beurt opgeroepen, om het resultaat van zijn onderzoek me<le te deelen, hetzij 
dit tot het vinden zoowel van de specie8 als van het genus geleid had, 
hetzij men, wegens het ontbreken, of de nog niet toereikende ontwikkeling 
van sommige deelen der plant, slechts de lcla88e en orde had kunnen be
palen. Zoo als de hoogleeraar, in laatstgenoemd geval, zijnen leerling te 

gern.oet kwam door het opgeven van de karakters der afwezige, maar voor 
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de diagnose gevorderde deelen, zoo gaven hem de aanwezige specimina 
meermalen aanleiding, om deze of gene kunsttermen nader te verklaren, om 
somtijds de vormen van overgang aan te wijzen, om het verschil tusschen 
gekweekte en in bet wild groeiende planten aan te toonen, om over den 
algemeenen habitus van deze of gene natuurlijke familie te h&ndelen, of om 
over de aeoo-raphische verspreiding van sommige genera, over den aard der 

t", b 

daarin afgescheidene voc.hten en andere belangrijke onderwerpen te spre-
ken. - Voor zijne gewone theoretische lessen over de Botanie, die tweema
len in de week 's middags ten één ure, gehouden werden, bediende BRUGMANS 

zich van geen systematisch Handboek, maar rigtte zijn . onderwijs geheel en 
al in naar de grondslagen en in den gee.st der onschatbare Pkilo8opltia bo• 
tanica, wier vierde, door SPRENGEL bezorgde, en met de nieuwere ontdekkin
gen verrijkte, uitgave te regt met den _meesten aandrang werd aanbevolen. 
. Om zijnen leerlingen- evenwel een beknopten leiddraad in handen te geven, 
maakte BRUGMANS van de door den bekenden reiziger JOHANN REINHOLD FOR

STER, naar het genoemde· en naar de overige werken van LINNAEUS gevolgde, 
botanische Terminologie, die hij voor zich en zijnen zoon had opgesteld ( 153), 
op · die wijze gebruik, ·dat . eerst alle, tot · eenig deel der plant hehoorende 
kunsttermen verklaard en door specimina, of op het zwarte bord geteekende 
figuren opgehelderd, en daarna telkens · de voornaamste bijzonderheden om
trent het maaksel en de verrigtingen van die deelen of organen uitvoerig 
·besproken werden, met vermelding van de dienaangaande door hem zelven, 
of door anderen, gedane waar- en proefnemingen. Daarbij ontbrak het noch 
áan de gelegenheid, om gedurig de v-ele schrandere, . door den schrijver der 
,Pltilosopltia botanica gemaakte, en in een kernachtigen stijl voorgedragene 
opn;ierkingen en uitspraken aan te halen, noch om zijne eigene denk beelden 
en inzigten aangaande vele botanische vraagstukken, --,ooral wat de physio
logie der planten betreft, mede te deelen. Die eigene, door later onderzoek 
van anderen deels bevestigde, deels gewijzigde denkbeelden van BRUGMANs, waarin 
men doorgaans evenzeer zijn vernuft, als zijnen geest van zorgvuldige op
merking, ziet doorstralen, kan men alsnog uit zijne te Leiden uitgesproken 
Inwijdingsrede, uit zijne Natuurkundige TTerkandeling over den zwavelackti
gen nevel van 24 Junij 1783, uit zijne aangehaalde Prijsverbandelingen, en 
inzonderheid uit sommige, door zijné leerlingen van vroegeren en lateren 
tijd vervaardigde, akad'emische Proefschriften (154) leeren kennen. Ten 
slotte wil ik alleen nog opmerken, dat de afdeeling der Terminologie, die 
op de fructificatie-organen betrekking heeft, den boogleeraar gereede aanlei
ding ga.f, om over het systema sexuale uitvoerig te handelen, en deszelfs 
voorrang bm·en alle andere st~lsels, die men kunstmatige noemt, aan te wij
zen. Hoewel nu BRUGM:ANS daarom de studie van het natuurlijk stelsel, 
gelijk hij dat uit de Genera plardarum 8ecundum 01·dine,<J naturales diaposita 
van ANTOINE LAUR_ENT DE JUSSIEU had leeren kennen, geenszins verzuimde, 
zoo meende hij echter, met het oog op de behoefte zijner leerlingen, aan 
het Sy8tema van LIN'NAEus, met eenige daarin later gebragte wijzigingen, de 
voor keur te moeten geven. Hij gaf hun daarom den raad, ziéh ·aanvanke" 
lijk alleen aan het laatste te houden, doch zich daarna op de kennis van 
liet . natuurlijk stelsel toe te leggen, ten einde op die wijze in den geest van 
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LINNAEUS zelven te handelen, die evenzeer van de voortreffelijkl1eid eencr 
Metl,,od1,s naturalîs overtuigd zijnde, de merkwaardige woorden had uitge
sproken: "Primum et ultimum hoc in Botanicis desideratum est.'' 

Behalve het botanische . onderwijs zag BRUGM~.\.NS zich reeds spoedig na 
zijne komst te Leiden, ook dat der . Natuurl~lce ki8torie opgedragen. Op 
zijne, onder die algemeene benaming aangekondigde lessen werden, bij 
jaarlijksche afwisseling, de Mineralogie en · de Zoölogie onderwezen, terwijl 
de laatste, aan zijnen dood voorafgegane, akadernische cursus aan het . be_. 
handelen der · Antltropnlogie gewijd was. Ik wil trachtèn, dit een en ander 
nader toe te lichten. 

Aan zijne lessen over de Mineralogie was BRUGMANS gewoon, bij wijze 
van inleiding, een algemeen overzigt over de Geologie te laten voorafgaan. 
In beide die wetenschappen had hij . zich veel praktische kennis verschaft, 
voor zoo verre de gesteldheid van · den vaderlandschen bodem dit toelaat. 
"'Reeds als aankomend jongelin~ nam hij gaarne deel aan de met een weten
schappelijk doel bewerkstelligde wandelingen van zijnen vader, en volgde, . 
weinige jaren later, het door dezen gegeven voorbeeld (155), door de bewer
king zijner_ Litltologia. Groningana~ een geschrift, dat, als het werk van een 
achtienjarigen jongeling beschouwd, · de loffelijkste blijken van · uitgebreide 
wetenschappelijke kennis en van onvermoeiden ijver in eigen natuurkundig 
onderzoek oplevert (156). , Ofschoon de daarvoor benoodigde, en grooten
deels door BRUGMANS zelven, vóór en gedurende zijnen studenten-tijd te 
Groningen, verzamelde voorwerpen zeer talrijk waren, zoo was echter de 
verzameling van gerolde steenen en ·rotssoorten, die zijn leermeester VAN 

DOEVEREN uit diezelfde omstreken van Groningen en uit de hoogere 
terreinen der naburige provincie Drenthe bijeengebragt had; nog uit
gebreider, zoodat hij, na zijne promotie in de W~jsbegeerte, te Lei
den vertoevende, om dáár zijne studiën in de Geneeskunde voort te zet
ten, gaarne aan den . arbeid, dien de hoogleeraar v AN DE WIJNPERSSE op 
zich genomen .had, om de door zijnen voornoemden ambtgenoot nagelatene 
mineralogische specimina systematisch te rangschikken en te beschrijven, 
ijverig deel nam (157). 

Ook nadat BRUGMANS als akademisch docent was opgetreden, bleef hij de 
Geologie en Mineralogie, wier naauw en in velerlei opzigten· onafscheidelijk 
verband meermalen door hem werd aangewezen, met grooten ijver beoefe
nen. Hij maakte zich daartoe zijne vroeger genoemde reizen in het buiten
land, en de aldáár aanwezige uitgebreide verzamelingen, benevens elke an
dere gelegenheid ten nutte, om natuurlijke · voorwerpen, waardoor de gesteld
heid en vorming der aardkorst, of de aard der, veelsoortige, daarin aanwezige 
delfstoffen kan worden opgehelderd, met een kenner's oog te zien en te onder
zoeken. Bij dat eigen onderzoek verzuimde hij echter niet zich ook met 
de vruchten van de door anderen bewerkstelligde nasporingen bekend te 
maken, en tot dat einde, zoowel oudere als nieuwere Reisbeschrijvingen, en 
andere, door enkele aan LINNAEUS opgevolgde, .. uitstekende deskundigen ge• 
leverde wetenschappelijke bijdragen van geologischen of mineralogischen in
houd, te raadplegen. 

Bij het onderwijzen der laatstgenoemde wetenschap meende BRUGMANS 
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zich niet aan één enkel stelsel te moeten houden, gedachtig aan zijn gelief
koosde . zinspreuk : ,, Amor systematum, sepulchrum veritatis ; maar gaf aan 
zijne leerlingen den raad, om hunne kennismaking met verschillende mine
ralogische stelsels tot eene aanwijzing te doen dienen van de onderscheidene 
oog1Junten, waaruit de voorwerpen, die men kunstmatig in klassen en groe
pen tracht te verdeelen, beschouwd kunnen worden. Hij stelde daarom de 
door WERNER, van wien de eerste wetenschappelijke bewerking der Minera
logie dagteekent, aanbevolen methode nog altijd op hoogen prijs, vermits 
men daardoor de noodzakelijkheid van eene zorgvuldige en volledige opmer
king van alle zinnelijke eigenschappen, welke bij de verschillende mineralen zijn 
waar te nemen, leert inzien, benevens de behoefte, om die tot den uiterlij
ken vorm betrekkelijke kenmerken steeds door naauw keurige en juist geko
zen woord~n of kunsttermen aan te duiden. Door eene op dien grondslag 
gebouwde rangschikking wordt echter de groote waarde, die men aan het 
onderzoeken, ook van de scheikundige eigenschappen, waarin de mineralen 
onde.rling verschillen, toekennen moet, geenszins uitgesloten, en het werd 
BJUJGMANS nog in de laatste jaren zijns levens vergund, zich met de in dat 
opzigt door BERZELIUS verkregene uitkomsten (158) bekend te maken. Niet
temin was hij van oordeel, bij eene uit een zuiver mineralogisch oogpunt 
.bewerksteJligde rangschikking, de voorkeur te moeten geven aan het door 
den Franschen hoogleeraar RENÉ JUST HAÜY ontworpen stelsel, waarbij de 
kristalvorm der ligchamen, die doorgaans met de scheikundige zamenstelling 
in uaauw verband staat, tot grondslag gelegd is. Naar die volgorde werd dan 
ook de rijke, in het Museum van Natuurlijke Historie aanwezige, verzame
ling van mineralen gerangschikt, terwijl daarbij echter nog eene andere Reeks 
van meer zamengestelde, en niet als enkelvoudige mineralen te beschouwen, 
delfstoffen, van rots-stukken en gesteenten, zoo als die meermalen uit eene 

-zamenvoeging van verschillende mineralen bestaan, of onderscheidene bijge
. mengde en versteende ligchamen bevatten, of door de werking van vuur, 
. water, lucht, of andere invloeden, aanmerkelijke wijzigingen ondergaan heb-
ben, ten behoeve van de wetenschappelijke beoefening der Geologie gevoegd 
werd. Doet ons dit een en ander de heldere inzigten kennen~ die BRUGMANS 

ten opzigte van de MineralQgie en Geologie had, en van de voorwerpen, op 
wier kennis die wetensc·happen allengs opgebouwd zijn, en waardoor zij bij 
voortduring ;, moeten bevorderd worden, dan zal het geene gewaagde, daaruit 
afgeleide gevolgtrekking zijn, dat de door BRUGMANS gegeven lessen allezins 
geschikt geweest zijn, om zijne leerlingen een duidelijk overzigt te geven, 
zoowel over de Leer der Aardkunde, als over die der Delfstoffen, en om hun 
voor eigene verdere studie den meest bruikbaren en veiligsten weg te doen 
kennen. 

Nog grootere belangstelling, dan in zijne zoo even genoemde lessen, 
ondervond BRUGMA.Ns in zijn onderwijs over de Zoölogie. Ook daarbij 
ging hij grootendeels naar eigen inzigten te werk, overtuigd, dat, -

, wáár het om kennis van bewerktuigde en levende wezens, van planten en 
dieren, te doen is, het vrij en veelzijdig onderzoek door geene kluisters van 
eenig reeds vooi-afgekozen stelsel belem·merd mag worden. Ofschoon hij 
daarom de verdiensten van CUVIER, met wien hij, ook door persoonlijke · 
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kennismaking, in vriendschappelijke betrekking stond, van DUMÉRIL, LACÉPtDE 

en anderen grootelijks waardeerde, zag hij echter geene reden, om· zich op 
zijne zoölogische lessen, aan de door die geleerden · ontworpene systematische 
rangschikking bepaaldelijk te houden. Zijn onderwijs toch was niet alleen 
grootendeels, maar geheel en al, bestemd voor de studenten in de Genees
kunde, in wier belang hij meende er meer naar te moeten streven, om hun 
kennis va~ het dierlijk leven, zoo als zich dit in verschillende vormen open
baart, en vooral van de inwendige organisatie der dieren afhangt, te ver
schaffen, dan om volgens de genoemde of andere stelsels, over de verschil
lende klassen, · ordes, geslachten en eoorten der dieren achtereenvolgens, uit 
een zuiver zoölogisch oogpunt te handelen. De vergelijkende Ontleedkunde 
maakte daarom niet alléén den leiddraad, maar den hoofdinhoud zijner lessen 
uit, en in . diezelfde rigting we~den ·de meeste zoölogische voorwerpen, die 
hij, sedert zijne komst te Leiden, begonnen was te verzamelen, vooral aan 
het onderzoek der inwendige deelen, of ·van andere, met de leefwijze der 
dieren in verband staande organen, dienstbaar gemaakt. Op die wijze had 
:BRUGMANS eene uitgebreide, voor de vergelijkende Ontleed- en Natuurkund'e 
hoogst . belangrijke verzameling van praeparaten bijeengebragt, . over wier 
waarde men . alsnog kan oordeelen, dewijl zij na des hoogleeraars dood in 
het bezit der Leidsche Akademie gekomen, en door SANDIFORT naauwkeu
rig beschreven is (159). 

