
OVER DE BEOEFENING DER VOORimHEIDENDE EN j van ARI STOTELES, 'HIEOPHR.A.STUS en DIOSCeRrnEs b~zig 
HULPWETENSCHAPPEN BIJ DE MEDISCHE STUDIE : hielden. Uit die bronnen nu moest alle geneeskundige, 
AAN DE LEIDSCHE HOOGESCHOOL, GEDURENDE I botanische en zoölogische kennis verkregen worden, 
J)EEEHSTBHALVEEEUWVANHAARBESTAAN, !en men zal daarom den arbeid, door die geleerden .be-
INZONDERHEID OVER DEN AANVANG EN DE steed om ze toegankelijker en meer verstaanbaar ·te 
EERSTE LOTGEV ALLI~N VAN HET BOT ANI• maken, geenszins mogen gering achten. Het kan even-

SCHE ONDEHWIJS l); wel zijn, dat die rigting der eeuw somtijds, vooral door 
nooa onbevoegden, is overdreven gewerden, en men zal het 

G. C. B. S U R I N .Q A R. , daaruit moetf.n verklaren, dat de geleerde en scherp
! zinnio-e ARGENTERIUS aan zijne geneeskundige tijdge-

• 1 ~ • 

i nooten verwijt, qat zij zich, even als de leden der overige 
Hoewel . het _geneesk~ndig onderw_ijs aan <l~ Leiilsqhe j Faculteiten, slechts roet grammaticale studiën bezig 

J1oogeschool, . op ·het emde der_ zestiende en in het be- hielden (l ), terwijl bij op eene andere plaats, aan den 
gin der zeventiende éeuw, nog zeer beperk.t en, bU ge- J zeer bekwamim doch tevens zeer polemischen criticus 
mis van . nlle praktische opleiding, nog hoogst onvolko- , LEONARU FUCHS, Professor te Ingobt.adt in Beijeren en 
meri was, ioo zou het ecliter \'erkeerd zijn te meenen, , later te Tübin,,.en, een miin, die zich op het gebied der 
dat di:i. studenten b~j de medische Faculteit zich in dien ! gen.ees- en de; kruidkunde allezins . verdienstelük ge
tUd, geh_~el pf hoofdu,kelijk, met !~et schr~jv_en en be- ' maakt · heeft. geen grooter hlük zijner antip11.thi~ weet 
studeren van IJictaten over de medisclte Instituten zou- 1 te .,.even dan door hem den J.liibinger G, ammaticus te 

. . 1 t"> ' den hebben bezig gehouden. Doo.r . eene ~oodamge noemen. Mogt men echter uit soortgelijke blijken v~u 
meen in"' zou men zoowel deze 11ls de akadem1sche do- 1 a· fkeurino- de .,.e·volotrekkino- willen afleiden, dat; letter-::, .:, z:, ::, :-, . 

centen van den toentnaligen tijd verkeerd beoordeeltm. : kundige of grammatisch-kritische studiën (?nvereenig-
Want om zich bij d:ie beoordeeling aan geene bekrom- ! baar zijn met het streven naar vermeerderde natuur
pene en eenzijdige oprntting schuldig te maken, moet ; kennis, dan zou men zich aan eene groote dw11ling 
men niet alleen op de studievakken letten, die in een I schuldig maken (2) en tevens vergeten, dat VESALIUS 
meer bepaalden zin tot de geneeskundig? wetenscha_p I en andere beroemde ontleedkundigen der zestiend_e eeuw 
gebragt wor,len, m_aar ook op de voorbereidende kenms .juist in eene meer kritische en grondige studie va11 
en de beoefening der hulpwet~nschappen, die men bij GALENus dé naaste aanleiding tot hun eigen ond~rzoek 
de vorining van dèn .aanstaanden geneesheer teregt vonden. 
op prijs stelt, of voor onmisbaar houdt, Wordt zulk Niet anders was het gesteld met de kruidkunde en 
een ruimere blik, -ten allen tijde gevorderd, als er van de overige natuurheschrijvende wetenschappen, ,vier 
het standpunt der gene.eskun~ige wetenschap en van de meèst beroemde beoefena1;1rs, zoo als l~ter uit het voor
wijze harer beoefening sprake is, het is bovenal noodig beeld van noDONAEus en anderen blijken zal, gewoonl_ijk 
in de geschiedenis van het tij~vak, hetwelk wij, blijkens met grooten eerbied voor de gedenkteekenen der Oud
bo.ve·ris.taa,n~ opschrift, . liier inzonderheid op het oog heid vervuld waren. Deze toc:h werden niet alleen voor 
J1ebben. .In de zestiende eeuw toch . vond . de klassieke onmisbare bronnen van u etenscháp gehouden, maar 
Oudheid, ook iit het belang der geneeskunde, der na- men -w.as tevens van meening, daarn~n alle eigene ,vaar
tuurkennis en der wijsbegeerte, allervlijt.igste beoefenaars ne.mi ngen · te mo~ten toetsen en zelfs el~e vrucht van 
en werd de gramruatische en ·kritische studie der Ouden eigen en opzettelijk onderzoek te moeten wautrouwen 
bijna op .~lle vakken v.an wetensch~p toegepast. Gelijk bij ontbrekende overeenstemming met de getuigenissen 
clat tijdvak voor de tekstkritiek van HIPP0CRATES en der Ouden. -
GALENQS '.vele beroemde manne1~ had aan te wijzen, ioo . Moet het onderwerp, dat ik mij ter behandeling heb 
waren hét niet minder verdienstelijke en groote geleer- voorgesteld, de beoefening namelijk der voo1·bereidende 
<Jen, mannen als ERASMUS, SCALIGER en zoo vele. an- en bulpwetenschappen bij . de • medische studie, gedurende 
deren, die zich .met de kritische bewerking en verklaring het vroegste tijdvak der Leidsche hoogeschool, in ver-

1} Een ander Opstel, getiteld: De geneeskundige Faculteit te 
Leiden, in he;t begin der zeventiende eeuw, dat naar tijdorde en 
tot n:l<?crdere geleidelijkheid. aan mijne tegen,voordige bijdrage . 
.zou moet~n voorafgaan, zal aan de lezers van dit Tijdschrift 
~orden aangeboden, zoodra het mij vergund zal zijn, nog een 
nader ondei;zoek in te stellen van de zeer twijfelachtige identi• 
teit tusschen den hoogleeraat· REINIER BONT en den schrijver 
van een tooneelspel, waarvan de titel luidt: Belegering .ende 
ontseiting der stadt Leijden, geschied in den jare 1574, beginnende 
den 27 Jfa.v, ende eijndi_qhde den 3 Octubris daar aen volg~n.de. 
Seer leuend~qh o.f.qebeelt door RE.IJNERIUS BONTJUS, Treur_-blij
eljnde-spel. Den sesten lJruck: door den auteur op nieuws ouer
sie11 ende ve,·betert. Tot Leijden enzv. in 't jaer 1652. ki, 4to. -
Door het geven van inlichtingen zal elk, die er t.oe in staat 
tuogt zijn, mij zee! verpHgteo. 

band beschouwd worden met den geest des tijds en met 
de eigenaardige rigting, die in de meeste vakken--van 
wetensc~ap, zelfs bij eene meer zelfstandige beoefening, 
gevolg,d . .,,wel'd, evenzeer zal men het groote verschil in 
het oog moeten houden, dat er tusschen de vroegere 
inrigting der Leidsche en der overige hoogescholen en 
de tegenwoordi_ge gesteldheid van zaken .wordt waarge
nomen. Dat toèh de geheele organisatie der universi
teiten toen nog van een geheel anderen aard was, dan 
in latere jaren het geval is geworden, behoeft naauw
lijks J1erinnerd te worden. Bij- de s~ichting dier inrig
tirigen was fi!en namelijk van oordeel, dat er van rege
ringswege alleen voor eene ruime gelegenheid tot het 
geven en ontvangen van hooger· wetenschappelijk on
derwijs gezorgd moest worden, doch dat men omtrent 
de keuze en orde der studievakken geene wettelijke be-: 
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palingen maken moest. Eerst in veel later.en tijd is men 
in die zaak tot eene andere zienswijze gekomen en heeft 
men gemeend , den studietijd en de studievakken niet 
aan het eigen inzigt der studenten te mogen overlaten, 
maar dienaangaande, voor elke der l!'aculteilen, die aan 
onie hoogescholen vertegenwoordigd zijn, wettelijke 
voorschriften te moeten geven. Het laalstgenoemd stel
sel, dat ook nu nog grootendeels toepassing vindt, dag
teekent, zoo als men weet, deels van den tijd der Fran
sche overheersching, deels vau de Wet op het hooger 
onderwijs, van Augustus 1815. Het vraagstuk omtrent 
de betrekkelijke waarde dier beide stelsels ligt .buiten 
mijn onderwerp, en ik heb er alleen eenig gewag van 
gen,aakt, dewijl ik, bij m~jn voornemen om over de 
voorbereidende studiën en de beoefening van zooge· 
naamde bijvakken en hulpwetenschappen te spreken, op 
het verschil wiJ' zen moest tusschen den vroe"eren en :,, 

lateren toestand der hoogescholen. Daar na mei ijk het 
getal dei- akademische lessen, die volgens het systeem 
v~n verpligte en wettelijk geregelde studiën, door elken 
student moeten bijgewoond worden om de akademische 
graden te kunnen erlangen, buitengewoon groot is en 
zeer veel tijd vordert, zoo behoort het in den tegen• 
woordigen tijd tot de uitzonderingen op den regel, als 
l1ij ook aan onverpligte lessen deel neemt. Geheel an
ders was het in vroegeren tijd, toen nog volkomene 
vrijheid den gronclslag van onze vadedandsche hooge
scholen - in tegenstelling bijv. van de oude univer
siteit te Leuven - uitmaakte, en de studenten aan 
geene bepaalde orde en regelmaat gebonden waren, maar 
ook in dat opzigt geheel naar eigen lu:;t en aanleg 
handelen m_ogten. 

Vraagt men nu naar de wijze, waarop. de stuclenten 
in de geneeskunde, bepaaldel~jk met liet oog op de 
voorbereidende en hulpwetenschappen, gedurende het 
eerste vijftigjarig tijdvak der hoogeschool, en ook nog 
in veel lateren tijd, hunne studiën gewoon waren in te 
rigten, ik ben bereid die vraag te beantwoorden, daar 
men, volgens mijne reeds uitgesprokene meening, den 
aard der toenmalige medische studiën grootendeels mis
kent, wanneer men ze alleen naar den inhoacl der me
dische lessen afmeet, en ze niet tevens uit het genoemd_e 
oogpunt beschouwt. Ik wil daarom eerst over de voor
bereidende eu dan over de hulpwetenschappen, inzon
derheid over die der kruidkunde spreken. Bedrieg ik 
mij niet, dan zal ik dit doende het bewijs kunnen le
yeren, dat reeds de akademie-burgers, tot · een· tijdvak 
behoorende, hetwelk nu reeds meer iuan 275 jaren ach
ter ons ligt, hoe veel ook ontberende v_an het-geen aan 
onzen tijd eigen is, zich niettemin zoowel van het be
grip als van de voordeelen eener institutio academica 
behoorlijk bewust waren. · 

Als de studie der oude talen en de beoefening der 
mathematische en historische wetenschappen teregt ge· 
acht worden , tot het voorbereidende onderwijs te he
hooren, en als men daaraan, tot ontwikkeling van het 
verstand en het oordeel, hooge waarde mag toekennen, 
dan moet het allezins onze goedkeuring wegdragen, 
dat men dit aan de Leidsche hoogeschool reeds van 
den vroegsten tijd af heeft ingezien. De lessen toch 
van TIARA, LIPSIUS, VULCANIUS. PAULUS ~1ERULA en an-

dere uitstekende hoogleeraars, aan wie het on<lenvijs 
in de Grieksche en Lntijnsche letterkunde, de Oudhe
den en <le historie was opgedragen, werden evenzeer 
door de studenten bij de medische Faculteit - gelijk 
wij reeds in de vorige Afdeelina door een en ander . t, . 

voorbeeld bevestigd .zagen - als dooi· hen, die voorn e-
mens waren eenig ander speciëel studie·-vak te beoefenen, 
althans gedurende twee jaren, bijgewoond. Zelfs vonden 
de voornaamste lrnlpwetenschappen der Algcrneene ge
schiedenis, inzonderheid de 1'ijdrekenkun<le en Aard
rijkskunde, zoo algemeene belangstelling, dat de werke11 
ván SCALIGER en CLUVERIUS niet ·alleen ·door ' de· aan
staande theologanten en juristen, máar ook door dé 
studenten in . de geneeskunde, hoog gewàardeerd ,vèrden. 
Dit was ook het geval met de historische lessen · na 

. . . ' 
MERULA's dood, door DOMINICUS Ba..unrns, en -na het 
overlijden van dezen, door den- beroemden DANIEL HEIN

sms gegeven , vermits ook daaraan, bij,na zon'clcr uit
zondering, door alle akadcmieburgers werd deeigenomen. 
Wederkeerig was het geene zeldzaamheid, als in de ge
hoorzalen der medisclie Professoren, vooral bij dé ont• 
leedkundige lessen, talrijke, tot de jnridisclie en theolo
gische .Faculteiten behóorende studenten werden oan
getroffen. Ten opzigte van de openbare anatomische 
demonstratiën .zal ons dit in een volgend Opstel over 
de geickiedenis van ket vtoeger· ontleedic_undig ondèrwijs 
te Leiden, uit eene en a'o<lere door deu akademischen 
Senaat vastgestelde bepaling 11ader kunnen. blijken. 
Werd op die ·wijze, reeds in dien vroegeren tijd, zonder 
wettelijlrn voorschriften en uit eigen beweging der be~ 
langhebbendeu, · aan de algemeene ·strekkii'lg van het 
akademisch onderwijs, de verspreiding yan nuttige ken
nis en beschaving (ad vitae usum et animÓtum ~ultwn) 
uitnemend voldaan, ·evenzeer · was er in die· voorberei
dende studiën een veel vermogend midd'el gelegen:· om 
het later onderwijs in de zoogenaam.de .speciële · stt1die
vakken toegankelijker en vruchtbaardei· te maken. 
Vooral werd <le studie de_r oude talen in het tijd vak, 
waarover wij spreken, op hoogen prijs gesteld, en de 
studenten in de geneeskunde stonden daarin llij die der 
overige Facultdte1i geensz1ns achter • . 'l'oóndèn 'to~h de 
medische studenten ·aan de akademischè le~sen o\,~r de 
Grieksche lette1·kunde groóte wàarde te hechten,' het 
was, om zoo ·doende niet alleen aan te · yullêii,· wat er 
aan het onderw\js op 'de Latij11sche scholen, waar ·men 
toen nog meende, Grieksch uit het Nieuwe 'l'estament 
te kunnen leeren, mogt ontbroken hehb_en, maar ook 
om zich den weg te banen, tot het verstá.~n 

I

van de 
oude schrijvers, van HIPPOCRATE~, GALENUS, .THRO.P~RAS· 

TOS en DIOSCORIDES, die bij het gemi~ va11 and~re bron
nen van wetenschap, tot vraagbaak yèrstrel~Içè,! moes
ten, en zel fs bij het. ondernijs· dikwijls tot .grondslag ge
legd werden. Even wenschelijk moest de kennis der 
Latijnsche taal geacht worden, · vermits daarin niet al
leen te Leiden, maar ook aan de. buitenlandsch.e boo• 
(Tescholen, die door de medische studenten, tot vol-
~ . 

tooijing hunne1· studiën, doorgaans bezocht werden, alle 
aka<lemische lessen gege.ven werden. Want het Lat.ij n 
was toen nog de algemeene, in alle Europesche landen 
gangbare taal der geleerden (het vinculum gentium in 
EMropa -- volgens JUSTUS LlPSIUs), waarin bijna alle, 
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voor den ü ánd . der gelcer<leil, of zelfs voor de hoogere 
en meer bescha11füe ~lasse der maatschappij bestemde 
boeken geschreven werden. Bedienden zich daarvan de 
kerkhet·vormers, de beoefenaars van het llome.insche 
Regt en zoo vele andere beroemde geleerden <lcr zes
tiende eeuw, betzelf<le gold van de hoogst verdienstelüke 
mannen, die zith in dat t~j<l vak met anatomische, bo
tanische en zoölogische studiën hebben belig gehouden, 
en de vruchten van hun onderzoek, inzonderheid met 
het oog op <le belangen <ler geneeskundige wetenschap, 
openbaar rnaakten. Het kan daarom niet bevreemden, 
dat de medische studenten toen doorgaans goede Jati
nislen waren en <le 110odzakelijkhei<l inzagen om niet 
alleen de boeken van CELSUS en PLINIUS, benevens de 
comm~ntatores van deze en andere oude schrijvers, ge
makkelijk te ,·erstaan, maar zich ook met de jongste 
wetenschappelijke ,·oortbrengselen op het gehied <ler 
Anatomie, Botan-ie e11zv. behoorlijk bekend te maken . 
Zelfs zou het 11iet. moeijelijk zijn om door ,·oorbeelden 
uan te wijzen, dat <le geneesheeren der zestiende en ze
ventiende eeuw er doorgaans pr'ïjs op stelden om hunne 
,lenkbeel<len in een zuiveren Latijnschen stijl uit te 
drukken. 

Daar insgelijks de mathemathiche wetenschappen, reeds 
van den flanvang cler hoogeschool flf, op l10ogen ·prijs 
geschat werden, zij het mij vergund ook dienaangaande 
enkele bijzon<lerhedeu te . vermelden, .in het vertrouwen, 
dat ook de geschiedenis der l1oogleeraars, die, op .liet 
einde 9er zestiende en in het begin va11 <l(} volgen.de 
eeuw, met het geven van onderwijs in die wetenschappen 
belast waren , cenige belangstelling vinden zal. Wat 
echter den aard en de strekking van dat eerste, te Lei
den gegeven, m!ithematische en physische onderwijs 
betreft, daaromtrent moet ik het oordeel aan meer be
voegden ov•ei·lnl.eu. 

l{eeds spoedig na ·de stichting der Leidsche univer
siteit werd het allezfos wenschelijk geacht, dat er ook 
akademi!!che lessen · over de Mathesis gehouden werden . 
De studenten in de geneeskunde vereenigden zich daarom 
met die der andere Faculteiten, om den geleerden, door 
zijn langdurig. verblijf in Italië en elders veelzijdig ge
vormden RUp0LPHUS SNELLIUS, die na de besto·rmJng 
en gedeeltelijke verwoesting. van Oudewater (6 en 7 Au
gustus 157 á) naar deze zijne geboorteplaats teruggekeerd 
was, tot het houde.11 . van )essen over de Mathesis uit 
te n_oodigen. Aan die vereerende roepstem voldoende, 
vestigde ~NELLIUS zijne woonplaats te Leidén, terwijl hij 
later, door zijne aan.stelling tot bu.itengewoon (1581) en 
venolgens tot gewoon hoogleeraar (1601), duurzamer 
aan de hoogeschool werd verbondt:n (3). Op de vroeger 
vermelde S'eries lectionum staan lessen over de Cosmo
graphie en Astronomie door hem aangekondigd, terwijl 
hij later met zijn mathematisch onderwijs oo~ lessen 
over de Physica1 die hem op bijzondere aanbeveling van 
den akademischen Senaat werden opgedragen ( 4), en 
over de theoretische WiJsbeg~erle verbond. Onde~ de 
talrijke in zijne school gevormde leerliugen, vel'mits <le 
L eid$che hoogeschool hem 34 j~ren • heeft mogeil be
zitten, behoorrle. insgelijks de ons reeds bekende REINIER 
BONT, die, volgens de reeds vroe"er mede.,.e<ledtle be-

. 0 0 

rigtcn van l!EINSIUs (5 ), uog in latere jaren gewoon 

was, van <lezen zijnen leermeester met lÖf en vcireering 
te spreken. Ook de bijzonderheden door MEURSIUS aan
geteekend , doen l1em als een verdienstelijk hoogleeraar 
kennen, temijl men bij denzelfdert geschiedschrijver van 
het Leidsche Athene eene opgaaf zijner geschriften 
vindt · (6). 

Nog grooter· waren echter de verdiensten van zijnen 
zoon WILLEBRORDUS, of, gelijk bij gewoonlijk naar zij
nen groot,;ader genoemd werd, WILLÈBR0RDUS SNELLIUS 
VAN ROYEN. Deze volgde namelijk, na reeds vroeger 
tot het geven van lessen over de Wiskunde geregtigd 
te zijn (7), aan zijnen vader in het jaar 1613 op, eerst 
nis buitengewoon, en twee jaar later als gewoon boog
leeraar. Voor het bekleeden dier betrekking was de 
jonge sNELLIUS reeds op 22jarigen leeftijd, bij uitne
mendheid geschikt, vermits hij bij een zeer gunstigen 
aanleg, niet alleen uit het onderwijs van zijn vader en 
andere Leidsche hooglee1•aars de meeste vruchten had 
weggetlrágen, maar ook in de scholen van ADRIANUS 
ROMAN US, van TYCHO BRA.Bi,. JOANNES KEPLER en andere 
beroemde wis- en natuurkundigen, die bij te Würzburg, 
te Praag en elders aantrof, g.evormd was geworden (8). 
Dit· verhinderde hem echter niet, om bij zijn weten
schappelij k onderzoek zelfstandig .te werk te gaan en 
bij veie gewigtige vraagstukken zijn eigen vernuft te 
beproeven . Dat dit doorgaans met een gelukkig ge
volg geschiedd~, blijkt vooral uit de naauwkeurige door 
den hoogleeraar MOLL medegedeelde berigten (9), die 
ons den jongeren SNELLIUS als een oorspronkelijk en \'in
dingrijk geleerde doen kennen, aan wien <le weten
schap, ·beha) ve de wiskunstige voorstellen, onder den 
naam van tkeoremata van SNELLIUS uekend, nog twee 
andere gewigtige ontdekkingen, in <le graadmeting en 
in <le bepaling van de wet der straalbreking in ver
schillende middenstoffen, te danken had. Het is daar
om niet te verwonderen; dat zijn vroegtijdige dood (30 
0-ètobQr 1626), in 3ójarigen ouderdom, als een groot 
verlies voor de . hoogesehool beschouwd ,verd (10). , 

Leveren de aangehaal<le voorbeelden ons het bewijs 
op, <lat het mathematische onderwijs, gelijk het door de 
eerste hoogleeraars in die wetenschap hij de Leidsche 
h.oogeschool gegeven werd, veelal . eene toepasselijke 
strekking had, het blijkt ons evenzeer uit andere be
rigten, dat men in die vroegere tijden, althans van het 
begin der zeventiende eeuw af, ook rP.eds afzonderlijke 
lessen 01·er de Physica gegeven heeft. Dat 1~!1melijk 
REINIER BON'r daarmede in 1599 zijne akademische 
loopbaan begon, en in het jaar 1603 bepaaldelijk tot 
Professor Physiees werd aangesteld, is ons reeds elders 
gebleken. I n die betrekking is hij onderscheidene ja
ren fong werkzaam geweest, zóó zelfs dat op de Series 
kctionum ~an 1613, door 0RLERS medegedeeld (11), al
leen zijne lessen over de Physica worden a_angekon<ligd. 
Evenwel zijn er aangaande dat physiseh onderwijs, het
welk BONT zeer behartig<le_en waarvan hij eerst afzag, 
toen hij later tot gewoon hoogleeraar in <le Genees
kunde be·noemd werd en velerlei andere pligteU: te ver
vullen had, geene bijzonderheden bekend. 