Door die talrijke, grooten,deels door hem zelven vervaardigde, of door an
deren, · naai- zijne aanwiJzing bewerkte, zoötomische praeparaten werd 
:BRUGMANS in staat gesteld, om de meeste op zijne lessen behandelde zaken 
aanschouwelijk aan te wijzen, zoodat hij daardoor aan het voorstellingsver
mogen en het geheugen zijner leerlingen allezins . te gemoet kwam. Daarbij 
vond hij tevens gereede aanleiding, om . meermalen terug te komen op een 
door hem geliefkoosd denkbeeld,, het verband tusschen den vorm en de 
inwendige bewerktuiging der dieren, welk beginsel door hem werd uitgespro
ken in de woorden: 11 Forma est effectus texturae et structurae '\ een ge
zegde, dat ons doet denken aan de uitspraak van BACO: ,, Forma naturae ali-
cujus talis est, . ut, ea posita, natura infallibiliter sequatur." Is nu in 1den 
bouw en in de weefsels der organen de grondslag -gelegen van den uitwen-
digen vorm der dieren, dan blijkt daaruit tevens, dat een zoodanig onder
zoek naar het inwendig maaksel de beste bouwstoffen oplevert voor eene · 
natuurlijke rangschikking, gelijk LINNAEUS dit reeds in zijn Syatema Na,turae 
beeft uitgesproken: ,, Divisio naturalis animalium ah interna structura· indi
catur." De waarheid dier uitspraak werd door de eigene, aan dien grooten 
natuurkenner verschuldigde, rangschikking der dieren, die volgens het oor
deel van BRUGMANS, door het nageslacht niet altijd genoeg is gewaardeerd 
geworden, op eene luisterrijke wijze bevestigd. 

Ofschoon het collegie van BRUGMANS over de Zoölogie grootendee1s op 
de leest der vergelijkende Ontleedkunde geschoeid was, zoo belette dit hem 
echter niet, om ook aan de stelselmatige verdeelingen, die men, bij de on

. telbaarheid der soorten van dieren, die over den aardbodem verspreid zijn, 
steeds voor onmisbaar zal moeten houden, het noodige regt te laten weder
varen. Integendeel strekte, zoo als reeds uit het bovenstaande is op te 
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maken, des hoogleeraars aanwijzing en. verklaring der inwendige, door het 
ontleedmes of door andere hulpmiddelen voor het oog meer toegankelijk ge
maakte deelen, dikwijls meer tot bevestiging van het verschil, of van de 
overeenkomst van verschillende diel'soorten, dan de alléén van den uitwen
digen vorm ontleende kenmerken. Ook was het zorgvuldig onderzoek naar 
het màak~el en de verrigtingen, niet van een enkel, maar, zooveel mogelijk, 
nm alle organen, waarmede het dier is toegerust, bij de veelvuldige daarin op
te merken verscheidenheid en toenadering, dikwijls het meest geschikt ~om te 
doen uitkomen, dat men zich het rijk der dieren 'niet als eene trapswijze op
klimmende en afdalende reeks, máar meer als een netwerk moet voorstellen, 
welks mazen naar alle rigtingen met andere in aanraking zijn, en welk! 
draden evenzeer zijdelings als regtstandig voortloopen. 

Door het bezit zijner uitgebreide verzameling van merkwaardige, somtijds 
zeldzame, · voorwerpen, en door zijne praktische bekwaamheid in het vervaar
digen van anatomische praeparaten werd BRUGMANS meermalen in staat ge
steld, om aangaande somi:n-ige, tot de vergelijkende Ontleed- en Natuurkunde 
b~trekkelijke vraagstukken meerder licht te verspreiden. Dit geldt bijv. ten 
opzigte, van de Oetacea of wal visèhachtige dieren, aangaande wie·r ligchaams
bouw hij vele balangrijke bijzonderheden, niet alleen wat het geraamte en den 
schedel, maar ook de voor verschillende verrigtingen bestemde inwendige 
organen betreft · .. - die hij meer dan ééns in ongeboren, en . dus door 
eeà minder reusachtigen omvang meer toegankelijke, vruchten onderzocht 
heeft ' -· naauwkeuriger heeft doen . kennen, gelijk dit door den veidienste
lijken BENNET, in zijne bekroonde Verhandeling over de . walvisschen, is aan-

. gew'ç~én (160) . 
.Yän zijnen scherpen en geoefenden blik, waarmede hij gewoon was zoo

genaamde natllurl{ike voorwerpen tot in kleine bijzonderheden gade te slaan, 
gáf BRUGMANS ook eene merkwaardige proeve door te verklaren, dat men 
de hier en daar in verschillende verzamelingen aanwezige, tot hel; zooge
naarnde groote dier van Maastricht behoorende, fossiele overblijfsels en het 
groote daarvan in TEYLER's Museum bewaarde en door FAUJAS DE ST. FOND, 

in zijne Hist'oire naturelle de la montagne de St. Pie,:e afgebe~lde brokstuk: 
(Pl. IV), niet voo_r die van een of ander Oetaceum, gelijk de beroemde . 
PIETER CAMPER gemeend had, maar voor gedeelten van eene soort van 
Orocodil of Hagedis houden moest, eene meening, die de verdienstelijke 
ADRIAAN GILLES CAMPER, als het gevoelen van BRUGMANS, reeds vroeger 
(1 Octobei- 1800) aan VAN MARUM. had medegedeeld (161), dan hij de mede
deeling deed aan cuvIER, die dezen in den waan moest brengen, dat de 
voornoemde ontdekking, welke hti voor allerbelangrijkst hield (162), alleen 
aan CAMPER, die haar. in afwijking van de vroegere meening zijns ,·aders, 
volkomen in het licht gesteld, en tot zekerheid verheven hat.l, 'moest wor
den toegeschreven (163). 

· Gelijk de hoogleeraar door het bezit van vele belangrijke . specimina in 
staat gesteld werd, om over de leer der uihrnndige zintuigen in de verschil
lende dierk_lassen, meer opzettelijk te kunnen handeien, zoo geldt ditzelfde 
van zijne talrijke ontleedkundige praeparnten, · opzettelijk vei-vaardigd om h~t 
ontstaan, de ontwikkeling en het maaksel der tanden in de onderscheidene 
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klassen der gewervelde dieren, vooral ook om het wisselen der tanden bij 
den mensch en andere zoogdieren aan te wijzen, waarbij het bijv. bleek, dat 
die tandwisseling bij den olifant van de anders meest gewone wijze daarin 
afwijkt; dat de nieuwe kies, niet onder, maar achter de oude ontwikkeld 
wordt, zoodat de laatste meer en meer naar voren gedrongen wordt en de 
~ortel allengs verloren gaat, hetgeen dan het laags-gewijze verlies der kroon 
zelve ten gevolge heeft. - Ook de analogie, die er tusschen verschillende 
deelen of weefsels van het dierlijk organisme, tusschen de tanden bijv., de 
lrnren, nagels, klaauwen, schubben, veêren, en de zoogenaanide baarden wordt 
waargenomen, was een onderwerp, dat BRUGMANS met eenige voorliefde be
handelde en door het vertoonen vc111 baarden uit een Balaena-foetus, en vele 
andere voorwerpen aan,wees, terwijl hij van meening was, dat die analogie 
tusschen verschillende partes accesso'riae van de algemeene bekleedselen op 
te merken, minder in den bouw, dan in de wijze van ontstaan en ontwikkeling 
gezocht moest worden (164). - Even belangrijk en leerzaam waren zijne 
opmerkingen aangaande vele, · op de vergelijkende pk9siologie betrekkelijke, 
onderwerpen. Men d~nke bijv. aan zijne, ook in geschrifte door hem bekend 
gemaakte (165 ), vernuftige en proefondervinderlijk door hem bewezene meening 
over de beweging der visschen, een onderwerp, dat wel meermalen door an
deren behandeldJ maar nog niet grondig genoeg onderzocht was geworden. 
BRUGMANS toch toonde, als op aanschouwelijke wijze, aan, dat de voorwaart
sche beweging der visschen grootendeels bewerkt wordt door het . bij de uit
ademing bij geslotene mondholte, uit de kieuwen stroomende water, ofschoon 
hij _daarom geenszins voorbijzag het aandeel, dat in hunne voorwl!artsc:he 
beweging aan de beurtelings bewerkte zij<lelingsche krommingen. •en ont~pan
ningen van den staart, of van de geheele wervelkolom, zoo als bij de alea 
en andere rolronde visschen, en aan de als riemen werkende en 00k tot 
besturing dienende,. buik- en borstvinnen moet worden toegekend. 

In zijne lessen over de A.nthropologîe meende BRUGMANS eerst het ver
schil tusschen den mensch en de dieren, en daarna het verschil tusschen de 
menschen onderling, te moeten aanwijzen. Is het eerste noodig, om ons de 
plaats te doen kennen, die de mensch in de schepping bekleedt, en die hem, 
in vergelijkiug met de overige levende en bewerktuigde wezeµs, vooral met de 
dieren, in het Systema N aturae moet worden aangewezen, het laatste wordt 
evenzeer gevorderd, om ons met het verschil tusschen menschen en men
schen, gelijk zich dat, bij de vergelijking der beide seksen, . van de elkan
der opvolgende leeftijden of ontwikkelingstijdperken, en van de verschillende 
over den aardbodem verspreide volken openbaart, bekend te maken. De 
op die wijze · opgevatte anth ropologische wetens~hap moet dus uit den aard 
der zaak, dat is, om aan de eischen . eener Natuurlijke historie van den 
mensch te voldoen, haren · grondslag · hebben in een naauwkeurig onderzoek 
en in de daardoor verkregene kennis van vele en velerlei, op den mensch 
niet alleen in zijne bewerktuiging, maar in zijn geheelen aard en wezen, ook 
in onderscheiding van de meest voJkomene ·diersoorten betrekkelijke bijzon-
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derheden, die de hoogleeraar inzonderheid door het vermelden van feiten, en 
doór de aam;chouwelijke aanwijzing der natuurlijke voorwerpen zei ve, of van 
kunstmatig vervaardigde praeparaten meende te moeten t~elichten, en ook 
in haar onderling verband en de daaruit af te leiden gevolgtrekkingen, te 
doen kennen. Het ·zij mij vergund dit wat nader aan te wijzen door clen 
hoofdinhoud der cloor BRUGMANS gegeven lessen, die ik zelf heb mogen bij
wonen, mede te deelen. 

Werd de verspreiding van het menschelijk geslacht over d~ ganschen 
aardbodem, zoodat het aan geen bepaald klimaat gebonden is, maar in alle 
gewesten der geheele be\voonbare aarde, in zijne behoeften voorzien _ kan, 
als eene eerste, hem van alle planten . en dieren_ onderscheidende, eigenschap 
van den mensch aangewezen, daarbij werd tevens in .het licht gesteld, 
dat de voornaamste grond van die merkwaardige geschiktheid in het bezit 
zijner verstandelijke vermogens gelegen is, vermits deze hem van land en 

. luchtstreek minder afhankelijk maken, daar hij zijne kleeding, woning, 
voeding enz. aan den aHrd der omstandigheden kan doen beantwoorden. 
Door zijn verstand voorgelicht, kan hij evenzeer onder de evenachtslijn en 
binnen de poolcirkels als in de gematigde aardgordels leven,. terwijl hij zelfs 
naar welgevallen, zijne woonplaats uit het eene klimaat naar het andere kan 
overbrengen. " 

Dat voorregt hee~t de mensch, gelijk gezegd is, hoofdzakelijk te danken 
aan de vermogens van zijnen geest, die hem in staat stellen zijne leefwijze 
steeds naar den eisch der omstandigheden te kunnen inrigten. Door dat 
oordeelkundig handelen is de mensch zelfs in staat, om vele dieren naar 
andere landstreken~ dan welke zij in hunnen natuurstaat bewonen, te kun
nen overbrengen. Van die zorg verstoken, kunnen zij buiten de natuurlijke, 
hun aangewezene . grenzen, niet blijven voortleven, of verliezen, bij eenen kwij-

·nenden gezondheidstoestand, hun voortplantingsvermogen, hunne stem of an
dere, hun verleende, natuurlijke . eigenschappen. 

Het dier kan daa.rom nooit in die mate als de mensch, en aan zich zelven 
· overgelaten ~elfs in het geheel . niet, in andere gewesten geacclimateerd, en 
nog minder - genaturaliseerd worden Dit laatste is slechts aan den mensch, 
als geboren wereldburger, vergund. Deze zijne bestemming wordt zelfs door 
twee merkwaardige eigenschappen zijner bewerktuiging zoowel aangewezen 
als bevorderd. De eerste bestaat in het gemis · eener natuurlijke kleeding, 
waardoor hij in hare keuze wordt vrijgelaten, om haar naar den aard der 
uitwendige invloeden, waaronder hij verkeert, te kunnen inrigten. De tweede 
is gelegen in de veelsoortigheid van stoffen~ die hem tot voedsel kunnen 
verstrekken, en in alle werelddeelen voorkomen. 