Onder de tij<l- en ambtgenooten van REINIER BOKT 
behoorde ook GILBERT JA.CCI:IAEUs (JACCHEY), e1:11 Schot 
van afkomst cu te Aber<lccn geboren, die, als belast. 
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met het geven van lessen over <le Pkysica, te dezer 
plaatse verdient herdacht te worden, gelijk dit evenzeer 
geldt van zijn beroemden leerlio•"' en opvol"er FRANCO b ,-, 

ontmoeten zullen. - Werd het aan de wijsgeerige gè• 
schriften van BURGERSDIJCK toL groote verdienste toe
gerekc11d, dat zij naar geest en inbond den stempel der 
Áristoteliaclte pltilosopkie droegen, vermits deze laatste, 
naar het oordeel der toenmalige godgeleerden, geacht 
werd met de regtzinnige kerkleer het meest-- te · stroo
ken, hetzelfde kan gezegd worden van zijn Oollegium 
pkysicum, dat insgelijks tot een handboek voor zijne 
natuurkundige lessen bestemd was-(19). Want ook bij 
dat onderwijs strekte de leer van ARISTOTELES tot éérti
gen grondslag. Is dit zigtbaar uit de ·32 JJisputationes, 
die den inhoud van voornoemd ·Oollegium pkysicum uit
maken, wij zien hetzelfde bevestigd in een merkwaarriig 
door Curatoren en Burgemeesters vastgesteld Regle
ment omtrent de orde en den inkoud der alcademiscke 
lessen over de Wijsbegeerte. · De daarin berntte bepalin
gen werden namelijk door eene commissie uit den Se
naat, die daartoe door Cu·ratoren en Burgemeesters ~vas 
uitgenoodig<l, op 7 Augustus 16H ontworpen en na de
libe1·atie en goedkeuring openbaar gemaakt. Dat au
thentieke stuk, onderteeken<l door de zes hoogleeraars, 
die het ontwerp geleverd hadden (20), is in zijh ge-· 
heel, benevens eenige daartoe betrekkelijke bijlagen , 
onder de JJocumenten van den alcademisclcen Senaat be• 
waartl gebleveu, · en ik wil daaruit, in eene aanteeke
ning, met voorbUgang_ van al wat tot <le lessen !)Ver de 
Logica en de Etkica betrekking heeft, de voorschriften 
mededeelen, omtrent de praelectiones pltysicae_ vastge·
stald (21). 

PIETERSz;oon BURGERSDIJCK. Immers is het bekend, dat 
die beide hoogleeraars wel als leden van de wiis~eerio-e 

~ ~ r, 

en letterkundige Faculteit, lessen over de Lon-ica en 
J\letapl'.ysica. hielden, doch aan de beoefening de~ proef
ondervrndeliJke natuurkunde, die mede, naar het toen
malig gebruik, onder de Pkilosopkie begrepen werd (12), 
boven de Redeneerkunde, de Zedekund·e en.an<leredeelen 
"tier bespiegelende Wijsbegeerte de voorkeur gaven. Hoe
wel derhalve JACCHAEUS, na reeds vroeger _loffelijke 
proeven van zijne geschiktheid voor het geven van 
w~jsgeerig onderwijs te hebben afgelegd, oorspronkelijk 
ttls professor extraordinarius Lo,gices, in ·de plaats van 
MURDJSON, d.en 9den Augustus 1605 ·wrnl aangesteld, 
terwijl daaraan, twee jaren later, het onderwijs in de 
.Etkica werd toegevoegd ( l3), zoo hield 'hij zich echter 
geenszins alleen met on<lerwerpen van bespiegeling, 
maar evenzeer met praktische zaken bezig. Inzonder
heid zette hij zijne studiën iu de Geneeskunde voort en 
verwierf zich daarin, in 1611, den dcictoralen grnad. In 
het daaropvolgende J. aar werd hii tot "'ewoon hoo"-

. ~ " b i:, 

leeraar bevorderd, en, hoewel hij toen met het onder-
wijzen der Logica en Etkica voortging, hetgee~ _bijv. 
in 1613 des morgens te zeven ure geschiedde (14-), zoo 
verwisselde hij echter later die studievakken met dat 
der Natuurkunde, waarin hij geacht werd zeer bedreven 
te zijn. Ook als schrijver deed hij daarvan door de 
uitgave van lnstitutiones pkysicae blijken (15 ), waàr
aan men in dien tijd waarde gehecht heeft, v·ermils het 
hoek. meer dan ééns 11erdrukt werd. 

Nadat J.A.CCHAEUS in 1628 gestorven was ( 16), werd 
)1 ij door zijn vroege ren leerling FRANCO PIET ERSzoon 
BURGERSDIJCK, die te Leiden gestudeerd en op 3l Maart 
1620 het meester~chap in de pliilosopbie verworven had, 
als lid der wijsgeerige en letterkundige Faculteit opge
volgd. Gelijk men verwachten mogt van iemand, d.ie 
niet alleen door JACCHAEUS gevormd was, maar ook in 
de school van WILLEBRORDUS SNELLIUS, die als zijn pro
motor genoemd wordt (17), zijne akademische opleî<ling 
genoten had, \\'erd ook door dezen hoogleeraar aan de 
zoogenaamde pralttiscke pkilosopkie groote waarde ge
hecht. Evenwel stem ik to-e, dat het inzonderheid de 
bespiegelende wijsbegeerte was, die naar het oordeel 
van den toenmaligen t~jd, op eene uitnemende wijze 
door hem vertegenwoordigd wen], blijkens het oordeel, 
·dat MEUR_SIUS en cuNAEUS over dezen bunnen vroege
ren ambtgenoot hebben_ uitgesproken (18). · Hetzelfde 
blijkt uit den aard en de lotgevallen zijner geschriften 
o\·er de Natuurlijke wijsbegeerte, orer de Moraal, de 
Redeneerknnde en Bovennatuurlcunde, benevens die over 
de Staatkuishoudkunde en Staatkunde, \relke niet slechts 
bij hun eerste verschijnen buite11gemeenen opgang mnak
ten, maa.r nog lang een zoo groot gezag bl even be-hou
den, drtt althans zijne le_erboe)5en over <le Logica en 
Metapkysica aan Je latere hoogleeraars in de wijdbe
geert~ tot leiddraad bij . het onderwijs werden voorge
schreven, zoo als inzouderheid THEODORUS KRANE on
dervond, <lien wij als hoogleeraar, eerst bij de wijs
geerie:e en veryol~cns bij de medische Faculteit: nàJer 

Over de voorbereidende wetenschappen sprekende, die 
door de medische studenten aan de Leidsche hooge
school, reeds van den beginne af, beoefend werden, 
ben ik als onwillekeurig, wat het mathematische · en 
physische onderwijs betreft, in eenige bijzo111lerheden 
getreden, die welligt geacht zullen worden, buiten de 
grenzen van mün hoofd-onderwerp te liggen, of er althans 
minder regtstreeks toe te behooren. Ik wil dnn ook die 
voorbereidende wetenschappen in het vervolg laten rus
ten, met uitzondering misschien van de Pkysica, ·als mij 
de bijzondere verdiensten van een. of anderen docent 
tot hare opzettelijke vermelding mogte~ aanleiding ge7 
ven. Bij het volgen van dieri algemeenen regel, mag 
ik echter de Ckemie en Botanie geenszins· uitsluiten. 
Deze toch zijn niet alleen ten all-en tijde als onmisbare 
hulpwetenschappen bij de studie der geneeskunde be
schouwd gew.orden, mRar 'iverden·-vroeger geacht. daar
toe zelfs te behooren ·en er een bestanddeel v,an' uit te 
·maken. Immers werdeh die beide we_tenschappen oudtijds 
niet tot de Faculteit 'der letteren en ,vtjsbegeerte, of de 
zoo<>'enaamde vierde ~'uculteit, maar tot die der Genees-

t-

kunde gebragt, zoodat steeds één of rheer leden der 
medische Faculteit inet het geven van het éhemi.séhe 
en botanische onderwijs belast waren. Onze geschie
denis van het geneeskundig • onden,'.ijs aan de . Leidsche 
'hooo-eschool zou daarom zeer onvolledig zijn, wanneer ::, 

wij, over de daartoe betrekkelijke zaken · en personen 
sprekende, de beide genoemde studievakken van onze 
beschou\,·ing uitsloten. Wij willen daarom trachten ons 
nu en voortaan, ook met de lotgevallen van deze be
kend te maken, v·ooral dewijl het ons blijken zal dat 
iij in den loop <ler tijden stee;;ds_ grooten .iuvloed op den 
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geest en inhou<l van het geneeskundig onderwijs hebben makkelijker. Bovenal werd de studie der .13otanie groo
uitgèoefencl. lelijks bevorderd dooi· den rijkdom van voorwerpen, 

Voor het tegenwoordige maak ik een begin met de waarover hare beoefenaars steeds te beschikken hadden, 
Botanie, vermits de geschiedenis van het scheikundig terwijl aan de voortbrengselen der inlandsche :Flora 
onderwijs ons eerst dan zal kunnen bezig houden, wan- vele b~langrijke, in andere· werelddeelen te huis behoo
neer de beschouwin~ van een later tijdvak ons toonen rende gewassen, die men z,elfs levend naar Europa 
zal, d_at insgelijks de Chemie onder de geneeskundige trachtte over te brengen, als om strijd werden toege
studievakken opgenomen en als zoodanig aan de Leid- voege!. :Oie belangstelling in het verzamelen enaankwee
sche hoogeschool vertegenwooi·digd werd. ken van uithecmsçhe planten was in de laatste helft 

Dat in vroegel'en tijd aan het onderwijs in de Kruid- der zestiende eeuw, inzonderheid aan -cle zuidelijke en 
kunde .. de bepaalde strekking werd toegekend, om de noordelijke · gewesten van ons vaderland eigen, en een 
aanstaande kunstoefenaars met de talrijke en veelver- kruidkundige van dien tij<l, de uit JUjssel afkomstige 
mogende geneesmiddelen, die het · plantenrijk oplevert, MA'l'THIA.S L0BELIUs, die als ooggetuige kon oordeelen. 
behoorlijk bekend te maken, is niet te verwonderen, en tijdens hij geneesheer te Delft en lijfarts van Prins 
volgt reeds uit de indeeling der Botanie onder de WILLEM ( was, legt de merkwaardige verklaring a(, dat 
studieva.kken der medische Faculteit. Bij die zienswijze er in het toenmalig Jhansd1 Vlattnderen en in .onze 
heeft men natuurlijkerwijze het nut miskend of voorbij- meer noordelijke gewesten veel meer zeldzame krnicJ'-en, 
gezien, dat men er als oefening in zorgvuldig waarne- heesters en boomen te vinden waren, <lan in eenig an
men aan toekennen moet. Zoowel in rigting als om.; der land van Europa (22) . 
vang wordt e1· duarom tusschen het vroegere botanische 'femijl ik meendP., bovenstaande bijzonderheden niet 
onderwijs en hetgeen dit in lateren tijd geworden is, onvermeld te mogen laten, ten einde den lezer eeni
een zeer groot verschil waargenomen. Men zal daarop germate te verplaatsen in l1et tijdvak, waarin met het 
steeds bedacht" moeten zijn om van het door ons ge- bota_nische onderwijs aan de Leidsche ]10ogeschool een 
noemde tijdvak niet meer te vorderen, dan waartoe de begin werd gemaakt, ben ik thans bereirl om den aard 
l10ogleeraars, bij het standpunt der natuurbeschrijvende en de strekking van dat onderwijs, voor zoo ver dit 
wetenschappen, io de laatste helft der zestiende eem\) mogelijk z~jn zal, nader te doen kennen. Wij zullen tot 
werden in staat ges~eld. -· - Met , die woorden ,vil ik <lat einJe de spaarzame herigten moeten bijeenbrengen, 
echter geenszins te kennen geven, dat men, met ]iet die geschikt zijn eenig licht te verspreiden over het 
oog op genoemd tijdvak, aan alle natuurbeschrijveu<le leven en bedrijf der personen, die in het eerste !i0jarig 
wetenschappen één en hetzelfde standpunt zou moeten tijdvak der hoogeschool met li et houden der botanische 
toekennen . Integendeel is het onmiskenbaar, dat er lessen bdast werden, of anderzins, op de beoefening 
toen reeds in de kennis \'an planten en dieren betrek- der kruidkunde aan de Leidsche universiteit een wel
kelijk veel _grootere vorderingen gema.akt waren dan in dadigen invloed gehad hebben. 
die ' afdeelingen der natuunvctensciiap, waarin men zich ! Het botanische onderwijs te Leiden dagteekent van 
met het onderzoek der onbewerktuigde ligchamen bezig i 1587, hetzelfde jaar, waaril) dé akademische kruid
houdt. Hoe toch zo11 eene wetenschappelijke beoefonina i tuin, gelijk elders uitvoeriger ·.vermeld zal worden, werd 
dei: Mineralogie mogelij k geweest zijn bij het gemis de: J aangelegd. De eerste voor'· ·dat onderwijs benoemde 
nllernoo<ligste hulpmiddelen , dié haar door andere kun- hoogleeraar was de ons reeds bekende GERARDUS BON

sten en wetenschappen, inzonderhei<l . door de Ch.emie, TIUs, a1rn wien het bij :Besluit ,·an Curatoren cl. d. 6 
moeten verschaft worden? Van hetgeen men later Geo• Septemher . van genoemd jaar, ·met verhooging zijner 
togie en Geognosie g~noemd heeft, had men in dien jaarwedde, werd opgedrngen, onder bepaling, dat cle bo
tijd zelfs niet het allerminste denkbeeld. Dat daaren- tanischc lessen in den zomer, en die over de anatomie 
tegen de beoefening der Planten_kunde en der . Dier- in den winte1· door hem zouden gegeven worden (23). 
kunde reeds in de laat$te helft der zestiende eeuw niet Aan die tweeledige verpligting trachtte BONT wel naar 
geheel onvruchtbaar was, vindt -ziine verklarinO', eens- ziin vermogen te vddoen , doch ondervond spoedio- dat . ~ t> . ~ - t:>7 

deels in de grootere belangstelling, die ·aan de kennis het· hem uij zijne cverige lessen en eene uitcresl.rekte 
. 0 . 

der le\'encle. natuur te . beurt viel, nnderendeels in den geneeskundige praktijk onmogelijk was, zich daarvan 
aard der kennis en in de hulpmiddelen, waardoor zij - zóó, gelijk het behoorde en bij het zelf verlangde, te 
verkregen wordt. De Botanie en Zoölogie toch hebben kwijten. Ond~1· die omstandigheden kon het hem niet 
l1aren voornaamsten grondslag in zorgvuldige wanme- 1 anders 4an welkom zijn, dat hem, reeds na een tweeja
neming, en kunnen reeds daardoor tot een aanmerke- 1 rig tijdsverloop, de Amsterdamsche aeneesheer PIET.ER 

lijken gradad van ontwikkeling gebragt worden, terwijl PAAW, onder den titel van buiteng:rnon hoogleerë1ar 
er voor e wetenschappen, die wij in tegenstelling van bij de geneeskundige Faculteit, werd toegevoegd. Die 
deze. noe'.°_den., meet· regtstreeks behoefte bestaat aan maatregel van heeren Curatoren heeft 1-ijke vruchten 
opzettel~ke p~oefnemingen en aan veelsoortig natuur- gedragen, en zoo iemand, heeft PAA w aan liet doel, 
en scbe1kund~g onderzoek. Hee_ft men, in lateren tijd, <lat men. met zijne aanstelling beoogde, uitnemend be
v?or de studie dtr onhewerktmg~le __ natuur, de benoo- ~ntwoor~. Wij willen trachtcu, ztjne groote verdiensten 
<l'.gde vo_orwerp~n veelal van hemde en verre, of zelfs rn het hcht te stellen, en vertrouwen, dat ook d.e o-e
mt de diepere ~ngewanden . der aarde, moeten bijeen- sc}lie<lenis zijns levens eenige belangstelling vinden :,'ll. 
brengen, ook rn dat opz1gt was de beoefening der PE'r&us PAVIUS, gelijk de Latijnsche uitc-ano- van zij
l'lantenknnde en der Dierkunde ten allen tijde veel ge· nen na11m luidt, in 1564 _te Amsterdam 

0 
gebore;1, was 
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een zoon van PIE1'ER PAA w ADRIAANSzoori, Haatl <ler leggen, ,loch ,lat du buitengewone hoogleeraar op de 
stad Amsterdam en · later Rentmeester van Alkmaar, en <lagen, die door de ordinafre Professoren werden vrij 
van GEERTRUIDA SPIEGEL, die insgelijks tot eene pa- gelaten, DIOSCOIUDES of eenig andet· botanisch schrijver 
tricische familie te Amsterdam behoorde (24). .Hij in het openbau verklaren zou. Dat l'A.AW nu - wiens 
ontving zijne eerste opleiding bij GESSEL te Amersfoort, persoonlijkheiJ, wat zijnen aanleg en zijn karakter be
en was zijne meer dan gewone kennis van de Latijnsche treft, nadet· door ons besproken zal worden, in de ge
en Grieksche ta.al vooral aan den Rector der Amster- schie<lenis van zijn ontleedkundig onderwijs - voor 
damsche School, ALARDUS FRISIUS, verpligt. In 1581 het vervullen van die taak, niet alleen als geleerde 
tot de akademische studiën bevorderd, bezocht hij de maar ook als praktisch geoefend natuuronderzoeker, al
Leidsche hoogeschool, alwaar hij 2 Nov. van genoemd lezins berekend was, mag zoowel uit de berigten, die er 
jaar _als student in de letteren werd ingeschreven (25), 1 aangaande zijne opleiding en den gang zijner studiën 
en niet alléén DONT en BEURNIUS, maar ook, zoo als tot ons gekomen zijn, als uit de reeds vroer,e1· door 
VORSTIUS en MEURSIUS vermelden, REMBERTUS DODo- 1 hem gegeven blijken .van bekwaamheid, met gr;ncl wor
NAEUS tot leermeesters gehad heeft. Na een vierjarig I den afgeleid. Gelijk hij den naam had, evenzeer in de 
verblijf te Leiden, vertrok hij in 1584 naar Parijs, om J kennis der Grieksche als in die der Latiinsche taal uit 
zoowel in de scholen van LODEWIJK en JOANNES DURE- ' te munten (29), zoo l1ad hij reeds, tijden~ zUn verblijf te 
TUS, als in die vanJ andere beroemde leeraars, zijne ge- Rostock, loffelijke blijken zijner wetenschappelijke en 
neeskundige kehnis uit te breiden. Toen hij later te taalkundige kennis gegeven door zijne aanteekeningen 
Orleans vertoefde, waar hij echter meer gelegenheid ! op het hoekje van GALENUS ?rEp"i E~,:,vµ,t"ç ""' """o,:,u
vond, zich aan beroemde regtsgeleerden, dan aan ge- µ,fxç Tpoq;wv (de probis et pravis alimentorum succis). 
neeskundigen aan te sluiten, noodzaakt_e hem de staat En wat zijne akademische opleiding betreft, S"chijnt 
van onntst, waarin Frankrijk in dien tijd verkeerde, PAA. w ste~ds met grooten lust <le natuurbeschrijvende 
naar elders de wijk te nemen. In het gezelschap van wetenschappen, en ondet· deze inzonderheid · de Botanie 
twee aanzienlijke landgenooten, RUMOLD HOOGE.RBEETs beoefend te hebben. Vond hij daartoe, bij het begin 
en GELLIUS VAN HILLEMA, de Loire afgezakt zijnde, zijner studiën, in de gehoorzalen van DONT en DOD_O
scheepte Hij zich n11ar Denemarken in en kwam ver- NAEUS geschikte gelegenheid, evenzeer stonden hem la
volgens te Rostock in het Hertogdom Mecklenburg, ter in Frankrijk en Italië de leerscholen v11:n beroemde 
alwaar hij zich inzonderheid met ontleedkundige onder- hoogleeraars open, onder welke wij JACOBUS ANTONIUS 
zoekingen bezig hield , en in 1587, op 23jarigen leeftij<l , coRTUSUS te Padua reeds bij name genoemd hebben. 
tot Medici nae Doctor bevorderd ,verd. Volgens de berigten Men mag daarom vermoeden, dat PAA w's botanische 
van :MEURSIUS, gaf PAA w zelfs aan de genoemde hoo- lessen allezins aau de behoeften van zijnen tijd en aan 
geschool, eenig ontleed- en geneeskundig onderwijs, ter- het toenmalig standpunt dier wetenschap zullen beant
wijl hij zich tevens door de uitgave van eenige kleine woord l1 ebben. Het annschouwelijk onderw\js . in den 
verhandelingen als schrijver bekend maakte (26). Teregt Horti,s botanicus schijnt daarbij hoofdzaak geweest te 
begreep hij echter, dat een zoodanig verblijf buitens- z~ju, en de aldaar gekweekte planten werden zoowel uit . 

. lands aan het voorgestelde cloel niet voldeed, zoo lang een medicinaal als botanisch oogpunt behandeld, ter
hij niet ook Italië bezocht ·had. Hij spoedde zich daarom wijl aan die oefeningen, zoo ~Is PAAW zelf vermeldt, 
derwaarts en woonde, onder anderen, de lessen bü van somtijds botanische excursiën werden toegevoegd (30). 
JACOBUS ANTONIUS coRTUsus, hoogleeraar in de Kruid- Door die oefeuingen van praktischen aard werd vç,or 
ku~de te Padua. Eene ernstige ongesteldheid van zijnen een groot d·eel vergoed, wat el· aan het theoretisch on,
spoedig daarop overledenen vader was oorzaak, dat hij, derwijs in de kruidkunde, op het ei.n~e der zesti_~ude 
na naauwelijks drie maanden in Italië geweest te zijn~ eeuw, uit den .aard der zaak heeft moeten ontbreken. 
door zijne betrekkingen huiswaarts geroepen werd. De Niettemin hechtte P.AA W ook aan dit laatste groote wuarde, 
daardoor ondervondene ·teleurstelling had evenwel ook ten einde zijne leerlingen II dagelijks ltoorende vernemen 
hare keerzijde. In het vaderland teruggekeerd, werd liij zouden, wat zij in den kruidtuin gezien. hadden." _Gelijk 
namelijk, op aanbeveling van den toenmaligen Rector nu de studenten voor_ hunne t.!1eoret1schi:: st~che, de 
maO"nificus LIPSIUS, aan wien hij reeds sedert den tijd voornaamste letterkundige hulpm1ddi:len, en hieronder 
zij~~.. studiejaren gunstig bekend was (27), door hee· voo_ral de boeken va~ _DIOSCORIDES, in den ' hortus bo
ren Curatoren, bij Besluit van 9 Febr. 1589, aan den Utu1cus zelven aanwezig vol)den (31), zoo maakte ook 
hooo-leeraar DONT toegevoegd, onder <le bepaling, dat de verklaring v·an laatstgenoemden ~chrijve.r den. voor
hij :erst, gedurende een h~lfjarigeri cursus, bl~jken zijner n~amsten inhoud der dobr. PA.AW ge~evene_ lessen -uit. 
bekwaamheid zou moeten geven . . Tot buitengewoon Vrndt men het vreemd dat een schnJver Uit de eerste 
Hoogleeraar benoemà, moest hij derhalve zijnen vro~- e~uw der Christelijke jaartelling bij dat 01~denvij~ tot 
geren leermeester DONT ter zijde staan en d~zen van gids ~n vraa?baak_ verstrekte, men houde 111 het_ oog, 
een deel zijner veelvuldige werki aamhe<len ontlasten. dat · dit geschiedde, deels_ om het ontbreken _. vhn a_n1lere 
Voor zoo ver deze tot de lessen over de kruidkunde hulpmiddelen, deels dewijl men in de, werken van DIO· 
en het onderwijzen der zoogeitaamde simplicia betrek- scORIDES meencle te vinden, __ ,~at _ men ~~ 4en tijd van 
king hadden, werd daarom, volgens de berigten van PAA"'f{ verlan~de, eene aanwyzmg_ namelJJ~ van de __ the
BOERllAAVE (28), de bepaling gemankt, dat BONT zelf rapeutische eigenschappen_ der plan:en, wier kenms als 