De laatste, zoo even genoemde- eigenschap moet voor een ander gewigtig 
kenmerk der menschelijke natuur gehouden worden. Ook daardoor onder
scheidt zich de mensch van alle dieren, De groote verscheidenheid van 
voedsel, dat hem tot onderhoud van z,ijn leven werd aangewezen, en de 
rekbaarheid zijner bewerktuiging in het onschuldig verdragen van eene 
groote verandering in zijne gewone leefwijze, maakt hem, gelijk reeds werd 
opgemerkt, niet alleen minder afhankelijk van het klimaat en andere uitwen -
dige invloeden en omstandigheden, waarin hij zich bij v1·ije keuze, of zijn'i 
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ondanks bevindt, maar draagt tevens tot vermeerdering van zijn levensgenot 
hij. Zoo als de hoogleeraar dit een en ander door talrijke voorbeelden aan;. 
wees, zoo gaf de behandeling van dit onderwerp hem tevens gereede aanlei
ding om het verschil tusschen den mensch en de dieren, wat het maaksel 
en den vorm van ·ae tanden, de maag, het darmkanaal en andere met de 
spijsvertering in veTband staande organen betreft, aan te wijzen en door 
keurige specimina op te helderen. 

Een nog. belangrijker en meer in het oog loopend kenmerk van den mensch 
is gelegen in den aan zijn ligchaam eigenen regtopstaanden stand en gang. 
Daardoor kan · hij een ruimeren blik op· al het geschapene vestigen, daardoor 
wordt hij niet alleen tot het vrije gebruik zijner handen in staat gesteld, 
maar aan die inrigting heeft hij tevens zijne geschiktheid voor het maat
schappelijk leven voor een groot deel te danken. Dat 11u de mensch tot eene 
opgerigte houding van het ligchaam van nature bestemd is, en zelfs geenen 

. anderen stand en gang, langer dan voor eenige oogenblikken, kan aanne-, 
men, blijkt in allen deele uit zijnen geheelen ligchaarnsbouw. Ofschoon dit 
naauwelijks door bewijzen behoefde gestaafd te worden, daar men nog nooit 
voorbeelden van het tegendeel heeft ~angetroffen, zoo meende BRUGMANS 

echter de voornaamste, aan het maaksel van het menschelijk ligchaam eigene 
bijzonderheden, waardoor de noodzakelijkheid van dien opgerigten gang wordt 
aangetoond, te moeten vermelden en in het licht stellen. Als zoodanige 
werden achtereenvolgens aanschouwel~ik aangewezen het verschil tusschen 
het zwaartepunt van het geheele ligchaam bij den mensch en · de dieren, 
het maaksel, de vorm , en de rigting der wervelkolom en de wijze waarop het 
hoofd er mede verbonden is, in het midden zijner grondvlakte en in zijn 
natuurlijk zwaartepunt, terwijl l1et achterhoofdsgat bij de dieren geheel naar 
achteren geplaatst is, zoodat deze, om den voorover hangenden kQp te hel
pen dragen en te kunnen opligten, van een breeden en sterken nekband
voorzien zijn. Evenzeer werd gewezen op de meerdere breedte en 
andeL·e, van den dierlijken vorm allezins afwijkende,. eigenschappen van 

. ♦ 

het menschelijk bekken, de onderlinge verhouding van de bovenste 
en onderste ledematen, en van de deelen, waaruit deze zijn zamengesteld, 
het groote verschil tusschen het schouder- en heupgewricht, waardoor blijk
baar eene ongelijksoortige bestemming van heide wordt aangewezen, het 
maaksel van het knie- en voetgewricht, de vorm cler voetzool, en' vele an
dere bijzonderheden, gel{ik die door een der meest uitstekende leerlingen 
van BRUGMANS opzettelijk zijn aangewezen (166). 

Daar de hersenen als het orgaan beschouwd moeten worden, waardoor 
het zieleleven werkzaam is, zoo moet de aan den mensch eigene, meerdere 
ontwikkeling van dit deel der zenuw-middenpunten voor een allergewigtigst 
kenmerk zijner natuur gehouden worden. De mensch heeft namelijk niet 
a11een de grootste hersenen in massa, maar deze hebben vooral, zoowel 'in 
evenredio-heid van de daaruit ontspringende zenuwen, gelijk ·het eerst door 

0 . 

soEMMERRING is· opgemerkt, als tot het ruggemerg, een veel grooteren om-

vang: terwijl bijv. de breedte van het ruggemerg, achter de brug van 
vAROLIUS gemeten, volgens eene opgaaf van CUVIER, tot die der hersenen, 
bij den mensch staat als 1-7, is zij bij den hond als 1-2. Daarenboven 



onderscheiden zich de hersenen van den mensch door een meer gewelfden 
vorm, en door talrijker, aan hare uitwendige oppervlakte zigtbare, windin
gen en diepere groeven, zoodat vermoedeltj k ook daardoor . eene meerdere 
ontwikkkeling ·aangeduid wordt. Voor de grootere uitgebreidheid der herse
nen werd bij den mensch een ruimere schedel, in verhouding tot het aan
gczigt, gevorderd, zoodat het gelaat door het gewelfde ~ oor hoofd als het 
ware overschaduwd wordt, terwijl daarentegen de plattere, en vooral van 
een zeer terugwijkend voorhoofd voorziene schedel der dieren niet -boven, 
maar genoegzaam achter het gelaat geplaatst is. Gelijk dit door aanwijzing 
van het groote verschil van den gelaatshoek, die op de manier van CAMPER 

door twee elkander snijdende lijnen gevormd wordt, . op schedels van men
schen en dieren werd aangetoond, zoo. maakte BR UGM.A.NS ook van diezelfde 
voorwerpen, en van schoone, uit was geboetseerde, ook op de hersenen van 
onderscheidene diersoorten betrekkelijke praeparaten gebruik, om de voor
naamste op de grootere ontwikkeling van het cerebrale stelsel bij den mensch 
betrekkelijke bijzonderheden aarn,chouwelijk aan te wijzen, 

Op die wijze werd _ook de leer der uitwendige zintuigen, die in de col
lectie van den hoogleeraar, door talrijke en instructi~ve specimina uit alle 
klassen der gewervelde dieren, vertegenwoordigd werd (-167), toegelicht, en, 
voor zoo ver dit uit het maaksel der deelen m9gelijk is, physiologisch ver
klaard. De uitkomst dim· aanwijzing was, dat de mensch door een uitge
breider v~rmogen van den tastzin, en vermoedelijk ook van den smaak, 
alle ons bekende dieren overtreft; dat wel de scherpte van enkele zintuigen 
bij sommige dieren grooter is dan bij den mensch; doch dat de laatste, wat 
de gelijkmatige en harmonische ontwikkeling van alle zintuigen te zamen be
treft, ~oven alle diersoorten uitmunt. 

In nog grootere mate geldt die voortreffelijkheid van den mensch ten op
zigte van de innerlijke vermoge~s, waardoor de zintuigelijke indrukken tot 
bewustzijn gebragt en verwerkt w01~den, inzonderheid van de hoogere ver
mogens van zijnen geest, die ingelijks, langs denzelfden weg, gedurig ge
wekt en tot veelsoortige werkzaamheid aangespoord worden. Door het be
zit toch der rede, en door zijnen äanleg tot zedelijke .ontwikkeling onder
scheidt de mensch zich van alle dieren, wier verstandelijke vermogens bin
nen zeer enge grenzen beperkt zijn, en doorgaans slechts met he~ voldoen 
aan ligchamelijke behoeften en neigingen in verband staan. Wat waar, 
ackoon en goed is, kan alleen doo~ den !Ilensch gekend, gevoeld, gewaar
deerd en betracht worden. In zijne ontwikkeling als redelijk en zedelijk 
wezen erkent de mensch de ware bestemming zijns levens. Aan de dieren is 
geenerlei zin voor wetenscha[J of waarheidsO'evoel en daarom ook (}'een stre-

b ' ~ 
ven naar volmaking eigen, terwijl hun geest nog minder voor schoonheidsge. 
voel en zedelijk gevoèl vatbaar is. 

Ofschoon nu die hoogere, slechts aan den mensch eigene, vermogens van 
dtm geest in verband beschouwd werden met de bewerktuiging zijner herse
_nen, zoo verzuimde de hoogleeraar echter niet te doen uitkomen, dat men 
even~eer ~an opvoeding, ~nderwijs en vlijtige oefening grooten invloed op de 
ontw1kkelrng en volmakrng der· verstandelijke vermogens moet toekennen. 
Daarenboven vond BRUGMANs, bij het behandelen van dit onderwerp gereede 
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aanleiding, ook over den invloed 'der physieke, in de bewerktuiging der 
hersenen gelegene oorzaken, op de gemoedsgesteld heid, de hartstogten, drif" 
ten, neigingen en handelingen der menschen, inzonderheid over de leer van 
GALL, meer opzettelijk te handelen. 'l'ot de belangrijkheid van de over dat 
onderwerp door den hoogleeraar gemaakte opmerkingen, waarbij, uit den 
aard der zaak, meer de schaàuw- dan de licht-zijde der cranioskopie werd 
aangewezen, droegen wederom de talrijke daarop betrekkelijke specimina, 
waarover hij ter aanwijzing beschikken kon (168), grootelijks bij. 

Evenzeer als het verstand, mag ook de spraak als een aan den mensch 
alleen eigen vermogen beschouwd worden, zoodat hij niet slechts als den
kend wezen boven de dieren bevoorregt, maar tevens in staat gesteld werd, 
zijne gedachten aan anderen mede te deelen. Om den aard en het wezen 
van dat hoogst belangrijke, aan het menschelij k geslacht eigene kenmerk 
nader aan te wijzen, deed de hoogleeraar opmerken, dat het spraakvermogen 
ons niet, gelijk vele- andere, door bepaalde ligchaamsdeelen te volbrengen, 
verrigtingen is aangeboren, maar dat de mensch alleen den aanleg ontving, 
om door nabootsing van de door anderfrn gebezig~e hoorbare teekenen) 
zelf spraakgeluiden te leeren vormen, en dat vermogen evenzeer als het ver
stand en de rede, allengs meer te ontwikkelen en te volmaken. Het spraak
vermogen is dus een uitvloeisel van de alléén aan den mensch verleende, 
hoogere gaven des geestes, bij wier gemis, aan de dieren, door een zoo
danig vermogen noch nut, noch genot verschaft zou worden. Bij den mensch 
daarentegen wordt door dat vermogen vooral zijne bestemming en geschikt
heid tot een gezellig leven aangeduid, tenvijl hij daarin tevens het middel 
ontving, om door vragen wijzer te worden, en wederkeerig, de redelijke en 
zedelijke ontwikkeling zijner natuurgenooten te kunnen bevorderen. Daaraan 
hebben de dieren, die grootendeels slechts door hun instinct geleid worden, 
geene behoefte en zijn er daarom onvatbaar voor. Het spraakvermogen van 
den mensch heeft derhalve een hoogeren oorsprong, maar is geenszins het ge
volg eener bijzondere b_ewerktuiging van de daarvoor, dienende ligchaamsdeelen. 
Ook dit gedeelte der Vergelijkende Ontleed" en Natuur-kunde werd door de 
aanwijzing van praeparaten opgehelderd, terwijl sommigen van deze tevens 
dienden om den invloed te doen kennen, die door eene meer bijzondere be
werktuiging van de luchtpijp, gelijk door de, met hei strottenhoofd verbon
dene luchtzakken, die aan eenige soorte9- van apen eigen zijn, en door het 
zoogenaamde onderste strottenhoofd der vogels, op de stem- of geluidvorming 
wordt uitgeoefend. 

Heeft de mensch aan zijn redelijk verstand het bezit der spraak en vele 
andere voorregten te danken, evenzeer is hij daaraan de magt verschuldigd, 
die hem over een groot gedeelte van al het geschapene verleend werd. Want, 
ofschoon hem vele dieren in grootte, in Iigchaarnskrachten en snelle bewe
gingen verre,veg overtreffen, en ofschoon deze daarenboven veelsoortige, 
naar hunne levenswijze berekende, wapenen tot zelfverdediging en tot het 
bemagtigen hunner prooi ontvangen hebben, mag de mensch evenwel, 
ook bij het gemis van zoodanige wapenen, heer der schepping genoemd wor
den, dewijl hij door de vermogens van zijnen geest, door verstandig overleg 
en schranderheid, de· grootste en· sterkste dien,oorten weet -te bernagtigen en 
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llan zijnen wil onderwerpen. Die heerschappij van den mensch is echter 
niet tot het dierenrijk alleen beperkt, maar strekt zich grootendeels tot al~e 
overige voorwerpen_ der natuur uit. Hij beperkt of vermenigvuldigt den 
wasdom der planten, hij wijzigt haren vorm, doet de verscheidenheid in 
kleur en gedaante bij bloemen en blad eren toenemen, veredelt de vruchten 
van graangewassen en ooftboomen, en brengt velerlei kruiden, heesters en 
boomsoorten - uit het eene werelddeel in het andere over; hij beklimt de 
hoogste bergen, · of daalt neder in mijnen en afgronden, om de ertsen en an
dere nuttige delfstoffen uit de ingewanden der aarde te voorschijn te halen, 
om ze naar zijne verkiezing te bewerken, en tot verschillende doeleinden 
aan te wenden. Daartoe maakt hij, om nu geene verdere bijzonderheden op 
te noemen, ·bovenal gebruik van het vuur, dat geen -dier nevens hem weet 
te onderhouden. Ook bij de nadere ontvouwing van dit onderwerp vond 
BRJJGMANS ruime gelegenheid om eensdeels op de groote veranderingen, die 
de mensch in de zigtbare . schepping gemaakt heeft, en de veelsoortige, 
schoone . en nuttige voortbrengselen, die door hem gewrocht werden, te wij
zen, en anderendeels, om tegenover de zwakke en meer gevoelige bewerk
tuiging van den mensch, de reusachtige aan vele diere_u verleende krachten 
te doen uitkomen, en de vérschillende wapenen of verdedigingsmiddelen aan 
te wijzen, met welke zij toegerust werden. 

Eindelijk, hoewel de mensch hulpbehoeftiger geboren wordt, later leert 
loopen, en veel langer de zorg van anderen van noode heeft, dan de dieren, 
zoo wordt echter juist door die langzame ontwikkeling en den langeren 
duur van zijnen kinderlijken leeftijd, en door de veeljarige inspanning, die 
er voor zijne verstandelijke en zedelijke vorming vereischt wordt, de hoogere 
waarde en voortreffelijkheid zijner natuur aangewezen. 

Daardoor toch is hij voor hooger levensgeluk en levensgenot vatbaar dan 
door de dieren gesmaakt kan worden. 

Daarenboven bereikt hij, in weerwil van zijn gevoelig en vatbaar gestel, 
een hoogeren ouderdom dan aan de laatstgenoemden beschoren is. Onder 
deze toch zijn er slechts zeer enkele, die een grooter getal levensjaren be
reiken, dan aan den gemiddelden leeftijd van den mensch toegekend worden, 
terwijl men voor hoogst zeldzaam en meestal voor niet genoegzaam be
wezen moet houden, dat eenig dier, in navolging van den mensch, een meer 
dan honderdjarigen ou<lerdorn bereikt zou hebben. Niettemin is ook het 
leven van den mensch te kort en te wisselvallig, om hem het toppunt zijner 
zedelijke volmaking te doen bereiken, en om zijn verlangen naar een vol
komener weten te bevredigen; hij hoopt en vertrouwt daarom, dat zijn leven, 
na het eindigen der aardsche loopbaan, aan gindsche zijde van het graf, in 
een edeler werkkring en onder het genot van ongestoord geluk, zal voort
gezet .worden om nimmer te eindigen. 

Het verschil tusschen menschen en menschen was het onderwerp, aan 
welks behandeling het tweede deel der Anthropologie gewijd was. · Dat ver
schil heeft, uit een natuurhistorisch oogpunt, hoofdzakelijk betrekking op den 
leeftijd, de beide seksen, het temperament en de zoogenaamde nationale 
verscheidenheid. 
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Wat den leeftijd betreft, gaf de hoogleeraar, met uitsluiting der Embryo• 
logie, een overzigt over de geheele ontwikkelingsgeschiedenis van den 
mensch, gelijk die zich van de geboorte af tot aan den dood door o,uderdom 
toe, uitstrekt. Hoewel daarbij niet on vermeld bleef, dat er ook in de ver
mogens van den geest en in de gemoedsgesteldheid éene aanmerkelijke wij
ziging en verandering, in de verschillende , tijdperken van het leven, wordt 
waargenomen, zoo waren het echter hoofdzakelijk de ligchaamsbouw en de 
daarmede in naauw verband staande verrigtingen der voornaamste organen, 
die het onderwerp van een meer opzettelijk onderzoek en eene aanschouwe
lijke aanwijzing, wáár dit mogelijk was, uitmaakten. - Op gelijksoortige 
wijze werd gehandeld ten opzigte van het verschil der beide seksen, zoo als 
zich dat, niet alleen_ op moreel en intellectuëel gebied, in het huiselijk, 
maatschappelijk en bedrijvig leven, maar evenzeer in de bewerktuiging van 
het ligchaam openbaart. De in laatstgenoemd opzigt meest merkwaardige 
punten van verschil, gelijk die zoowel op den uitwendigen ,ligchaamsvorm, 
vooral van den tronk, betrekking h_ebben, als op het maaksel van bijzondere 
weefsels en organen, zoo als van de beenderen, de spieren, het huidweefsel, 
en de deelen, die voor de stemvorming dienen, werden daarom, met uit
sluiting van de eigenlijke geslachtsorganen, naauwkeurig beschreven, en zoowel 
door afbeeldingen, als door het onderling vergelijken van natuurlijke speci
mina toegelicht. 

Bij het bespreken van het onderling ver;chil der menschen maakte in
zonderheid -hunne nationale verscheidenheid, gelijk BLUMENBACH haar noemde, 
het onderwerp van eene meer uitvoerige beschouwing uit. Zoo als bekend 
is, woI"dt dat onderscheid, afgezien van de kleur der huid· en der haren, 
hoofdzakelijk bepaald door den vorm van het hoofd en vooral door de ver
houding van den schedel tot het aangezigt, terwijl bij laatstgenoemd deel 
vooral in aanmerking komen de meerdere of mindere gewelfdheid van het 
voorhoofd, de breedte van den woi:tel der neus, de vorm der oogkassen, het 
meerder of minder vooruitsteken der jukbeenderen, der kaken en tanden. 
Naarmate toch het voorhoofd hooger en gewelfder is, en · naarmate het ge
bit terugwijkt, is de schedel in vergelijking met het aangezigt grooter, heb
ben de daarin beslotene hersenen meerder.f!n omvang, en loopt het groote 
verschil tusschen het hoofd van den mensch en <lat <ler meest ontwikkelde 
die.ren te meer in het oog, zoodat er, zelfs wat de apen betreft, noch van 

vergelijking, noch v&..n toenadering sprake zijn kan. Om dit te duidelijker 
te doen uitkomen, werden de verschillende, door CAMPER, BLOMENBACH enF 

anderen aanbevolene manieren om het onderscheid in den schedelvorm te 
bepalen, aanschouwelijk aangewezen, en vooral de door laatstgenoemden na
tuur-onderzoeker op dat verschil gebouwde verdeeling van het menschelijk 
geslacht in verschillende groepen of rassen, meer opzettelijk behandeld. Dat 
eene zoodanige verdeeling niet van alle willekeur is vrij te pleiten, gelijk 
dit bijv. geldt van het zoogenaamde Maleische ras, en dat men dikwijls te wei
nig op het voorkomen van gemengde rassen bedacht is, werd door BRUGMANS 

allezins toegestemd, ofschoon hij v_an mee!1ing was, dat men nog geenen be
teren grondslag, dan den schedelvorm en het voorkomen van enkele· andere 

Jigcha~msdeelen., t~µ b~hgev~ ee~er s1sternatisçhe r~n$schik~ing der verschil" 



- 57 -

lende over den aardbodem verspreide volken, met het oog op hunne aange-
. boren of nationale verscheidenheid, kan aanwijzen, zoodat men wel genood

zaakt is, bij ·ae Anthropologie op dezelfde wijze, als · bij de zoölogische ver
deelingen, te werk te :gaan. De hoogleeraar maakte daarom van de Decade8 
craniorum en de Ahbildungen natur-kistoriscker Gegenatände van BLUMENBAOH 

en van zijn eigene uitgebreide verzameling van nationale schedels (169) ge
bruik om het. groote \·erschil tusschen het Oaucasisclze, Mongootacke, Aetkio
piscke en Amerikaaniclie menschen-ras aan te wijzen. 

Wat het groote, uit die aangeboren verscheidenheid voortvloeijende vraag
stuk betreft, of men daarom onderscheidene soorten (species) van het men
schelijk geslacht mag aannemen, en zoo niet, of dan uit dat ontkennen van 
verschillende menscken-soorten de gevolgtrekking mag worden afgeleid, dat 
alle over den aardbodem verspreide menschen uit één ouderenpaar zijn 
voortgesproten, daarop, rneeü<le BRUGMA.NS, dat men nog geenerlei antwoord 
geven kan, zoowel wegens de onvolledigheid van het natuur-historisch on-

. derzoek en van de daardoor verkregene uitkomsten, als wegens de noodza
kelijkheid, om, bij het zoeken naar eene aannemelijke oplossing, ook. histo
rische, geographische, linguïstische en andere met de geschiedenis van den' 
mensch in naauw verband staande oorkonden te raadplegen, en de daaraan 
ontleende feiten met de uitsprakeh der Natuurlijke historie te vergelijken, 
en, z90 mogelijk, m overeenstemming te brengen. 

In de laatste plaats moet ik nog over het door BRUGMA.NS gegeven schei
kundig onderwijs spreken,/ waaromtrent ik echter meen mij tot het meer al. 
gemeene te kunnen bepalen, te meer, dewijl ik bij het opgeven van den 
boofdzakelijken inhoud van 's hoogleeraars anthropologische lessen, welligt 
wat. al te uitvoerig geweest ben. De Elmnenta Okemiae un.iversai et medi
cae van· den jongeren J ACQUIN . (170} dienden bij dat onderwijs in 9e Schei
kunde tot leid draad, en waren daarvoor, naar inhoud en vorm, zoo als ik 
meen, bijzonder geschikt~ Genoemde Weener hoogleeraar toch, zoon van den 
·meer bekenden NICOLAAS JOSEPH J ACQUJN, stelde zich bij de bewerking en uitgave 
van dat, oorspronkelijk in het Hoogduitsch verschenen en in die taal meermalen 
herdrukt werk (Lekrbuch der allgemeinen und merlicini8chen Olzemie) het bepaalde 
doel voor, om het als leiddraad h~j zijne akademische lessen te gebruiken. Tot 
dat einde werd de hoofdinhoud der Scheikunde in twee kleine octavo dee
len - te zarnen 57~ bladzijden - waarvan het eerste de anorganische, het 
tweede de organische Chemie bevat, op eene duidelijke en beknopte wijze door 
hem afgehandeld, terwijl bij elke wetenschappelijke verklaring de experimen
ten vermeld zijn, door wier uitkomsten de theoretische kennis verkregen 
werd, en nader bevestigd kan worden. Daarbij komt nog, dat JAOQUIN's 

Elementa geheel beantwoorden aan het wetenschappelijk standpunt, dat de 
Scheikunde teg-en het einde der vorige eeuw bereikt had, aan hetwelk men, 
naar zijne meening, boven de phlogistiscbe leer en andere aan de nieuwere 
Scheikunde voorafgegane stelsels de voorkeur geven moet, dewijl slechts aan 
feiten gewigt gehecht, en het gebruik maken van spitsvondige redeneeringen 
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noodeloos geacht wordt (171). Daarenboven blijkt uit den inhoud van ge
noemd handboek, dat daarbij .vooral de behoeften van aanstaande genees
kunstoefenaars op den voorgror1d stonden, zoodat inzonderheid die stoffen 
en ligchamen, aan welker kennis de geneesheer behoefte heeft, of die in 
zijne kunst aanwending vinden, meer opzettelijk behandeld werden. Het 
boek draagt daarom te regt den titel van Elementa Cltemiae medicae, 
en het in die rigting gegeven onderwijs werd nog in den tijd van JACQUIN 

en :BRUGMANS, als het meest noodige beschouwd. Buitendien had de Leidsche 
hoogleeraar, bij de wettelijke voorschriften aangaande de taal, waarin de aka
demische lessen moesten gegeven worden, eenen in het latijn geschrevenen 
leiddraad noodig, en de Elementa van JACQUIN verdienden ook uit dat oogpunt 
eene gunstige onderscheiding, dewijl zij op een duidelijken, en, voor zoo ver 
dit hij het behandelde onderwerp mogelijk was, onherisp_elijken latijnschen 
stijl te regt mogen aanspraak maken. Eindelijk moet nog, wat den vorm 
betrèft, in aanmerking worden genomen; dat de beide boekcleelen te zamen 
in 146 Hoofdstukken verdeeld zijn, en in 1122 paragraphen, dje door hare 
bondige kortheid allezins geschikt waren om achtereenvolgens door den 

· hoogleeraar eerst. voorgelezen en dan verklaard te. worden. · BR UGMANS deed 
dit dan ook regelmatig, en gelijk zijne mondelinge verklaring en toelichting 
den juisten zin van des schrijvers meening beter deed verstaan, zoo verstrek
ten de gedurig bewerkstelligde experimenten tot eene aangename afwisseling. 

Gedachtig aan de stelling van BACO, waarmede J ACQUIN zijne Elementa 
Oltemiae besluit: ,, nihil est _in intellectu, -q uod nou prius fuerit in sensu," 
zorgde de hoogleeraar op de zoo even .genoemde wijze, dat het gehoor en het 
gezigt zijner hoorders beurtelings als voertuigen werden ingespannen voor het 
overbrengen der stof, die <loot· het verstand tot bruikbaar voedsel voor den 
geest moet verwerkt worden. Daarbij werd gedurig gewezen op de noodza
kelijkheid, om uit de verschijnselen, die bij scheikundige waar• en proefne" 
mingen te voorschijn treden, geene voorbarige besluiten af te leiden, om op 
het bedriegelijke, dat aan experimenten uit haren aard eigen is, steeds be" 
dacht te zijn (172), en om niets voor bewezen te houden, dat alleen op 
onderstellingen, of eene vooraf opgevatte meening steunt, en niet uit be• 
paalde en naauwkeurig gekende feiten, bij strenge redeneering, kan afgeleid 
worden, overeenkomstig het door den zoo even genoemden Engelschen wijs
geer gegevene voorschrift: ,, non fingendum aut excogitandum, sed invenien
dum, quid natura ferat vel faciat.'' 

Ofschoon BRUGMANS met de talrijke ontdekkingen der nieuwere scheikun
dige school .naauwkeurig bekend was, en ze op hoogen prijs stelde, zoo 
meende hij echter, dat men vele theoretische verklaringen nog geenszins 
onvoorwaardelijk mogt aannemen. De door een herhaald en veelzijdig on
derzoek aan het licht gel>ragte feiten waardeerde hij zee~, doch was van oor
deel, dat de interpretatie er van welligt onjuist was, en later misschien voor 
eene geheel andere en meer aannemelijke verklaring zou moeten wijken. 

Die oordeelkundige en skeptische zienswijze had àe hoogleeraar, voor een 
deel, te danken aan zijne historische studiën, die hem geleerd hadden, dat 
ook op het terrein der natuurkundige wetenschappen talrijke stelsels elkan
~er opgevolgd zijn en allen hetzelfde lot gehad hebben. "Parem fortunam 
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experta omnia sunt. Primo avide excepta, etiam laudata, dein impugnata, 
iterum defensa, tandem oblivioni tradita" (173). 