Ik d c:r een uur besteden zou om in den zome"t' plan - het hoofddoel der botamsche studie beschouwd werd. 
e en a., , . . r. f d' . te· l 'd'· d l 
ten, in den winter delfstcffen te rerloonen en uit te Voor die pharmaceietisc,ie o me ici11a ,mtt r.un e toe 1 
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was Dl0SC0RIDES de voornaamste auteur der geheele 
Onclh.eid, en het is daarom niet te verwo11deren .dat 
PAA w van oordeel was, de boeken diens schrijvers, gelijk 
trouwens tot in het begin der zeventiende eeuw alge
meen geschiedde, tot grondslag zijner lessen te moelen 
le.,..,.en. Ofschoon nu de Leirlscl1e hoog-leeraar, biJ' het 

Mtl ..., 

volgen van dien leiddraacl, zich den arbeid dei· geleer-
den, die, reeds in de zestiende eeuw, aan de tekstkritiek 
en interpretatie van DIOSC0RIDES groote zorg besteed 
hadden, heeft -kunnen ten nutte maken, zoo moet echter 
de verklaring . van een schrijver, die nog geenerlei denk• 
heeld van , systematische beschri.fving en van botanische 
terminolouie had, uit den aard der zaak hoogst· onvol
komen geweest zijn. Daarb_ij kwam, dat de voornaamste 
vroegere uitgevers en commentato1·es van DIOSC0RIDES, 
als men · MA'fTHIOLI en enkele andere geleerden uitzon
dert, meer op het letterkundig dau kruidkundig gebied 
te huis behoorden en zich daardoor dikwijls aan dwn
lingen moesten schnld_ig maken. In elk geval wils men 
in PA.A w's tijd van het Jicht verstoken , dat eerst later 
en niet het minst jn onze eeuw, door SIBT.HORP's Flora · 
Graeca : en SPRENGEL's Commentarius over het hoofd
werk van DIOSCORIDEs, zijne vijf boeken ,:-ip'l vJ,.i,ç 

lwrpi ,cî;ç, is verspreid geworden. 
Daar het toezigt en bestuur over den hortus botanicus, 

bij besluit van Cur!ltoren d.d . 10 Augustus 1598, aan 
BONT en PAAW gemeenschappelijk opgedragen, nR den 
dood des eerstgenoemd(l.n hoogleeraars, voortaan door 
PAAW alleen werd waargenomen, zag deze zich ook in 
die betrekking cene uitnemende gelegenheid geopend, 
om de ·beoefening der botanie te veraangenamen en 
hare praktische studie te bevorderen, Bij den grooten 
ijver, die hem bezielde, zal de in het jaar 1600 toL 
stand" gebragte verbetering, .de inl'igting namelijk van 
eene, a~n de , zuid-west-zijde vaa den kruidtuin ge
plaatste en met acht en veertig glazen ramen voorziene 
galer ij of overdekte wandelplaats, tevens voor de meer 
gevoelige . plantet1 tot bewaarplaats in den winter be
stemd. hem allezins wiflkom geweest zijn en to t nieuwe 
aanmoediging verstrekt :1,hebhe11 . De ·voltooijing dier 
p;alerij, in · de geschiedenis van de1t ho1·tus botanicus. 
nader te vermelde.n, l1eeft den hoogleeraar vermoedelijk 
de na1iste aanleiding gegeven, om, hetgeen vóór hem 
nog niet geschied was, eene -afzonderlijke beschrUving 
en af:beelding van den toenmaligen · kruidtuin, benevens 
cene nnamlijst der daarin• Mnwezige planten, te ontwerpen 
en in het licht te geven. Die eerstP, Catalogus van den 
Leidschen akademischen kruidt.uin is, volgens 0RLERS 
en NICER0N, in het jaar 1603, in octavo-formaat, doch, 
volgens anderen, reeds in 1601, in 12mo,·uitgegeven (32). 
SPRENGEL zegt den hen.Irak <lfor naamlijst, in 1617 in 
het licht ver~chenen, op <le Bibliotheek te Göttin.,.en 

"' gezien · te hebben (33). · · 
Pat het, voor het overige, evenmin in PA:A. w's tijd 

als Jater, lian. laakbaren naijver onder de beoefenaars· 
van h et~elfcte studievu k heeft ontbroken, kan blijken 
uit het voorbeeld van den geleerçlen J enascben l!.oog
leeraar WERNER ROLF'INCK, die niet 'alleen· nis ontleed
kundige bekend is, maar ook als opzigte; ··va:n den hor:
tus botanicus, aan voornoemde hoogeschool in 1629 
geopend -in de. . geschiedenis der kruidkunde 1~et lof 

vermeld wordt. In zijn werk toch over de- planten en 
heesters, waarin tevens een overzigt van de kruidtuinen 
in Duitschlan<l, Italië en de Nederlanden gegeven wordt, 
grijpt ROLFINCK de gelegenheid aan om te verbalen, 
dat PAA.W eens een Fraxinus in de plaats vnn eeoe 
Pistac-ia tereóintltus aan zijne leerlingen gedemonstre.erd 
heeft (.34). Wat er van die beschuldiging zij, is nn 
natuurlijk niet meer uit te maken. i\1aar 111 mogt de 
waarheid van het feit aan geenerlei bedenking onder
hevig zijn, dan zott het nog geenszins kunnen strekken 
om de ongeschiktheid van PAAW voor het hem opge
dragen botanisch onderwijs aan te toouen, evenmm als 
in onzen tijd eene soortgelijke gebeurtenis, de over
haa~ting namelijk, \\·nardoor een verdienstelijk botnnicus 
eene nieuw ontdekte tropische pijnsoort voor een reus
achtig Lycopodium aanzag, gestrekt heeft om aan de 
regtmatigè reputatie van dien geleerde afbreuk te doen . 

De · schoone roode kastanjeboom, door B0ERHAA. VE 
het eerst als Pavia beschreven en afgebeeld (35 ), houdt 
PAA w's naam, zoo1"el elders als bij ons, in gedachteni~. 

A lvorens over PAA-r(s opvolger te spreken, . moeten 
wij van twee beroemde krnidlrnndigen melding maken, 
op . wier bezit de Le{dscbe . hoogeschool heeft mogen 
roem dragen, en die als ambtgenooten van den ltoog
leeraar PA.AW, wel niet met het onderwijzen der Kruid
kunde zijn belast geweest, maar toch tot den bloei dier 
wetenschap en tot hare_ luisterrijke vertegenwoordiging 
aan de Leidsche hoogeschool veel hebben toegebragt. 
Elk deskundige vermoedt teregt, dat ik het oog heb op 
D0DONAEUS en CLUSIUS. Nadat ik eerst de voomaamste 
bijzonderheden vau beider leveusloop vermeld zal heb
ben·, wil ik trachten hunne verdiensten in het licht te 
stellen, of althans het gevoelen te doen kennen, door 
meer bevoegde beoordeelaars daaromtrent uitgesproken. 

-REMBERT DOD0ENS, later gewoonlijk DODONAEUS ge
noemd , werd. 29 Juuij 1517" te Mechelen geboren, wer
wn.art-s z~jn vader Di:NIS DODOEN, in het belang zijner 
haudc:Iszalêen, zijne woning had o~ergel>ragt. Beider 
voorouders· . hadden in Fl'iesl1rnd gewoond, en schijnen 
hunnen familienaam JOENCKENS of J0ENeKEMA ontleend 
te hebben van een adellijk slot, in de grit:itenij van 
Wimbritseracleel gelegen, niet ver van Stavoren. Laatst
ge1_10emde stad was namelijk de geboorteplaats van 
zij11 overgrootvader JARICK VAN J0ENCKEMA, die 
Burgemeester van Leeuwarden · geweest is. Een zoon 
van dezèn e11 dns de grootvader van onzen :REMBERTUS 
werd zoowel bij zijn familienaam JOENCKEMA, als~· bij 
weglating van dezen, enkel REMBERT JARIKsz. genoemd. 
Ook die JARIKszoon was vele j areu lang Vroedsman 
te Leeuwarden (Leovardicmae civitatis ;renior) en, gelijk 
reeds gemeld is, de vader van DODO, welken naam men 
in Brabant door DtNIS of DIONYSIUS vertaalde (36). -:-
Uit die genealogi_schc bèrigten blijkt dus, dat onze 
R.EMBERTus, nau wien deze voornaam naar zijnen groot
vader gegeven was, teregt eer!_ :Fries VR'IJ afkomst ge
noemd wordt ; en het is in dezen zin, dat men de woor
den van een oud Friernh kruidkundige SIMON A'BBES . 
GABBEMA (37) zal moeten opvatten: ,, Onzen beroemden 
landsgeooot de heere REMBERTUS DPDONAEUs JOENCKEMA, 
herkomstig uyt de 9ij ouwels vermaerde H anze:stadt Sta
voren.''. Die woorden . hebben intusscben aanleiding tot 
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groote verl\'arring gegeven, dewijl HULER daardoor ver- ook, rnim tien jaren later, het meermalen herhaalJe 
leid is geworden, om Stavoren voor de ~eboorteplaats · aanzoek, om bij Koning FILIP3 H, de door het vertrek 
van D0D0NAEUS te houden (38). Gelijk kij zich daarbij van VEMLIUS naar het Heilige Land, opengevallen 
op de getuigenis van GABBEM.-\. beriep; ioo werden plaats, als geneesheer aan het Spaansche hof te Madrid, 
SPRENGEL (39), DUPE'rIT THOU.Á.RS (40) en anderen we- te komen . vervullen; had afgeslagen (5 l), werd bij in 
derkeerig door de groote aan RALLER toegekende auc- het jaar 1572 door eene groote ramp getroffen. . Eeoe 
toriteit verleid, om de dom hem ten gevolge van mis• op 2 October en volgende dagen door de Spanjaarden 
verstand begane dwaling over te nemen. Dat toch die te Mechelen bewerkstelligde pluiulering beroofde hem 
opgaaf van H.A.LLER voor eene dwaling gehouden moet namelijk van het grootste deel zijner goederen, ter.vijl 
worden, en .dat Mechelen inderdaad de geboorteplaats hti nog treurde over het afsterven zij.net· vrouw, dii.t op 
van onzen DODONAEUS geweest is, kan thans, na het het einde . der maand April ·had plaats gehaJ. · Onder 
grondig, ook in dat opzigt, door VAN MEERBEECK be- die omstandigheden verklaarde hli zich bereid, om ·aan 
werkstelligd onde,rzoek (41) niet langer voor twijfelach- het hof van Keizer MAXIMILIAAN II de betrekking van 
tig gehouden worden. - Brengen ons de door . dien lijfarts, die hem QP eene aanzienlijke jaarwedde· en met 
schrijver bijeengebragte en grootendeels aan tijdgenooten vergoeding van reiskosten was aangebode11, · te komen 
en vrienden van DOD0NAEUS ontleende berigten, ten op- vervullen, in de plaats van den op 28 April 1572 over
zigte zijner geboorteplaats, tot volkomene zekerheid, ledenen NICOLAUS Biësrns, met wien wij reeds elders, in 
hetzelfde geldt aangaande het jaar, de maand e'n den zijne vroegere betrekking te Leuven, hebben kennis ge
dag zijner geboorte, waaromtrent ik echter geene bij- maakt. 
zonclerheden wil aanvoeren, daar ook dit punt door dien In de m1\lmd No\·ember 1574 -tot dat einde te Wee
schrijver, op· eene volledige wijze; is toegelicht (42). . nen gekomen, werd hij niet alleen door z_ijnen nieuwen 

u Waerschijnelijk de eerste:beginsels van de Latijnsche vorstelijken be·schermheer met groote wehvillendheid ont
ende grieksche ·talen tot Mechelen, in de alsdaer zeer vangen (52), en naar Duitsche manier met den titel van 
vermaerde publieke Stadts-schole, geleerd hebbende'.' (43), He1-r Bojratlt vereerd, maar zag ook de genoegens -van 
betrok DODONAEUS <le Leuvensche Universiteit., om dáát· zijn nieuwen werkkring in geene geringe mate vermeer
zoowel het onderwijs der twee gewone Professoren, ARNOL- derd, doordien hij zijnen vriend CLUSIU~, gelijk nader 
DUS NOO'r en LEONARDUS WILLElliAERS, als dat· der l>eide, blijken zal, te Weenen ontmoeten mogt. Na den <loOll 
aan het nieuwe collegie of de tweede stichting, met het van MAXIMIJ,IAAN il (12 Octob. 1576) ging DODONAEUS 
geven van geneeskundige lessen belaste kanunniken, in diezelfde betrekking bij diens opvolger RUDOLPH II 
JOHANNES HEEMS en PAULUS ROELS bij te wonen (44). civer, doch meende boven haar de voorkeur te moeten 
l{eeds op 18jarigen leeftijd bad hij zijne 11kademische geven aan eene ·op het einde van 1582 ontvangene be
studiën voltooid en werd hij den l0den September 1535 noeming tot gewoon hoogleeraar · in de Geneeskunde 
tot licentiaat in de G~neeskunde bevorderd, vermits <l~ te Leiden. Dat besluit wad mogelijk te gereeder door 
doct01·ale graad, zoowel toen als later, gewoonlijk slechts heru genomen, omdat hij van zijnen zoon REMBERTus, 
bij de adsumendi ad projessionem, gevorderd werd. Daarna die insgelijks tot bet W eener Hof -toegang' had;· meer 
zocht DODONA.EU3 zijne te J:.,euven verkregene kennis, verdriet dan genoegen ondervond (52 *), en dewijl · er 
vooral in de geneeskunde, door eene gedurende onder- i tusschen hem en zijnen ambtgenoot., den anderen lijf
schei<lene jaren voortgezette, wetenschappelijke reis in ! arts der heide genoemde Keizers, JOHANN CRÁTO voN 
Duitschland, l<'rankrijk en Italië, te volmak~n en uit te 