Zijn de wem1ge door mij medegedeelde bijzonderheden, waaraan ik geene 
verdere uitbreiding, geven mag, in staat om ons den geest van het theore
tisch-scheikundig door BRUGM.Á.Ns gegeven onderwijs eenigermate te doen 
kennen en waarderen, ik moet er ten slotte nog bijvoegen, dat zoowel de 
belangstelling in die lessen, als het daardoor gestichte nut, in geene ge
ringe mate bevorderd werden door de technische bekwaamheid en vaardig
heid, waarmede de hoogleeraar zijne chemische experimenten bewerkstelligde, 
~ene zaak, die, vooral bij het onderwijs, geenszins gering is te achten~ 

Hoe veelomvattend ook de akademische werkkring van BRUGMANS gewèest 
moge zijn, daar het onderwijzen van drie hoogst 'belangrijke natuurkundige 
wetenschappen, eene taak, die thans door. drie afzonderlijke docenten vol
bragt· wordt, aan hem alleen, gedu.rende een tijdvak van 32 jaren, was opgé
dragen, zoo ziet men het echter in zijn voorbeeld op nieuw bevestigd, dat door 
groote talenten en onvermoei<len ijver van eenen enkelen man oneindig 
groot nut gesticht kan worden. Ten opzigte van BRUGMANS zal men dit te 
gereeder toestemmen en te meer bewonderen, wanneer men zich daarbij de 
uitgestrekte werkzaamheden herinnert, die hij, van 1794 af tot aan het einde 
zijns levens toe, in het belang van de Mililaire Geneeskundige Dienst van 
ons· land volbragt heeft. Dat hij toch, gedurende eene 25jarige tijdruimte 
ook in laatstgenoemden belangrijken werkkring, en onder afwisselende 
Hooge Besturen, gelijk die een gevolg waren van de politieke gesteldheid 
van ons vaderland, als Inspecteur-Generaal van den Militairen Geneeskundigen 
Dienst - om van geene vroegere titulaturen melding te maken - zeer ge-· 
wigtige diensten aan het vaderland en aan de menschheid, ook aan de we
tenschap, voor zoo ver zijne op de Hygieine en de hospitaal-praktijk betrek
kelijke schrifturen (174) alsnog van waarde zijn, bewezen heeft, wordt door 
alle deskundigen erkend. 

Ook in die betrekking heeft BRUGMANS zijne uitgebreide en veelzijdige 
kennis, zijnen practischen . tact, zijne meer dan gewone administratieve be
kwaamheid, zijne groote mate van menschen- en wereld-kennis, en den bui
tengewonen invloed, di_en · hij zich daardoor verworven had, op eene luister
rijke wijze bewezen. Hoe gaarne ik ook de voornaamste daarop betrekkelijke 
zaken zou willen vermelden, zoo meen ik dit echter te moeten nalaten, eens
deels, dewijl reeds anderen de groote verdiensten van den hoogleeraar ten 
opzigte van den Militairen Geneeskundigen Dienst in het licht gesteld heb
ben ( 17 5 ), en ten andere, dewijl ik geoordeeld heb, bij de groote uitvoerig
heid der stof, mij alleen te moeten bepalen tot het door hem gegeven aka-
demisch onderwijs, dat ik, naar mijn vermogen, door de bovenstaande berigten 
deed kennen. Als akademisch docent toch heeft BRUGMA.Ns zich grooten 
en regtmatigen roem verworven, en in zijne school is een aanzienlijk getal 
van bekwame natuur- en genees-kundigen, van welke sommigen eene eervolle. 



bekendheid verkregen hebben, gevormd geworden. Die uitkomsten heeft 
men niet alleen aan de grondigheid en duidelijkheid van zijn onderwijs te 
danken, maar zij moeten ook voor een deel, _aan de persoonlijkheid des 
hoogleeraars, aan zijne eigenschappen als mensch, naar verstand en hart, 
worden toegeschreven. 

In het geven van akademische lessen mogt BRUGMA.NS, ook met het oog 
op de voordragt en verdere handeling, als een model beschouwd worden, 
door hetwelk zijne leerlingen krachtig aangetrokken, en met bewondering en 
eerbied · ,·oor hunnen leermeester vervuld werden. Dien bezielenden invloed 
oefende de hoogleeraar op zijne toehoorders, die in andere collegie-kamers 
gewoon waren Dictaten te hooren voorlezen, grooten<leels uit door de be• 
wonderenswaardige gemakkelijkheid, waarmede hij gewoon was ,·oor de vuist 
te spreken, op eene wijze, die aan het: u pectus est, q uod disertbs facit," ge
durig deed denk_en. De uitdrukking van het gelaat, de stemleiding en 
gebaren bewezen dikwijls kla'arblijkelijk, dat de natuurlijke aan BRUGMA.NS 

eigene welsprekendheid grootendeels uit die bron, uit ware beJangstelling in, 
en liefde voor het door hem behandelde onderwerp voortsproot. Meer dan 
e~ns heb ik zelf opgemerkt, dat de hoogleeraar, in de collegic-kamer ko
mende en zijne · voordragt beginnende, somtijds het voorkomen van vermoeid
heid en eene fiaauwere uitdrukking der oogen vertoonde, doch dat die ver
schijnselen reed! spoedig, zoodra hij slechts een korten tijd had gesproken, 
doyr vermeerderden glans der oogen, eene helder roode aangezigtskleur, en 
andere teekenen van pbysiek welbevinden, gelijk zich dit inzonderheid ook 
in zijne krachtige en welluidende stem openbaarde, veryangen werden. 
Met regt kon men daarom zeggen, gelijk dit, 50 jaren geleden, door Prof. 
CLARISSE geschied is (176 ), dat BRUG MANS niet alleen door zijne woorden, 
maar evenzeer- door zîjn geheele voorkomen, houding, physiognomie, mi• 
miek en gebaren, een allergunstigsten invloed op zijne toehoorders uitoe
fende. 

Onmiskenbaar had dé hoogleeraar dus buitengewoon groote gaven, den aan
leg en de vatbaarheid om een groot man te kunnen worden, van de Natuur, 
of liever, gelijk bij zelf zich meermalen uitdrukte, van den Naturae auctor, 
ontvangen. Niettemin zou hjj geen groot man geworde11 zijn, bijaldien hij , 
die talenten niet door eigen vlijt en inspanning, door liefde voor wetenschap 

en door onvermoeid onderzoek, productief gemaakt had. Doch ook daarin, 
in het verrigten van veelsoortigen arbeid, en in de dagelijksche voortzetting 
zijner studiën, heeft BRUGMANS een lofwaardig voorbeeld gegeven, zoodat hij 
de eerste woorden van zijne te Franeket uitgesprokenè Oratie: " Non otio, 
sed operae nati sumus", niet slechts voor eene zinrijke spreuk, maar voor 
een levensregel schijnt ,gehouden te hebben. 
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Oratio de S0CRATE cive, pag. 43-45. WYTTENBACH, Vita RUHNKENII, pag. 209--211. 

SPEIJERT v .AN DER EIJK, Orat. de vi 1lf atheseos sublimioris, pag. 1~4, 20-28. 

{46) Resol: van Curat. 15, pag. 122 vs. 

( 47) Resol. 1. 1. pag. 130 en 139. 

(49) 1. 1. 129 seq. 

(51J 1. l. 139 •. 

( 48) Rf!sol. 1. 1. 125 vs. 

(50)_ 1. l. 131 vs. en 154. 

(52) 1. 1. 1_40 vs. 

(53) 141 vs. De Heer FAS, in 1742 gehore~, is 10 NoveII,lber 1817 als extra-ordinair 

Professor te Leiden overleden. De Hoogleeraar v AN DER EIJK heeft in zijne, later 
aan te halen, 8 Febr. 1818 uitgesprokene Rectorale Oratie een kort Levensberigt van 

hem gegeven, pag. 7 s~q. 
(54) Lib. Inscript. Vol. IX, pag. 851. 

- ,!, 

(55) Oratio de vi 1l'1atheseos sublirnioris, quae cernitur in Ph_ysica, Asrronomia, 
aliisque disciplinis et artibus perficie'ndis. 

(56) Oratio de studio H_ydraulices imprimis in nostra Republica excolendo. 'De 
zamen met zijne eerste Oratie uitgegeven. Leidae, 1798. s0• 

(57) Resol. van Cur. 1. l. 168 vs. (58) 170 vs. 

(59) 1. 1. 172. ( 60) 1. 1. ~80. 

(61) De utilitate et commodis e diligentius culta Matheseos et Physices disciplina in 
vitam communem redundantibus. Resol. van Cur. 15, pai. 187. 

(62) De rationis mathematicae ad Naturam conformatae elegantia et utilitate. Resol •.. 

1. 1. pag. 188. 

(63) PETRI JoHANNIS UIJLENBROEK Oratio de fratribus Christiano atque Constan
tino Hugenio, artis dioptricae cultoribus etc.; in Annal. academie. 1837-1838. Hagae 

Comitis 1840, pag. 21: ,, Quo (professoris) munere - · ita functus est, ut, qui ipsum 
in scholis habendis diligentia aequarent, pauci, qui superarent, nulli esse viderentur. 

Erat autem vir propenso in discipulos auimo, eorumque studiis, editis quoque scriptis, 

t f 't " quantum posse, pro m. 
(64) lnstitutiones physicae in usum auditorum digestae a SIMONE SPEIJERT VAN DER 
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EIJK, A. L. M. et Philos. Doet., Matheseos sublimioris et Phy.çz•cae Prof. ordina1·. 

L. B. 1800. 8°. 

(65) De schrijver zelf duidt in zijn Beágt aan den Lezer de strekking van zijn 
boek op de volgende wijze aan: "Propositum duplex fuit; primo ut secundum huncce 
ordinem, cum Auditores, turn Lectores, ad simpliciorem et generaliorem Physices 
ducerern cognitionem: deinde vero, ut his quoq ue, indicata via diligenter progredien
tibus, et Auctores in opusculo citatos consulentibns, ad penitiorem atque baud ita 
levem naturalium rerum notitiam. perveniendi occasio non deesset." 

(66) Leiden, bij P. DELF0S en Zoon, 1803. 4°. 

( 67) In Algemeene Konst- en Letterbode, 1'821, n°. 20 en 21; 1822, n°. 15, 16 en 17. 

Vereenigd uitgegeven onder den titel: Verhandeling over het electro-magnetismus. 

Haarlem, · 1823. s0• Met 1 Afb. 
(68î De in_qenii humani praestantia et sagacitate, in variis artibus et disciplinis, 

maxi11ie in M.athematicis, Ph.1/sit;is atque Àstronomi.cis conspicua; L. B. apud Haak 
et socios. 1808. 4o. 

(69) Oratio, cum summum Academiae magistratum iterum deponeret 8 Febr. 1818. 

Carmen de Nihilo nobis penitus cognito in rerum natura; sive de arctis, qui hmnanae 
quarumvis ~erum oognitioni positi sunt, limitibus; in Ànnal. Acad. L. B. 1817-1818. 

( 70) Vîro Clarissinw GERARD0 MOL, Philosophiae Professori, s. p. d. SIMON SPEIJERT 
VAN ~ER: EIJK, de Galvanismo, met het onderschrift 26 Martii 1833. Het manuscript 
beslaat 15 bladzijden in 4°. van 20 regels en wordt op de Bibliotheek der Maatschappij 
van N ederlandsche Letterkunde gevonden. 

(71) Vid. J0ANNIS HENRICI ANDREAE (V. D. M. en Gymnas. reform. Heidelberg. 
Rectoris) Commentatio historico-litteraria de Quibusdam eruditorum luminibus, et Pala
tinatum et Belgium quondam docendo illustrantibus. Sect. IV, MDCCLXXV, 4°. pag. 
48 seq. In d.e aldaar medegedeelde berigten wordt de tijd van HAH?t,i"s geboorte, ten 
onregte, een dag later gesteld. 

(72) L ·ib. lnscript. VIII, pag. 343: 1125 Jul. 1746, JOANNES DAVID HAHN, Heidelbergà
Palatinus, annorum 17, Medicinae studiosus. Papegracbt.'' 

(73) De namen der Professoren, wier lessen door HAHN achtereenvolgens bijgewoond 
werden, zijn door hem zelven, deels in zijne beide dissertatiën, deels in zijne te 
Leiden gehoudene Inwijdings-rede" vermeld geworden. 

(74) Sermo academ. de Chemiae cum Botanica conjunctione eet. 1. laudando, pag. 3 seq. 
( 75) Diss. philosophica inaugur. De efficacia. mixtionis in mutandis corporum volu-

1J1,inibus. L. B. 1751. 4°. 

(76) Diss. Medica inaug. De consuetudine. L. B. 1751. 4°. De beide Sectiones, 
waarin de dissertatie verdeeld is, voeren tot opschrift: I. De adsuescendi facultate cor

poris humani; II. De -consuetudine in genere, et necessm·ia ejus in 111edicina. consideratione. 

\ 77) De officiëele documenten, welke dienaangaande in de Notulen van de Vroed
schap van Utrecht gevonden worden en wier inzage mij door de vriendschappelijke 
welwillendheid · van mijnen Utrechtschen ambtgenoot L0NCQ verschaft is, zijn, naar 
ik m~en, ook met het oog op den vorm, belangrijk genoeg, om hier te worden me• 
degedeeld: 

Extract uit de Notulen van de Vroedschap van Utrecht. 

26 Februarij l 753. 

Rapporteerden de Heeren Borgemeesteren en Gecommitteerden tot de academische 
Zaken, dat Hun Edele volgens Vroedschaps-Res~lutie van voorleden Maandag met 
elkanderen hadden gebesoigneerdt, en van gedagten waren, dat tot herstel, luijster en 

NED. TIJDSCHR. v. GENEESK. 1870. - 2e AFD. 5 
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welweesen van de Academie in plaatse van den overledene Heer Professor ODÉ nog 

een Ordinaris Professor behoorde te worden beroepen, en ten dien eijnde het oog 
hadde laten vallen op den persoon van JOHANNES DA vm HAHN, Heijdelberga-Palati-_ 
nus, - en mitsdien denzelven aan haer Edele achtbare voorstelden tot Ordinaris 
Professo1· Philosophiae, Physicae experimentalis et Astronomiae op een jaarlijks trac

tement van duijsendt guldens. 
Dat zij Heeren, volgens gdoofwaardige attestatiën hiervan ingekomen, sig verzekerdt 

houden van 's mans profunde geleerdheijdt, dexteriteijt in het doen van Phy:dsche 
Experimenten, gegronde kennisse in veelderlij Taelen en andere uijtmuntende hoeda-
nigheden. • 

Waarop gedelibereerdt zijnde, heeft de Vroedschap eenparig voornoemden Heer 
H.AHN -daertoe gedespicieerdt, voorts gelesen zijnde eene missive, om haer Koninck
lijcke Hoogheijdt hiervan kennisse te geven, alsmede de consideratiën en goedvinden 
van Hoogst dezelve te mogen verstaan, Is voorschreeve concept-missive, prout jacet, 

geapprobeerdt en goedgevonden dezelve nog dezen avond, met de Ordinarispost nae 
~s Rage af te zenden. 

En is dezelve luijdende als volgdt: 

Doorluchtigste en Hoogstgeboore Furstinne en ·Vrouwe! 

Dewijl zedert het overlijden van den Heere JACOBUS onÉ, Professor in de Philoso
phie op onse Academie de studerende Jeugdt zig ontbloodt vindt in verscheijde 
deelen van de Philosophie, hebben wij niet langer kannen afzijn onse Gedeputeerden 
tot de Academische Zaken te committeren, ornme haere gedagten te laten gaan over 
een bequaam Professor ter vervullingh van het voorschreeve defect, en herstel van 
de voorige luijster en welvaren van onse Academie. 

Waar op gemelde Heeren Gecommitteerden dezen morgen in onze vergaderinge 
daartoe hebben voorgesl_agen de persoon van de Heer JOHAN DAVID HAHN, Heijdel

berga-palatinus, welcke in den Jaere 1751 met veel roem zijne promotie, soo in de 
Philosophie als medicijnen op de Academie te Leijden heeft geobtineerdt, en volgens 
het eenparig getuiggenis. van de Professoren l\lUSSCHENBROEK, LULOFS en ALLAMAND 

weegens zijne profunde geleerdheijdt, dexteriteijt in het doen van Physische experi
menten, gegronde kennis in veelderleij Taelen, en andere uijtrnuntende hoedanigheden 
allerbequaamst werd geoordeeldt, omme als Ordinaris Professor Philosophiae, Physicae 

experimentalis et Astronomiae op een Academie te fungeren. 
Wij hebben de eer Uwe Koninglijcke Hoogheijd mitsdien de voornoemde JOHANNES 

DAVID HAHN tot de voorschreeve professie voor te stellen, en te gelijk kennisse te 
geven, dat wij van gedagten zouden zijn, denzelven op een Jaa~·lijcks Tractement van 

duijzendt gulden daartoe te inviteren, versoekende dienaangaande met Uwe Koninck
lijcke Hoogheijds Hoogwijze Consideratiën en goedvinden hoe eerder hoe liever te 

mogen werden vereerdt, alsoo wij geïnformeerdt werden, dat op andere Academiën op 

dien Heer meede speculatiën vallen. 
W aarmeede, met betuijginge, dat wij met de uijtterste eerbied zijn en blijven 

Utrecht den 26-

Februarij l 753. 

Doorluchtigste Hoogstgeboore Ftirstinne en Vrouwe 

Uwe Konincklijcke Roogheijds ootmoedigste 
en gehoorsaamste dinaars 

Burgemeesteren en Regeerders der stad Utrecht. 

Ter ordonnantie van dezelve 
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Extract uit de J..Votulen van de Vroedschap van Utrecht. 

Donderdag den l sten Maart 1753 

de Vroedschap op den Eed vergadert. 

Door · de Heeren Borgermeesteren zijnde voorgP.bragt en doen leesen de missive van 
haere Koninclijcke Hoogheijd, geschreven Hagc den 27e Februarij 1753 in antwoord 
van die aan haer Edele achtbare daar te vooren, welcke is luijdende als volgd: 

Edele, Erentfeste, Voorsienige, Discrete Lieve Bijsondere 

Wij hebben wel ontfangen UE. missive van den 26e deezer, waarbij UE. aan ons 
kennis geven, dat dezelve van gedagten sonde zijn, om den Heer JOHAN DAVID HAHN, 

Heijdelberga-palatinus, tot Ordinaris Professor Philosophiae, Physicae experimentalis 
et Astronomiae op de Academie te Utrecht, op een Jaarlijcks Tractement van Een 
duijzendt guldens te inviteeren, met versoek om dien aangaande met onse considera
tiën en · goedvinden hoe eerder hoe liever te mogen werden vereerdt. Waarop wîj 
goedgevonden hebben UEdele te 1·escribeeren, dat wij ons het zelve volkomen laten 
welgevallen, waarmede 

Edele, Erentfeste, Voorsienige Discreete, · 
Lieve Bijzondere wij UEdele beveelen in Godts-Heijlige protectie 

"s Gravenhage, 
den 27e Februsrij 1753. 

UE. goedwillige Yriendinne 
(en was geteeckendt) 

ANNE. 

(lager stondt) 

Ter ordonnantie van haere Konincklijcke Hoogheijdt, en 
( was geteeckendt) 

J. DE BACK. 

,vaarop gedelibereerdt zijnde, heeft de Vroedschap zigh dezelve laten welgevallen, 
en conform het Rapport van de Heeren Borgemees teren en Gecommitteerden tot de 
~ccademische Zaken, van voorleden Maandag, met communicatie en advis van haere 
Konincklijcke Hoogheijd, eenparig goedgevonden, te beroepen, als ge~chiet bij dezen, 
den Heer JOHA}"NES DAVID HAHN, Heijdelberga-palatinus tot Ordinaris Professor Phi
losophiae, Physicae experimentalis et Astronomiae in de Academie _ alhier, in plaatze 

van den Heere Professor onÉ, overleden, en dat op een Jaarlijcks Tractement van 
een duijzendt guldens, boven de emolumenten, praerogativen en voordelen, zoo van 
promotiën &c. tot de voorschreeve professie specterende, en zal gezeijde professie aan 
wel gemelten Heer bij missive in honorable termen behoorlijck worden geoffereerdt 

en zijn Edele acceptatie en spoedige overkomst herwaarts versogt. 

Verder door de Heeren Borgemeesteren zijnde voorgebragt en gelezen een concept
missive, om aan bovèngemelte Heer toegezonden te worden; Is nae deliberatie en 

omvrage dezelve prout jacet geapprobeerdt en goedgevonden, die aanstaande Zaturdag 
met de post te laten afgaan, en is luijdende als volgdt : 

Wel-Edele seer Geleerden• Heer! 

Dewijl door het overlijden van den Heer JACOBUS oDÉ, Philosophiae' Professor, des
zelfs plaatz op onse Academie als nog is blijven vaceeren, zoo hebben wij, om dezelve 

weeder te suppleren, het oog geslagen op Uwel-Edele persoon, van wiens goede stu
diën, geleerdheijd en andere uijtmuntende hoedanigheden, waardoor Uwel-Edele veel 

5* 
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agtinge en reputatie hebt verkreegen, wij tot ons volkomen genoegen wel geïnfor
meerdt zijn, en hetzelve mitsdien in onze Yergaderinge ter deliberatie gelegt zijnde, 
hebben wij met advis en communicatie van haere Konincklijcke Hoogheijdt, Uwel
Edele deeze morgen eenparig beroepen tot de Ordinaria Professio Philosophiae, Phy• 
sicae expe1·imentalis et Astronomiae, op een Jaarlijcks Tractement van een duijzendt 
guldens, boven de emolumenten, praerogativen en voordeelen tot dezelve professie 
specterende, breder als bij onze resolutie hiernevens gaande. 

Weshalven ons dienstvriendelijck versoek is, en wij ook in die verwagtinge zijn, 
· dat Uwel-Edele, hetzelve voor welgevallig houdende, ons ten spoedigste Uwel-Edelens 

toeverla.tend antwoord van acceptatie gelieven te laten toekomen en zoo haast doenlijck 
Uwel-Edele hier nae toe transporteeren, opdat Uwel-Edelen ten }angsten in den tus
schentijd nae Pinxteren, en voor het begin van de groote vncantie, door het doen 
van eene Oratie tot deeze post moget werclen gcïnstalleert. Houdende wij ons ver
zekert, dat hierdoor veel avantagie en luijster aan onze Academie zal werden toege
bragt, en Uwel-Edele voorts bevelende in de bescherminge des Allerhoogsten, verblijven 

Utrecht, den 
3e :Maart 17 53. 

Wel-Edele Zeer Geleerden Heer, 
Uwel-Eds. Goede Vrienden 

Borgemeesteren en Vroedschap der st~d Utrecht. 
Tèr ordonnantie van dezelve. 

Superscriptie 
Wel-Ed. Zeer Geleerden Heer 

Den Heer JOHANNES DA vm IÎAHN, Medicinae et Philosophiae Doctor 
althans 

Te 
Gottingen. 

( 78) Dat lidmaatschap van de Koninklijke Academie der Weten schappen te Göttin
gen werd hem in 1752, en dus reeds in het eerste jaar na hare oprigLing in 1751, 

opgedragen, toen hij genoemde stad verliet om het Professoraat te Utrecht te gaan. 
bekleeden. Commentarii Societatis eet. Tom. II. Gott. 1753. pag. vu. 

(79) J. D. HAHN, Sermo de scienlia naturali ab observationum et experimentorum 
sardibus repurg_anda. Traj. ad Rhen. 1753. 4°. 

(80) Sermo de Chemiae cum Botanice conjunctione utili et pulchra. Traj. ad Rhen. 

-Î 759. 4°. 

(81) J. D. HAHN, Praelectio academica de 111.athesi et Chemia, earumque mutuo 
auxilio, habita die V lil .l unii 17~8, quwn novum Theatrum physicum inauguraretur. 
Traj. ad Rhen. 1768. 40, 

(82) Lijst i,an de Professoren, die van de maand ~Maart l 736 Rectoren van de 
Utreclitsche lwogeschool geweest zijn ( uit het Bijvoegsel van de Latijnsche Redevoe

ring van Prof. RAU); achter c. DE Vu.JES, J.laauwkeurige beschrijving en verhaal van 
alle ple_qtigheden enzv., ter gelegenheid van de 150ste verjaring i,an de Utrechtsche 

hoogeschool. Utrecht, 1786. 8°. pag. XIV en xvn. 
(83) Oratio de usu venenorum in Jlledicina. Traj. ad Rhen. 1773. 4°. 

(84) J. R. ANDREAE, 1. 1. pag. 48 seq.: 11 Haud semel illustres regiae Universitatis 
Gottingensis Proceres hunc magnum virum vindicare sibi studuerunt. Sed tarnen 
fr11stra. Ultrajectini enim omnem moverurit lapidem, ut ne tanto Academiae suae' 

ornamento orbarentur.'" 
(85) Oratio de Medico speculatore, habita a. d. XXV Sept. "MDCCLXXV, quum 

ordinariam .Medidnae practicae et Chemiae professionem in Àcademia Batava auspi
caretm• .. L. B. _1775. 4o. 
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1_86) Series Lectionum, 1775 b: H Selecta Medicinae capita explicabit."" 1783 a: Dera.

tiocinio in Medicina disputabit. '" 
(87) Act. Facultat. Medic. Vol. IV (1779-1812), pag. 43: "Occasione obitus Cl. 

HAHNII, quem Facultas Medica, universus Senatus, omnesque, qui solidam et elegan
tem viri magni eruditionem consummatamque in Physicis Medicisque artibus peritiam 
j usto aestimare norunt pretio, vehementer dolent, vacantes horae oblatae fuerunf'" eet. 

(88) SrnoENBEEK, I. 1. II. pag. 29 seq. 
(89) 11 Utinam solertissimi hujus aetatis viri omnia tentamina, negligentius quon

dam . ah aliis instituta, iterum ad incudem vocarent. Turn tandem vera nanciscere
mur data et inconcussa fnndamina, quibus superstrui scientia posset."' PETR. Mus
SCHENBR0EK, in Orat. de Methodo instituendi experimenta ph_ysica. 

(90) 1. I. pag. 15 seq.: "Equidem primum Botanici officium est, discernere _a se 
invicem plantas, ut ex notis, quas natura impressit, distinguere, aptisque insignilje 
nominibus. Quam vero multa praeter haec requiruntur, ut veram earum cognitionem 
habere, et philosopho dignam, jure dici possit? Qui enim faciem hominis, et quae 
ultro oculis se offerunt, membra describere, suisque iÎngula nominîbus distinguere 
didicit, hunc cogno&cere corpus humanum, quis affirmare ausit? Atqui plantae, sicut 
animantia, sunt machinae naturales, in quibus non modo firmarum fluidarumque par
tium · insignis numerus ac varietas, atque ad mutuos usus mirabilis consensio est, sed 
vis etiam motrix, et quoddam q~asi vitae principium, ex quo multiplex in dies mu
ta~io, et ordinatissima partium, certa lege sihi succedentium, evolutio proficiscitur."" 

(91) I. 1. pag. 15. 