1

1 CltAF'~aEIM, eene zeer vijandi,ge;'>l't!clt' dikwijls in hevige 
breiden, waardoor hij tev-ens met vele bu1tenla.ndsche polemiek lu,chtgevende, gez10dl1e1d best_ond.- Maakte 
geleerden in aanraking k'.Yam (45). Onder dezen be-

1 
dit een en ander het verlaten van Weenen gemakkelij

hoorde ook JOANNES GUINTERUS, op wiens verzoek DO- ; ker, hij -werd tif sterker naar zijne •nieuwe bestemming 
DONAEUS in 1546, de door dien verdienstelijken geleerde i getr-okken door het bijzonder . eervolle, dat. er aan zijne 
bezor()'de uito-ave en vertaling van PAULUS AEGINETA op I benoeming te Leiden rnrbon·den - was. In de medische 

~ b . . 
nieuw nazag en met den Griekscben tekst vergeleek (46). ! l!'aculteit toch bestord er geenel'lei v!lcature, <laar BON-

Naar zijne geboorteplaats .Mechelen teruggekeerd, ! TIUS en HEURNIUS bij voortduring, IJ}et het geven der 
werd DODONAEUS reeds spoedig tot Stadts-merlecyn aan- j l~ssen belast bleve1~, en het was allet:n de groote naan~, 
aesteld, eene betrekking, die hij, gedurende- een dertig• dien DODONAEUS- z.1ch als geleerde . verworven had, die 
fat jaren, schijnt bekleed te hebben. De daaraan en heeren Curatoren op zijn bezit deed · prijs -stellen. Of
aan de O'ewone geneeskun<lige prakt~jk verbondene werk- schoon nu de Leidsche Hoogeschool zich over de vruch
zaamhed~n verhinderden hem echter niet, om ook de ten van · dien maatregel slechts korten tijd_ heeft 
natuurkundi()'e wetenschappen en inzonderheid de kruid- mogen verblijden, daar DODONAEUS haar r·1::eds derl 
kund~ waar~oor hij van jon(J's af groote liefde had op- löden Maart 1585, op 68,i.arigen leeftijd ontviel (53), 
gevat 

1
(47), roet ijver te blij~en beoefenen. Eene Oós- zoo blijf~,:het ·haar echter tot eer verstrekken, dat ook 

mo(Jraphiacke Inleidin9, aau zijn neef en' vriend JOA.· zijn naam in de re~ks van hare voormalige hooglee~
CHIMUS HOPPER opgedragen (48), werd door onderschei- aars wordt aangetrofft:n. Onder de geleerden toch, die 
dene, achtereenvolgens uitgegeven botanische werken ( 49) in de zestiende eeuw, bïj den ontwaakten lust tot ua- . 
opgevolgd, waardoor hij zich ook buiten. 'slands regt- ' tuurstudie (54), teregt van meening waren; niet' al, wat. 
matigen roem verwierf. Nadat DODO.NA.EOS in 1557 voor in DIOSCORIDES en PLINIOS gelezen wordt,· onvoorw1u'.r- .. 
een professoraat in de geneeskunde te Leuven, ~egens <lelijk te moeten aannemen, __ ma,ar ?~k op de geschr1f
minder aannemelijke voorwaarden, bedankt had (;)0), en ten der ouden cene behoorhJke kr!t1ek te moeten toe-
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passen, ten einde uit hunne ver~elijki11g met ei~enc ' wnnraan, uit llcn annl der znak, nog niet -volda:ui kon 
ontdekkingen voorclecl te trekken, in plaats van et· door ur~nlen, is het 1•eeleer zijne naauwkcuri~heid in hel b~
bèlemmcr<l en op een dwaalweg gebragt te worden, be- schrijven clcr afaonclerlijke planten, <!Je men op_ 1~1.·1.1s 
kleedt DODONAEUS eene voorname plaats (55), hetgeen moet stellen (GO). Daarenboven verdient ~iet loffeliJkc 
men te gereeder zat toesternmen, wanneer men in het vermelding, dat hij niet verzuimt de groeiplaatsen en 
oorr houdt dat ziine o-escbriften wat ons vaderland be- den hloeitrJ·d dei· meeste, vooral in de Vlaamsche pro· 

o ' .J h , 

treft, -aan die van CLU~IUS, van MATTHIJS LOBEL en vinciën te huis behoorencle gewassen op te geven . Ook 
anderen grootendeels zijn voora(gegaan . - Dat hem, hieruit blijkt, dat zijne beschrijvingen en afbe~~<linf;eH 
hij- die rigting zijner stuuiën, dikwijls tegenkanting en doorgaans. naai' de levende planten ontworpen ZlJll (61) 
misken11ii1g is te beurt ,r1wallen , kan ons niet bevreem- en daarom inzonderheid voor de inlandsche Flora 
den. l.\fa;r meer t.e ve~wonderen is i1et, dat zelfs zoo- nog geenszins alle waarde verloren hebben (62). Uit 
<lanigen zijner tijdgenooren, die in ·hun oordeel over de een en ander mag de gevolgtrekking worden «fgeleid, 
betrekkelijke waarde der oudere schrijvers met DOD0NAEUS dat HALLER hem niet ten onregte onder de inventores 
grootendeels overeenstemden, niettemin zware beschul- geteld en eene plaats naast COENRAAD GESNER en au
digingen tegen hem hebben ingehragt. Dit geldt bijv. dere beroemde mannen heeft aangewezen. Mogt iemand 
van den· beroemden JOANNES BA.UHINus, die hem het ver- de regtniatigheid dier handelwijze betwijfelen, hovennl 
,rijt doet van zich dikwijls met vreemde reclernn op te steunende op het gezag van T0URNEF0RT, volgens wien 
schikken (56); en van den zoo even genoemdèn MAT- D0DONAEUS nooit gereisd en slechts een klein getal 
'r.lllA.S LOBF.Llus, · volgens wien men aan vooONAEUS, in planten ontdekt, of voor het eerst beschreven beeft (63), 
de toepassing der meeste . uitspraken . van orn~coRIDES dan meen ik te mogen opmerken , dat die beroemde 
op vele later ontdekte en aan dien ouden schrijve!' nog Frnnsche kruidkundige ten opzigte van onzen laudge- . 
geheel onbekende planten, gehrek aan kritiek zou moe- noot niet onpartijdig genoeg geweest is. Tegen zUnt~ 
ten te laste leggen (ö7). Wordt die laatste beschuldi- ongunstige uitspraak toch kunnen de vele, tu~schen l.135 
o-in"' wederleo-cl door de rrroote zorrrvul<lio-heiJ waar- en 46 door vovoNA.EUS ondernomene reizen, zijn zeven-
t") ~ ~ ri t) t,' . 

mede DODONAEUS in de ver~elijking eener nieuwe plant jarig verblijf te Weenen en zijne eigene, door niemanû 
met de reeds door DIOSC0RIDE8 beschrevene, in hêt I zijner tijdgenooten weêrsprokene verklaring, <lat hij eell 
opgeven van zijne redenen tot twijfel en in het aanha- 1 aanzienlijk getal planten ontdekken en voor het eerst 
l<m van andere schl'ijyet·a, die zich met hetzelfde onJcr- be"chrijven mogt ( 61 ), met g1 on<l worden aangevoerd. 
werp bezig hielclr.n, gewoon is te werk te gaan, even- Bovenal .meen ik echter gewigt te moeten hechten aan 
zeer sch,ijnt het ongunstig oordeel van IlAUHINus alle de meening van een der grootste geschiedvorschcrs en 
kracht te verliezen, wanneer men kennis neemt \'an de kruidknndigen van den Iatc:.ren tijd, aan het oordeel van 
wUze, waa1·op no.DONAEUS, bijna in elke . voorrrede de SPRE~GEL, die zich de n-ioeite· gegeven heeft om -in zijne 
talrijke aan, de wer.~en van LEONARD FUCHs van c1usrus H·isto1'ia rei !terbaûae de rnornaamste door DODONAEUS 

,'; _.l ,' ~- ' ) 

LOBELius, ~L~'l'THlÖLI, enzv. ontleende afbecl<lino-en ver- het eerst beschreven planlsoorten op te Lellen en <looi· . ~ 

meldt (58). Wo1·<lt zóó de tegen DODONAEUS ingebragte de bijgevoegde namen van LlNNAEU5 uaauwkeurig aan 
heschul<ligillg van plagiant, wat zijne afheeldingen be- te <luiden (6j), terwijl <liezelfclc geleerde elders zegt, 
treft, ,rnn.11onder· men volgens HALLER en sPRENGEL al - dat -<le volledige uitgaaf van de sti?-pium !tistoria, in 
thans 13·3 ,oorspronkelijke aant1•eft, volkomen wederleg<l, 1583 door DODONAEUS bezorgd (66), alsnog 011cle1· de 
hetzelfde geldt ten ópzigt.e van den _tekst, dien men klassieke botanische werken geteld moet worden (67). 
slechts met de door FUC.1:IS en anderen gegevene be- Onder de tijdgenootcu, vrienden en geestverwanten 
schrijvingen behoeft te vergelijken om overtuigd te van .DO.DONAEO:l moet, als er van grootc wetenschappe
wo.r<len, dat DODONAEUs grootendeels ziji1en eigenen weg lijke verdiensteu sprake. is, een hooge, zoo niet <le al
gaat en in vele opzigten van de manie1· zijuer voorgan- lereerste rang worden toegekend nan CAROLUS c1usru;:; , 
gers afwijkt. 'l'erwijl toch de zoo even genoemde Duitsche wiens naam ik reeds vroeger, over het verblijf van Do
botanicus eene alphabelische orde, -<lat is, eene rang- DONAEUS te Weenen sprekende, genoemd heb, doch op 
schikking volgt, waaraan alle wetenschappelijke waarde ont- wien ik thans meer opzettelijk moet tel'Ugkomen, dewUl 
hreekt, heeft DODON A..EUs tereg~ geoordeeld, het nut en zijne ge~chieclenis niet alleen met die van laatstge
de ,·oornaijmste · eigenschappen · dtr plm'itén, benevens uoernden bolanieus, maar oók met die der Leidsche 
haar uiisve~1iio-:· voorkomen en onderlin·ge verwant- hoogeschool in een na.auw verhand staat. De betrek
schap, t'ot«j~ :;grondslag zijner verdeeling te moetën king toch tusschen <lic beide geleerJen <lagteekendc niet 
make11 (b9).r,fDJ.ereenkorfr~tig die algemeene beginsels eerst van het jaa1· 157-L, toen zij, door de benoerili'iug 
worden hij v. "él'é 'wekieken'.<,hf ;'krui<len, bloemen en zaden van DODO:-IAEUS tot lijfarts van Keizer MAXIMILIAAN lf. 
teziunengesteld; zoo insgelijks <le ivortels en kruiden tot tot vriendschappel~jken omgang werden in staat gesteld, 
rne<licinaal gebrnik dienende, of die van vergiftige maat· was rel!Js twintig jaren vroege1·, door wederkeerigc 
eigenschappen voorzien zijn; vervolgens de graan - en blijken van achting voor· elk.anders wetenschappelijk1: 
peulvruchten enz. Ziet men daaruit, dat SPltENGEL rnet ver<liensten, tot stand gekomen. Nadat REUBERT DO· 

eenigen grond heeft kunnen zeggen: "ordinern /ere na- DOEN:S namelijk, \'l'oeger gewoon zich van tie La1ijnsche 
turalem se,·vat," het blijkt tevens, dat de weleuschappe• taal te bedienen, in 155°1 zijn Cruj;dtboeck, in den welcken 
lijke ver~eeling en rangschikking der planten in den die g!tekeele !tistorie, dat es t geslac!tt, t fatsoen, nae;n, 
t~~~l van DODONAEU:S nog hoogst onvol~omen was. 'l'er- \ natuere, cracltt ende werckinghe, van den Cruyden, uiet 

"~~ .. ~m'.:,.~ --~~~-~or~ ~au dezen geene e1schen mag doen, !l alleen !der te lande u:assende maer oock van den an-



deren vremden in der Medec!Jnen oorboorlijck, met grooter \\Ïerf. luzoudcrlwid wor<lt zijne Jlariorum plantarztm 
neersticlte9t begrepen ende verclaert es, metderselver Cru!)-.. kistoria, een in zes boeke n ver<lecl<le foliant, waarin 
den natue?·lick nae1· dat leven conteJfeytseZ daer by ge- zijne vroegere tot ·de l!'lora van Spanje, Hongarije en 
stelt, in <le Vlaamsche taal had uitgegeven om de studie Oostenrijk betrekkelijke werken op nieuw overzien en 
tlci· in!andschc Flora te bevorderen en ook ougelcttercle vereenig<l zijn, door alle deskundigen hoog gewaar<leercl 
cruytlzejltebbers te gerieven (68), besloot CLUSIUS dat en door SPRENG EL eén onovertroffen model genoemd (71): 
uitvoerig, door 707 houtsneêfi.guren opgehelderd, werk, eene lofüpraak, waaraan men te meer gewigt moet hecli 
van meer dan 800 bladzijden in folio, in het li'ransch ten , als men bedenkt, <lat de nuteur, toen hij genoemd 
te vertalen en <laaraan, in overleg met <len auteur; die werk iu 1601 te Antwerpen in het licht gaf; .reeds een 
er ecne Latijnsche voorrecle voor schreef, honderd <lrie J6jarigen ouder<lom bereikt ha<l en, gelijk hij in de 
en twintig nieuwe figuren toe te voegen (69). Gelijk voorrede zegt, aan velerlei kwalen en ongeniakken on
clie l?ranschc tekst in de later door IIENRY LYTE be- derhevig was. Ware het noodig, den hoogen .. aan CLU, 
zorg<le Engelschc vertaling ( An iwerp, 157 8) gevolgd sms toegekenden lof nog door het . getuigenis van an
,rnrd, zoo maakte insgelijks DODONAEUS zelf in de latere dere bevoegde beo.ordeelaars te bevestigen, dan zou het 
uitgaven van zijn werk van de aldaar en el<lers door voldoende zij11 , de woorden te herinneren van onzen 
CLUSIUS geleverde bijdragen gaarne gebruik: Beide BOERIB.AVE, door wien hij de grootste kruid'kundige 
geleerden toonden <lcrhalve boven laakbaren naijve1· vei·- zijner eeuw genqemd werd (72), Vraagt men nu, waar
lieven te zijn, en meer de bevordering der wetenschap aan CLusrus die hooge waardering te da~ken, had, dan 
te behartigen, dan slechts naar eig~nen roem te streven. schijnt het antwoord te moeten wezen, dat hij haar in
Gel ijk het beiden vergund werd, aan hunne geliefkoosde zonderhei.d aan het zelfstandige zijne1· kennis · en aan 
studie een la·ng ei1 arbeidzaam leven te wijden, zoo be- het streven naai· volkoinenheid, dat in .zijne talr~jke 
hoorde het ook onder hunne gemeenschappelijke lotge• geschriften doorstraalt, verschuldigd was. Bij zijne bo
vallen, dat zij de laatste jaren huns levens te Leiden tanische studiën t.och had hij als vast beginsel aange
<loodiragten en achtereenvolgens, na een tusschensland nomen, slechts zijne eigene oogen en waarnemingen te 
van weinige jaren, in eene bijna gelijke betrekking, tot vertrouwen, maar niets alléén op het gezag van anderen 
de aldaar ge\·estigde hoogeschool stonden. Hebben wij aàn te nemen. Daarenboven tl'eft men in de geschriften 
om laatstgenoemde reden de verdiensten en lotgevallen van c1usrus de loffelijkste blijken van groote naauwkeu• 
van DODONAEUS doen kennen, het is eve11zce1· daarom, .righeid aan, zoowel in zijn onderzoek naar het maaksel 
c\at wij thans beproeven moeten, insgelijks de verdien . der vruchten, waaraan hij inzonderheid de voornaamste 
sten van CLUSIUS in liet licht te stellen. Wilde ik karakters onlleend heeft, als in het cletermin~r~n der 
evenwel ten zijnen opzigte, -even als vroeger bij DODO· species en in het ontwerpen der beschrijvingen. - Ook 
NAEUS geschied is, ook de voornaamste bijzonderheden is het bekend, dat vele schoone boomen, heeste1·s en 
uit zijn lang en veel bewogen leven, vóór zijno komst sierlijk bloeijen<le planten, gelijk de. ~v.i!de. kastanje, de 
te Lei<lcn, vermelden, dan zon ik mij aan te groote platnanhoom, de laurierkers, de 'l'huja ocèideutalis, de 
uitvoerigheid moeten schuldig maken. Het is deswegens, Pritillaria imperialis en andere Liliaceën, door ·c1usrns 
<lat ik mij tot de laatste jaren zijns leven~, in eervolle het eerst naar onze gewesten zijn overgebragt. Eeni
hetrekking tot de hoogeschool doorgebragt, wensch te germate geldt dit ook vnn onze anrdappe1$, .wanrvan 
bepalen, waarbij mij, behalve de enkele, bij CLUSIUs hij in zijne Rm·iorum plantarum historia (Libr. IV. 
zelven · te vin<len berigten, de door den hoogleer;iar Cap. 52) eene naar het leven ontworpene afheelding en 
V0RSTIUS op hem uitgesproken lijkrede hoofdzakelijk beschrijving gaf, en die hij reeds als eene 1·adix escu
tot bron zal moeten verstrekken (70). lenta deen kennen, honderd jaren vroeger cl~n men haai· 

CHARLES DE L'ESCLUSE, op 18 Febr. 1526, te Atrecht als . zoodanig, althans in ons vadcrlan<l, begonnen is te 
(Artoig), vroeger tot België, thans tot :Frankrijk be- gebruiken . 
hoorende, uit een aanzienlUk geslacht geboren, onder- Na het aangevoerde zal het niemand· bevreemden 
schei<lde zich reeds van jon~s af dooi· zin en aanleg kunnen, dat beere11 Curatoren, die reeds meermalen ge• 
voor studie. Hij ontving .ztjne opleiding te Gent en toond hadden op <len botanischcn tuiu <ler Leidsche 
aan de hoogescholen van Leuven, Marburg en Witten- hoogeschool . groote11 prijs te stellen, het allezins be
berg, zoowel dáii.r als elders, vooral op zijne vele we- gcerlijk von<len om eenen man van .zoo g rooten naam 
tensclrnppelijke reizen , in Frnnkrijk, Spanje, Portugal, aan die instelling, en daardoor aan de universiteit zelve 
Engeland, Duitschlan<l en Hongarije, niet alleen de te verbinden (73). C1us1us had namelijk rroeger, ge
regt'sgeleerde en letterkundige, maar ook de natuurknn- durende een veertienjarîg tU<lvak, eene soortgel~jke be
dige wetenschappen beoefenende. Gelijk hij de Fransche, trekking bekleed bij den keizerlijken kruichL1in ~e Weenen, 
Italiaansche, Spaansche en Hoogduitsche taal sprak, waarvan het opzigt hem in 1575, nameus keizer MAXI
zoo was hij niet minder in het Grieksch en Latijn be- MILUAN II 1ras opgedragen. Niettegenstaan<le hij bij 
dreven, en in het algemeen , een man van klassieke 

I 
dezen vorst in hooge gunst stond en o:ok bij diens 

vorming, zoo<lat HEINSIUS in lateren tijd niet aarzelde, ·1 opvolger RUDOLPH II zijne betrekking bleef waarnemen, 
om hem naast SCA.LIGER, eene plaats onder de geleerdste hoewel hem het daarvoor verschuldigde stipendium ont
mannen rnn zijnen tijd aan te wijzen . Bovenal waren I houden werd (74), 'IVas hij echter, vooral sedert het ver
het echter de grondig bewerkte en rnet voo1 trtffelijke . trek van zijn vriend DODONAEUS, het hofleven moede 
lio~tgrnvuren voorziene botanische geschriften, waardoor I geworden, zoodat hij zich seder~ 1587, ~Is am?tcloos 
c1usrns zich eene hoog~t eervolle bekell(lheid ver- I burger tl:l l!'rankfort aan den M:arn gevestigd haa. Of-