(92) 1. 1. pag. 10 seq.: ,, Etenim ne continuum quidem Botanici, si ~hemica examina 
spernat, studium esse potest, sed anni tempestatibus et conversione telluris .interrum

pitur. lij"on enim semper rident Botanico prata; nee benignus semper favonius ve
getabilem auram spirat. N onne campi gramina perdunt? N onne terra purpureos 
amittit colores? Et formosam nemoris comam nonne barbarus aufert boreas? Quanta, 
ineunte hieme tristitia contrahit . terram? Quam cito plantarum perit ornatus ! Et vis 
vitae etsi in multis non exstinguatur, quam tarnen profunde occultari in plerisque 
solet! Ecce pruinis rura albicantl Ecce tectos nebulis et nive colles! Et gelu concreta 
ecce flumina! Jam cogimur tempestatis injurias accenso ligno et cespite fallere. Prae
statne nunc otiosum - foco adsidere Bota:nicum, an ad fornacem chemicam et frigoris 
vim temperare, et naturae continuare contemplationem? Ecq uid pulchrius ant Bota
nico esse dignius potest, quam, quae vere et aestate collegit, herbas, flores, semina, 
radices, gummi, · resinas, eadem2 dum herbarias vetat hiems excursiones, chemicis 
explorare artificiis; ut, quorum extern urn habitum et notas jam didicit, eorum vires 
et naturam penitius inspiciat ?" 

{93) 1. 1. pag. 12 seq.: 11 Is (Newtonus, vir gravissimus, qui inter Physicos more 
mathematico philosophantes jure princeps habetur) cum florem aetatis in contempla
tione rerum caelestium consumsisset, et universam Naturam vastissimo ingenio com
plexus esse crederetur, propemodum senex officinam chemi.cam ingressus vidit, quae 
animum admiratione afficiebant, quibusque vias Naturae clarius, quam magnorum 
corporum consideratione, patefieri, et obscurissimas difficillimasque quaestiones illu
strari posse judicabat."' 

(94) 1. 1. pag. 13: " Memini etiam, me MUSSCHENBR0EKIUM paucis ante mortem 
annis, · postquam sci1icet quid singulae artes ad cognitionem Naturae conferant, diu
turno usu didicerat, aliquoties diçentem audire; nat«ral<:m scientiam aegrius Chemia, 
quam Mathesi, ~arere."' 

(95) 1. 1. pag 68 seq. 
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(96) 1. l. pag. 19 seq. (97) 1. 1. pag. 24. 

(98) Pag. 44: 11 Sic tandem nata est Chèmia pliilosop!iica, quae non inservit pravis 

cupiditatibus, neque astrologicis nugis delectatur, nee vitam in secula protrahendam 

inani arrogantia promittit, sed modesta et veritatis studiosa, res naturales assidue 

explorat et inter se comparat, jungens, separans, permutans corpora indefesso studio, 
et- eo maxime consilio, ut materiem singulis subjectam et mutuas conjunctorum rela

tiones detegat, atque hinc ordinem et vias Naturae in generatione, mutatione et in

teritu corporum penitius inspiciat, atque ad usum cultumque vitae transferre discat."" 

(99) Jon. BERN. BICKER, H. f. Dissertatio philosophica inaug. delgne. Traj. ad Rh. 

· 1765. 4°. ABRAH. BARNAART, Diss. physico-rnathem. exhibens quasdam leges caloris 
Traj. ad Rh. 1774. 4°. PETR. DE SMETH, .Diss. philos. exhibens Observationes quasdam 
de igne et variis eum restinguendi modis. Traj. ad Rh. 1772. 4°. 

(100) ::SICKER, 1. 1. pag. · 14: ,, Atque haec generalia sunt argumenta, quae veritatis 

studiosum ad amplectendam STAHLII opinionem compellere videntur. Ris accedunt 
alia bene multa. ah ipsis • experimentis desumenda, quorum hand ;?auca in bis pagellis 

a me prolata esse confido, quamquam non eo animo instituta aut prolata sint, ut hanc 

Yel illam opinionem stabilirem, sed ut naturae indicium exprimerem, ah eoque, quan
tum fieri potest, minime recederem." 

· (101) ::SICKER, l. l. ad finem introd.: "Caeterum in àdornandis instituendisque ten

taminibus consilio et moderamine Cl. HAHNII, cujus contubernio et institutióne per 
sex fere annos frui mihi contigit, usum me esse laetus gratusq1,1.e agnosco, eoque 

lubentius hic profiteor, quo ccrtius est, experimentis observationihusque meis praeci• 

puum robur ac pondus inde àccessurum." Conf. N. CALKOEN, Diss. philos. sistens 
observationes quasdmtt h,ydraulicas. Traj. ad Rh. 1772. 4o. pag. 5. 

(102) DIDER. DE SMETH, Diss. philos. inaug. de Aë"re fixo. Traj. ad Rh. 1772, 4°. pag. 1: 

"Cum inter Physicos et Chemicos de aëre fixo, tamquam de re magni momenti atque 

ad interpretationem naturae maxime necessaria, frequens hodie sermo sit; nee tamen 

hujns doctrinae satis vel explicita, vel certa ratio esse videatur: novitate rei, scien
dique amore ductus, et consilio atque opera Cl. HAHNII, Praeceptoris mei gratissimo 

semper animo colendi, adjutus, perquirere studui, primum quid patroni aë'ris fixi 
hoc nomine intelligant, deinde quid de ipsa re sentiendum sit.'' 

(103) D. DE SMETH, 1. 1. pag. 31 seqq. 

(104) Oratio de usu venenorum eet. 1. 1. pag. ll8 seqq. De 1W.edico speculatore I. 1. 
pag. 33 seqq. 

(104*) Volledigheidshalve meen ik ook nog te moeten vermelden HAHN's tamelijk 

uitvoerige (pag. 1-52) en geenszins on belangrijke Praef atie vóór de LatUnsche, door 
zijnen leerling v AN DE WIJNPERSSE bezorgde vertaling van HE wsoN's Beschrijving 

van het s.ystema l,ymphaticum. Traj. · ad Rhen. MDCCLXXXIII. 8°. Allezins lezens

waardig zijn insgelijks zUne reeds vroeger uitgegevene, zoowel door uitgehreide his

torische kennis, als door onbevooroordeelde kritiek uitmuntende Prolegomena vóór de 
door hem bezorgde uitgave der Commentationes de Lepra van GODEFR, GUIL. SCHIL

LING. L B. et Traj. ad R.hen. MDCCLXXVIII. 8°. 
(105) T. H. KEETELL, Diss. medico-pract. inaug. de Angina epidemica anni 1769 et 

1770. Traj. ad Rhen. 1773. 4°. 

(106) 1. 1. pag. 14-30. 

(107) Diatribe 1Uedica, I. ldd. pag. 29 Noot (3): "}!agnus quondam Praeceptor noster 

Cl. J. OOSTERDIJK SCHACHT, cujus theoreticis aeque ac practicis institutionihus, erudi

tione, suavitate, antiqua fide, observationum ex luculenta praxi desumtarum, multi

tudine, refertissimis, per plures annos me usum fuis~e vehementer laetor, gratusque 
. . .,, 

semper rem1mscar. 



- 71 -

(108). Diair. I. l. in Prooem. 

(109) Volum. inscript. IX, pag. 214. 

(llO) F. J. VoLTELEN, Diatribe .i.l'ledica aditialis, Jiemorabilem septennis apositiae 

histo1·iam exhibens. L. B. 1777. s0 • 

(lll) 1. I.: ,, Cuncta, quae factum spectant, ex ore ipsius mulietis, turn m\riti, et 

Pastoris, et Chirurgi Vlenteusis, et centum forte aliorum testium hausta, examine 

divásis terriporibus repetito probata, tumque inter se diligenter comparata sunt. N cc 

est, cur historiae fides multis verborum ambagibus anxie sollicitetur, tam evidentibus 

quippe veritatis criteriis munita, ut nullum usque superesse dubium queat.'' 

(112) Bericht aangaande· de ziekten binnen de stad Utrecht, sedert den jare 1777 tot 
het einde van 1779, waargenomen door den Heer F. J. VOLTELEN, Stads-1liedicinae 
Doctor; in Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit 

in de Vereenigde Nederlanden enzv. D. I; Afd. 2. 'sGravenhage, 1783. s0• pag. 499 seqq. 
(ll3) Verhandeling over de vraag: Zijn er braakmiddelen, die men in sommige ge

vallen boven den wortel van ipecacuanha verkiezen moet? Zoo ja? Welke zijn die mz'.d- · 
delen en wanneer komen ze te pas?; in Verhandelingen van het Genootschap: Servandis 

civibus. Amst. 1782. D. VII. 8°. pag. 1 seqq. 
(114) Oratio aditialis de Chèrniae hodiérnae pretio 1·ite constituendo. L. B. 1784. 4°, 
(115) Aanmerkingen over eene bedekte ontsteeking en verzweerin,q in den onderbuik, 

verzeld van eene ischuria, eerst na den dood kennelijk; in Verhandeling?1i van het 

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. Middelburg, 1784. D. X. 8°. 

pag. 549 seqq. 

(116) Oratio de Magnetismo, animali. L. B. 1791. 46• Redevoering over het dierlijk 
1vlagnetismus. Uit het Latijn vertaald, en met een voorbericht vermeerderd door J. 

VEIJRAE, LeUden, 1791. 8°. 

(117) PARADIJS, 1. 1. pag. 55: "Politissimi vir ingenii.'" 

(118) Act. Facult. J.l1.edicae, IV, ab anno 1779-1812, pag. 97: "Mortuo 2do h. m. 

Clar. F. J. VOL TELEN, viro in re medica et chemica consummatissimo, tam bene de 

Acádemia merito, ut damnum, quod passa est, resarciri posse ferme desperet Facultas, 

.Decanus 'membra ipsius · convocat, ut de vacantibus ad Lectiones domesticas horis dis

ponant." N. SMALLENBURG, Oratio de viro iusto, civium optima ac jelicissimo. L. B. 
1796, pag. 3. J. W. TE vVATER, 1. 1. 

(119) Oratio aditialis, I, 1. pag. 13 seq. 

( 120) 1. 1. pag. 15 seq.: 11 Interest praesertim Medicorum Chemiae pretium pro dig

nitate ac meritis constituere. N eque en,im sola haec arma ministrat ad vitam sani• 

tatemque a morbis et morte tuendas; sed, quC!d etiam majus videri debet, masculam 

illam observandi et ad leges BA.CONIS argumentandi artem, veteribus tantopere excul• 

tam, recentioribus heu ! quantum neglectam, et Medico tarnen in facienda feliciter 

Medicina, si quae alia, imprimis necessariam, assiduis exemplis docet, et ad imitan• 

dum proponit, sicut Geometria ratiocinandi et demonstrandi artem, eoque sensu logi-
cum vere praestat usum . .,., 

( 121 ) 1. 1. pag. 21 seq q. 
(123) 1. 1. pag. 24. 

(125) pag. 35 seqq. 

(122) 1. 1. pag. 23 seq., 35 seqq. 

(124) 1. 1. pag. 24 seqq. 

(126) 1. 1. pag. 29 seq.: ,, Fatendum utique est, hanc (LAVOISIERII) doctrinam inge-

nióse excogitatam et belle esse concinnatam; abesse tarnen plurimum, ut illas per

spicuitatis et simplicitatis notas prae se ferat, quibus een verosimillima et ad severae 

inductionis legem confecta hypothesis haberi, et doctrinae Stahlianae anteferri, hucus• 
que possit." 

• 
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(127) Srnoç,.iNBEEK, 1. 1. pag. 414. (128) yoLTELEN, I. ldd. pag. 89 seq. 
(129} Pag. 91 seqq. (130) 1. ldd. Part. III, pag. 260. 

(131) M. S. Du Pui, Orat. laud. (habitae 8 Febr. 1820) pag. 11: "Quem, juvenili 
necessitate mecum conjunctum, ut fratrem dilexi Cl. voLTELENUM."" 

(132) Pharmacologiae Partes III. eet. L. B. 1797---:-1802. 8'1, 

(133) E. L. VRIEMOET, Althen. Fris. 1. 1. 875 seq. Commentar. ,de Rebus in scientia 
naturali et ll-1edicina gestis. Vol. XXXII. Lips: 1790, pag. 519-524. W. B. S. BoELES, 

Levensschetsen van Groninger Hoogleeraren, l. 1. 89 seq. A. CAPf-DOSE, Lofrede op 
SEBALDUS JUSTINUS BRUGMANS; in de Werken der Hollandsche jtJaatschappij va~i 
fraaije Kunsten en Wetenschappen. D. VII. Leijde1~, 1825. s0 • pag. 546. Noot (3). -

Aangaande de voorouders van genoemden Franeker hoogleeraar heeft de laatstelijk 
aangehaalde schr.ijver, door de familie daartoe in staat gesteld, belangrijke berigten 
medegedeeld. 1. 1. pag. 384 seqq., 545 seq~ (2). 

(134) S. J. B~UGllANS, Lithologia Groningana, juxta ordinem WALLERII digesta, cum_ 
synonymis aliorum, imprimis LINNAEI et CRÖNSTEDII. Groningae, 1781. 8°. cum figuris 
aeneis. 

(135) S. J. BRUGMANS, À. L . .M. eet. Dissertatio ad quaestionem eet. Quaenam sunt 
plantae inutiles et venenatae, quae prata inficiunt eet. Groningae, 1783. 8°. 

(136) Natuurkundige Verhandeling ovef een zwavelachtigen nevel, den 24sten .Tunij 
1_783, in de Provincie van Stad en Lande en naburige landen waargenomen, door s. J. 

BRUGM.ANS. Leijden, 1787. s0• 

(137 J De uitgeschreven vraag luidde: " Constituatur per certa indicia arborum, ac 
praecipue quercu"um, summi incrementi stadium.•• 

(188) De Lolio ejusdemque varia specie, noxa et usu. 
(189) - Disse1·tatio de Puogenia, sive mediis, quilms Natura utitur in creando pure. 

Groning. 1785. go. 

(140) Orat. de natura soli Frisici exploranda, dicta Franequerae, cum ad Botanicen 
in Academia Lugduno-Batava docendam evoeatus, ordinariam J>hilosophiàe ut et Astro
nomiae professionem in Frisiorum Acadernia ponei·et, a. d. 11 Octobr. 1786. · 

(141) S. J. BRUGllANS Orationes duae. Prima aditialis De accuratiori plantarum 

indigenarum, notitia maxime commendanda, habita Leidae eet. Altera valedictoria: De 
natura soli Frisici eet. L. B. 1787. 4'1 

( 142) De Natura, Justam inter animalia proporti01iem conservante. 

(143) Act. Facult. 1..l1edic. 4. pag. 73 seq. 

(144; Ibidem, pag. 97 seq. 
(145) De HERMANNI B0ERHAAVII meritis in Chemiam. 
(146) De sapienti et moderato studio novitatis, praesertim in llledicina. 
(147) Rapport wegens den staat der 1_1eeziekte, waargenomen in de maand December 

1796 in dè landen tusschen Maas en Waal en den lande van Cu(jk, door BRUG:MANS te 

Leijden. 1797. 
(147b) L. C. VoNK, Geschiedenis der Landing van het Engelsch-Russisc.h leger in 

Noord-Holland. Haarlem, 1801. D. I, pag. 45; D. II, pag. 29- 93. 

(148) F. B. BRÜCKMANN, Verzeichnis einer 111.ineralien-Sarnmlung. Braunschw. 1813. 8°. 

(149) Ànnales Acaderniae Lugduno-Batavae, a die VI Nov. ann. MDCCCXV ad diem 

vin Febr. a. l\'lDCCCXVI eet. L. B. 1817. 41). lntroductio (scripsit J. H. VAN DER 

PALM, Academiae actuarius), pag. 4 seqq. J. M. KEMPER, Redevoering tbij de Inhul

diging der lierstelde Leijdsche Universiteit enzv. Ibidem, blz. 39 t.'n 40. SIEGENBE:&K, 

1. 1. I, pag. 386 seqq. · 
(150) Elenchus plantantm

1 
guae i"n horto l;uqduno-Batai·o coluntur, 1818. 8\ min, 
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(151) CAPADOSE, 1. 1. pàg. 604 ( 45). 

(152) N. G. VAN KAMPEN, Levensschets van s. J. BRUGMANS; in Vaderl. Letteroef. 

Dec 1819. Mengelwerk, pag. 737-753. 
- Beknopte Geschiedenis der Letteren en W..,etenschappen. D. II. 'sGravenh. 1822, 

pag. 607--613. 

H. C. VAN DER BooN MESCH, Lofrede op SEBALDUS JUSTINUS BRUGMANS; in de 
Werken der Hollandsche 1l1aatschapp(j 1.,an Fraaije Kunsten en Wetenschappen. D. VII. 

L~ijden 1825, pag. 199 scqq. 
A. CAPADOSE, Lofrede eet. Ibid. pag. 361 seqq. 
G . . SANDIFORT, Mus. Ànat. eet. l. 1., lntrod. pag. xij-xxiv. 
(153) J. M. ·FoRSTER, Enchiridion Botanicae inserviens. L. B. 1792. 8°. 

(154) J. VITRINGA . CouLoN, Diss. de 1nutata humorum in regno organico indole a vi 
vifali vasorum derivanda. L. B. 1789. 8°. 

G. VROLIK, Diss. medico-botanica, sistens Observationes de defoliatione vegetabilium, 
nee non de viribus plantarum, ex principiis botanicis dijudicandis. L. B. 1796. 8°. 

H. C. VAN DER BooN l\'[EsCH, Commentatio chemica ad solvendam Quaestionem: 
Quid lux valeat ad creanda nonnulla saltem · p1·incipia ve_qetabilium proxima 'l In 
Annal. Acad. L. B. 1817--1818. 4°. 

:_ Responsio ad Quaestionem botanicam: Quaeritur de ratione, quae est inter struc
turam et fo1·mam externam plantarum, illaque uno alterove specimine illustretur '? In 
Ànnal. l. 1. 

G. C. B. SuRINGAR, Commentatio in Quaestionem: Quaeritur concinna expositio 
eo1·um, quae de Foliorum plantarum · ortu, situ, fabriça et functione innotuerunt? In 
Ànnal. Acad. L. B. 1819-1820. 

A. CAPADOSE, l. 1. pag. 592 seqq. 
( 155) .Men zie den door A. BRUG MANS, bij het neder leggen van het Rectoraat, in 

.1771 uitgespiókenen, S.ermo publicus de monumentis variarum mutationum, quas Belgii 
foederati solum aliquando passum fuit; in het I_ste Deel der Verhandelingen van het 
Genootschap te Groningen: Pro e:i;colendo jure patrio. 

(156) Litlwl. Groning. eet. 1. 1. in Praef.: ,, Ut - certus sis, quod lapis ad hanc vel 
illam speciem, q uam habitu externo refert, revera pertineat, igne, aqua, acidis, ad 
magnetem eet. explorare euro oportet. Aliquot milli3: pericula mihi instituenda fuerunt, 
non omnia quidem valde molesta aut diffi.cilia, t~mpus tamen terentia. · lfägnetismus 
quoties explorandus erat, lapidis portionem exiguam in aquam aut mercurimn im
misi, juxta methodum ah experti;simo Patre meo ante bienniurri, publicijuris factam."" 
Aangaande dien onvermoeiden ijver van BRUGMANS heeft zijn leermeester DRIESSEN, 

nog 36 jaren later, de verklaring af gelegd: " Multa jam in medium proferre possem 
agri nostri fossilia - quae indefesso BRUGllANSII mei labore et studio innotuerunt."" 
Een oordeel, waaraan men te meer gewigt hechten moet, dewijl hij met de dom· den 
schrijver der Dissertatie voorgedragene en verdedigde meening aangaande den oor
sprong dier steenen geenszins instemde. Vid. P. DRIESSEN, Oratio de amplificato, in 
hac Academia, rerum naturalium studio ad conununem civfom utilitatem convertendo; 
in Annal. Acad. Groning. 18lï-1818, pag. 13. 

(157) E. SANDIFORT, .Museum_ Anat. eet. Vol. I, pag. 97: "Collegerat etiam (DOE· 
vERENus) non ad ostentationem, s.ed ad usum, magna cum cura, insignem bihliothe• 
cam, nee minus, ut erat · Historiae naturalis amantissimns, egregia.m syllogen rerum 
naturalium, maxime quae ad regnum fossile pertinent; quae posterior accurate a viro 

Cl. DOEYERENII collega et amico, DIONYSIO VAN DE WIJNPERSSE, descripta est, adju• 

tore viro Cl. s. J. BRUGMANS, qui turn hac in Academia ~tucl!o m~dico ~t n~t'"rf.\li 
opera,m na.v~bat1 dein Philosophiam 'franequerae qoçuitt 



- 74 -

(158) J. J. BERZELIUS, V'ersuch zur Aufstellung eines 'rein wissenschaftlichen mine- / 
ralogisclien S.vstems, u. s. w. Àus dem Schwedischen von A. F. GEHLEN. Nürnberg, 
1815. 8°. 

(159) G. SANDIFORT, 111.useum Ànat. Àcademiae Lugduno-Batavae. Vol. III. L. B. 
1827. fol. pag. 1-307. 

(160) J. A. BENNET, Verhandeling ter beantwoording der vraag, waarbij verlangd. 
wordt: Eene natuurl{jke historie en natuurkundige beschrijving der walvisschen enzv.; 
in Natuurkundi_ge Verhandelingen van de Koniglijke_ Maatschappij der Wetenschappen 

te Haarlem. D. V, St. 1. Amst. 1809. 8°. pag. 21 seq.; 64 seqq.; 165 seqq.; 172 seqq. 
(161) _ Over den oorsprong dei· uitgedolven beenderen van den St. Pietersberg bij Maas

tricht; briefswijze medegedeeld aan M. VAN MARUM eet.; in .Natuurkundige Yerhande

lin._qen van de Bataafsche Maatschapp~f der Wetenschappen te Haarlem. D. I, St. 2. 
Amst. 1801. 8°. pag. 169 seqq. · 

( 162) ,, La determination précise du genre du fameux animal de Mastricht nous 
parait surtout aussi remarquable pour la theorie des lois zoölogiques, que pour l'his
toire du globe.'' 

(163) CAPADOSE, 1. l. pag. 597 seqq. 

(164) Ten opzigte van de tanden vindt men dienaangaande eenige in den geest van 
BRUGMANS gemaakte opmerkingen in het $pecimen medico-ph_ysiologicum de Dentium 
formatione atque natura van Docter c. w. H, VAN KAATHOVEN. L. B. 1821. s0• 

(165) Àan..merkingen over de niiddelen, door welke de visschen zich beweg~n, in het 
algemeen, en over het vermogen der uitademing tot dat einde, in het bijzonder, door 
s. J. BRUGMANS; in de Verhandelingen der Iste klasse van het Koninklijk Instituut 

van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amst. 1812. 4°. D. I, pag. 185 seqq. 
(166) GER. VROLIK, Diss. de homine ad statum gressurnque erectum per corporis 

fabricam disposito, L. B. 1795. s0 • 

( 167) Museum Ànat. III. 1. l. pag. 85 seqq. 
(168) 1. l. pag. 113 seqq. (169) I. 1. pag. 35 ·seqq. 
( 170) JoSEFHI FRANCISCI A JACQUIN eet. Elernenta Chem,iae universae et medicae, 

praelectionibus suis acçommodata. Ex lingua Germanica in latinam versa. V oll. II. 
Viennae Austriae. 1793. 8°. 

(171) l. 1. § 1122. Vol. II, p4g. 212: ,, Non equidem in natura explicare omnia 
possumus, nee poterimus nnquam; quare absurda est systematis rejectio proptetea, 
quod non omnia explicet. Nee hoc praesumunt Antiphlogistici, quorum systema ex
cellentiam, quam illi hodierni ferme omnes Physici adjudicant, meretur ex eo, quod 
per illud fere omnia phaenomena, uno nexu et cum omnibus adjunctis, evidenter et 
uniformiter ~xplanentur; · quod sit simplici naturae ince~sui convenientius; et quod 
omnes consequentiae in illo directe petantur a factis, _nee sit hic ullis subtilibus ar
gutiis opus . .,., 

(172} De verhouding tusschen waar- en proefnemingen, en hare betrekkelijke waarde 
bij de studie der natuurkundige wetenschappen, vms BRUGMANS gewoon aan te duiden 
door de woorden: ,, Experimentum semper aliquid humani continet, Observatio est 

opus Naturae." 
(173) De in den tekst aangehaalde latijnsche woorden, die men voor een lievelings

spreuk van den hoogleeraar houden mogt, komen bij ,TACQUIN aan het einde van 

§ 11 voor, -na vermelding der hoofddenkbeelden over de leer der elementen in den 

loop der eemven voorgedragen. 
(174) Berigt wegens de thans plaats hebbende geneeskundige inrichtingen bij de Na

tiqnale troepen der Bataafsch~ .Republiek cnzv. door het Bureau van Gezondheid enzv. 



-- 75 -

Leijden, 1796. s0• Verhandelin_q over de gesteldheid en zamenstelling van den damp

krin_q, in welke de zoogenaamde hospitaalversterving bij gewonden plaats heeft; in de 
Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenscliappen te Haarlem. 

D. VII. St. 2. Haarlem 1814, pag. l seqq. 
(175) J. ScHELTEMA, De laatste veldtogt 1'an NAPOLEON BUONAPARTE. Amst. 1816, 

met kaart en platen. s0 • 

H. C. VAN DER BooN MESCH, l. l. pag. 279 seqq~; 340 seqq. 
A. CAPADOSE, l. 1. pag. 448 seqq.; 459 seqq.; 569 seqq. 
G. F. VAN DOMMELEN, Geschiedenis der Militaire Geneeskundige Dienst in Nederland 

enzv. Nijmegen 1857, s0 • pag. 68 seqq. 
(176) Vid. SEB. JUST. BRUG.!\1ANS, Historiam, naturalem tradentis levis adumbratio. 

Particula lectionis, qua vicariam illius doctrinae prn./essionem, die 29 Sept. ann. 
MDCCCXIX auspicabatur JO. CLARISSE; in Historia classis tertiae lnstituti regii 
Belgici, praemissa Commentat. latinis tertiae Classis eet. Vol. III. Amst. 1824. 4°. 

pag. IX seqq.: ,, Èrat omnino BRUGMANSIUS ad disciplinas, praesertim physicas, augen
das, emendandas, ornandas, promovenda.s, et, quod· summum est, a,d quotidianae vitae 

commoda adhibendas, aptandas, plane natus et faGtus. Robusto, procero, specioso 

1 
corpori qua]is mens inesset et praeesset, facile jam ex oculis et vultu et universo 
habitu ad primum quisque adspectum, nisi hebes esset et plumbeus, non conjiciebat, 
sed perspiciebat. Nos vero A. A., quibus docenti ei sedulo adesse auditores licuit, 
nos ingenium viri plane divinum, nos judicii aciem prorsus singularem, nos memoriae 

viri quaelibet facillime amplectentis et tenaciter conservantis, nos facundissimae volu
bilitatem linguae, nos orationem multo sale conditam, quoties tacite nobiscum ad
mirati sumus, quoties apud alios praetlicavimus, celebravimus, lauÎihus in coelum sus
tulimus? - Ego certe fateor, me non raro ipsa jam externa corporis majestate et 

gravi vocis ~ono perculsum fuisse et ita conturbatum, ut Deum aliquem potius aut 
Heroa, quam hominem Musei et scholae umbris adsuetum, adspicere et audire mihi 
viderer.~~ 

.. 