schoon hij ulcláár, volgen~ zijne licgeerlc, geónedci vaste zucl1t beschuldigt, in minder vricn<lschappelijkc n:rli0'.l
bctrekking bekleedde, wen1 hij C\'enwcl geenszins Hls een ding. Bij het nnau :\· verband van .de aan elk hunner 
vergeten burger beschou,rd, en stou<l ook bij den land- opgedragenc ambtsbe!rekking, kan <lie vijandige ge• 
,·oogd w1111ELM van Hessen, die hem het in orde bren- ziudheid niet anders clan Lot nadeel der botanische sLu
~en zijner tuinen Le Cassd opdroeg, in hoog aauzien, <liën gestreh hehben. C1us1us ondervond er in dub
terwijl hem tevens eene vaste jaarwedde was toegelegd, bcle mate de onaangename gevolgen van, de1Yijl hij 
welke echter bij den dood van voornoem<len vorst op- daaraan ook den tegenstand wijten moest, dien hij vnn 
hield (75). Voor het overige beviel liet hem, gelijk hij PAA.w's schoonvader JAN VAN HOUT ondervond, ccncn 
aan zijnen vriend LIPSlUS schrijft, te I•'rankfort zeer man~ die niet minder <looi· zijne groote talenten, dn ,i 
slecht, dewijl er te veel een koopmansgeest heerschte, door zijne betrekking 1tls stadsgeheirnschrijver en 111'3 
weinig• liefhebberij voor studie bestond en het leven er· secretaris van het Collegie van Curatoreu, onbedcnkc
zeer duur wns (76). Een en ander begunstigde \\"aar- lijk veel invloed had (81). Het is daarom niet te ver
schijnlijk den goeden uitslag van het door Burgemees- wonderen, . <lat c1usrus zich in fa.tere jaren wel eens 
ters en Curatoren der Leidsche boogeschool gedane beklaagde, dat de uitkomst weinig beantwoordde nan 
11anzoek; hetwelk hem op hun verlangen, door een ?U· de voordeeien en genoegens, die men hem te Leiden 
ner grootste vrienden, J0A.N VAN B.0GHELA.NDE, was had voorgespiegeld (82). We<lerkeerig roemt hij echter 
medegedeeld. Bij die uitnoodiging, om onder den titel de blijken van achting, die hij van de meeste leden 
van professor hon01·arius•.> het bestm1r over den akade- van den nka<lemischen senaat onde1·vond, terwijl inzon
mischen kruidtuin op zich te nemen, werd hem tevens derheid de jongere nousA, SCALIGER en RAPHELINGIU:l 
ccne A.anzienlijke jaani•e<lde toegezegd, benevens vrij- onder zijne vertrouwusle vriendt~n behoorden. Daaren
stclling van . hèt geven van onderwtjs (77) . . Is het won- bo1•en was ci..usIU:S gewoon, bijna dagelijks brieven te 
der, dat hij besloot aan die eervolle roeping, waarvan schrijven en te ontvangen, niet alleen over botanische, 
reeds· vroeger meermalen sprake gc1Yecst \\·as (78), thans maar dikwijls ook over hislori:;:che, geographische, ar
ie vóldoen,· nu hij ze op officiële wijze en onder aller~ chaeologi~che, numismatische c11 andere wetcnschappe-
1):HnsligsCe vóorwaarden ontl'ing? De aanvaarding dier lijke onderwerpen. - Ten slotte wil ik allèen nog ver
betrekki11g had in het najaar van 1593 plaats, en cLr- melden, dat hij steeds iu celibatairen staat geleefd hee~ 
srns had toen reeds· een ti7jal'igen leeftijd bereikt. Daar- en dat het schoone, op ecne plaat van koper gcgra
cuho\•e11 was hi;j, zoo als gezegd, aau vele ligchaams- 1•eerde grafschrilt, waardoor mea zijne 11r.gedacLtenis 
gebrêkert onderhevig. Na in zijne jeugd, gelijk nors- zocht te l'eret:ren, in 1819, bij <le op handen zijnd,: 
SARD vedlaalt, veel Han koortsen gJleden te hebben, slooping <ler Maria- of Vromrenkerk, in wier plaats 
weru hij op zijn 24sLe janr door algemeene waterzucht. de Walsche gemeente <le voormalige Gasthuis-kerk ont
nangeta~t, waarvan hij echter herstelde na hPt gebruik ving, naar de Pieterskerk werd overgebrngt, w{u1r men 
van cicorhei, hem door GUILAUME R0NDELE1' voorge- het thans, ter regtcr :i:,ij<le ,,an het. orgel, in de nabij
~chrevc11 : later had hij, te -VVeenen zijnde, den linker heid van li et epitaphium op SCALIGER, lezen kan (S3). 
voet verstuikt èn nan dezelf<le zijde den enkel gebroken, Over de geschiedenis van hüt botanische onderwijs 
terwijl een val te Fra11kfort de ontwrichting rnn een an~. de Leidsche hoogeschoo! sprekende, heb ik ~c
der dijbeenderen ten gevolge had (79); Door een en an- meand, mannen als D0D0NA.Eus en c1us1us, gr.en"zins 
der was CLUSIUS ree:Js liij r.ijne komst te Leiden ge- te mogeu uitsluiten, ofochoon geen van beiden, gelijk 
noodzaakt, zich bij liet loopen stce<ls van krukken te ons gebleken is, daarmede rcgtstreeks belast ,ms. Dat hei
be<licnen, terwijl hij . daarenboven aan graveel en aan den nieUemin aan de belangen nm dat onderwijs n.ile
cene lterni{J; leed. Uit die omstaudigheden is te ver- zins bevorderlijk geweest zijn en , cel tot den roem d~r 
moeden; dat het nut, hetwelk CLUsius door zijne werk- hoogeschool hebbeu bijgedragen, zal, naar ik meen , 
zaamhedcn regtstreeks heeft kunnen aanbrengen, min- door elk won1en toegestemd, bij wien <le merkwaardige 
der groot was dan de luister, dien het bezit van zijn levensloop dier twee groote mannen en de verdiensten, 
persoon · aan de hoogeschool bijzette, zoodat hij tot <lie zij zich op het gebied <ler \\·etenschappelijke nntnnr• 
deze in dezèlfüe verboudin!?: stond, als · met SCA.LIGÉR, kennis verll"ierven, eene daaraan o-eëvenrediade heliwo·-.... ö O c-i 

sAI,MA.SIUS en en-kele am:leren het geval geweest is. stelling hebben opgewekt. - Thans tot het vroep;cr ar
Niettemin was het uitstekcnu voorbeeld, het1relk hij gebroi<en geschiedverhaal, waarin w~i met BO~'l' nn 
door den ijrer zijner studiën, door zijne grondige en PAA.W nis de beide eerstt:: pi•ofessoren in de bot:u:ir .. 
veelzijdige kennis,· bovenal, door zijnen regtschapen Ie· hebben kennis gemaakt, terugkeereucle, zie ik m\i, voor 
venswan<lel gaf, allezins .geschikt, eenen heilzamen in• liet tegenwoordige, nog de taak opgedragen· om ook 
~• loed uit te oefenen (80). hunne · l>c:ide nnaste opl'Olgers te doen kennen, voor 

Ofschoon hij eerst den 4-den April 1609, twee maanden zoo ver dit uit hunne eigene geschriften en uit d:c 
na den dood van zijnen vriend SCALIGER, in 83jarigen van anderen zal kunnen geschieden. 
oµderdom overleed, verzadigd, zoo als MEur..srns het Nadat PAA w op l August.- 1617 overleden \\"a~, wed 
nitdrukt, van jaren en roem, zoo was echter. gelijk ho • hij i11 ·het botanische otHlerwiJis 01wcvolo·d door AELit;S .... ~ ~ 

ven gemeld is, het toezigt en bestuur over den -hortus EVEltAROUS VORSTIUS, die reeds sedert 1599, gdijk \TOe-

botanicus, reeds tien jaren vror.ger, op de beide, toen ger vermeld is, li<l der geneesknmlige Fncult.cil gew!.'e$t 
nog in hunne ·betrekking werJ{zame professoren B0N'r wa$, en omtrent wiens lotgcvnllen il;: reeds in een rroe
en PAAW overgedrngen. Tót laats•genoe:nden hoogleer- ger opstel het noodige heb mcdege<lee\d. Aan dezen 
aar ston<l c1,usrns, die hem rnn aanm11\iging en ijvc1·- 1 werd nu, behalve het houden der krui<lknndip.;e les,ei1, 

:, n , . 



ook l1r.t l?czigt over <len hortus lotaniclls opgeJragen, eerstvolgend jaar tot gewoon hooglccraai· in de botanie 
,.oo H.ls <l,t laatste voortaan met het hooglecrnarsa.mbt benoemd en vertoonde zijne Acte als zoodanig op 26 
in de kruidkunde bestendig verbon<len bleef. Om te Mei 1625. Bij die benoeming tot professor Botanices onder
heoordeelen, in hoe \"erre VORSTIUS voor die beide be- vond hij eenigen tegenstand, doordien velen van mee
trck kingen, het botanische onderwijs en de directie over ning waren, dat het onderwijs daari n aan SCREVELIUS 
den kruidtuin, de noodige geschiktheid had, zulleit wij moest wor<len opgedragen. H eeren Curatoren beslisten 
ons nader bekend moeten maken met de bijzonderhe- echter, vooral op voorspraak van den hoogleeraiw cu
den, die er aangaan<le zijne opleiuing bekend zijn, te NAE US, ten voordeele van voRS'l'IUS, terwijl men SCREVELIUS 
meer, dewijl er noch door CUNAEUS, wiens lijkrede ik door eene geldelijke gratificatie schadeloos stelde (87). 
elders heb aangehaald, noch door anderen zijner tijd- De jongere V0RS'l'IUS w11s, zoo als uit VAN DER LIN
~cnoolen _iets vermeld worr!t, dat meer bepaaldelijk tot DENS lijkrede blijkt, 23 November 1597 te Delft gebo
zijncn akademischen "·erkkring betrekking heeft. ren, en alclaar door de reeds vroege,· genoemd.e gravin 

7,ijne vorming tot botanicus had voas-rrns hoof<lzake- VAN MEURs, als naamgenoot van haren man, onder den 
lijk aan zijn negenjarig verblijf in Italië te danken. Te doop gehouden. ' Voor het overige had hij aan zijne 
Padua had hij, gelük ME0RSIUs ons berigt, voor zijne geboortestad geene bijzondere verpligting, <laar hij, vnn 
nntmnknndige stn<liën inzonderheid de lessen van JA- zijne vroegste jeugd af, zijne opleiding genoot te Lei
conus ZAEA.RELLA bijgewoonil, en toen hij latei· te ,len, werwaarts zijn rnder, reeds in het eerste jaar na 
Hologna studeerde, maakte hij zich tien dagelijkschen zijne geboorte, ter vervulling van het hem opgedrage11 
omgang en het voortreffelijk onderwijs van ULYSSES AL- professoraat, vertrokken was. Aangaande zijne aka<le
J>R0VAXDUS ten nutte, om zich onder diens leiding, in de mische studiën valt inzonderheid dit op te merken, dat 
kennis te oefenen van al 1rnt tot de geschiedeni:J der hij de oude talen vliJtiger en in ruimeren omv11ng be
planten, delfätolfon, metalen en dieren betrekking had ( 84) . . oefende, dan gewoonlijk het geval is. Bij zijne voorbe- . 
;\I oge nu ook de door sommigen gemaakte aanmerking,· reiding voor de hoogeschool had hij danrin het onder· 
dat ,Je verdiensten, die ALDR0VANDUS zich als beoefe- wijs genoten van <leu Leidschen rector JOHANNES TRA.U
nam· der kruidkunde verwierf, niet geëvcuredig<l waren DEN, terwijl hij zich, na in 1612 als student te z~jn in
aan de nit.gestrekthei<l zijner zoölogische onderzoekin- geschreven (88), voor liet Grieksch inzonderheid de 
gen, allrzins grgrond zijn U5), zoo zou men echter lessen ten nutte maakte van HENRicus BREbrns, die 
verkeerd doen, daarom zijne groote belangstelling in . gewoon was HOMER US en LUCIANUS te verklaren . Bo
de botanische wetenschap en zijn ijver in het verzn- vena! wist echter de toen al hoogbejaarde B0NAVEN
melen \·ar1 de dAarvoor dienst.ige voorwerpen, gering te ·.ru.RA VULCANIUS, wien reeds. z1ju vader tot leermeester 
schatten, en het is niet zonder grond , dat de oudere gehad ha<l en wien de zoon nu des avonds bezoeken 
geschiedsehrijvers hem niet alleen den ARISTOTELES mogt, hem smaak voor de Grieksche letteren in te hoe
van zijnen tijd genoemd, maar ook met THE0PHRAS'l'US zemen.' Daarin maakte V0R~TIUS dan ook zoo gro9te 
t'll D10SC0Ril>ES vergeleken hebben. Als opzigter van vorderingen, dat de hoogleeranr JOANNES · BENEDICTUS, 
den hotanÏ$chen tuin van Bologna was ALDROVANDUS wien hij Inter te Saumur bezocht, hem trachtte over te 
althnn$, om er dit nog h~j te voegen, i)1 de gelegen heicl . halen om bij hem te l.,l ~jven en gemeenschappelijk met 
om niet alleen. theoret.ische lessen over de Kruidkunde hem aan de tekstzuivering van GALENUS te arbtiden. 
te honden, maar daaraan ook eene praktische rigting Ook <le oo:~tersd1e talen , inzonderheid het Arabifch, 
te geven, terwijl onder zijne nalatenschap eene uitge- vcrll'ekten h~j VORSTIUS groote belangstelling, zoo<lat 
strekti:', in zestien deelen bijeengebn1gte, verzarneliug hij met ijver de lessen van THOMAS ERPENIUS bijwoonde, 
rnn gedroogde planten gev0nden werd. Teregt rnH.g gelijktijdig met. -~.,\.C0DOS G0LIUs, wi~n hij onder de do
men d1t11rom stellen, dat V0RS'l'IUS gedurende zijn ver- centen der Leidsche hoogesc;hool )aler tot zijnen ambt
blijf te Bologna, evenzeei voor de beoefening der Kruid-

1 
genoot had , en met een en zoon van den l1oogleeraar 

.kunde, nis voor die der overige natuurbeschrijvende PAULUS MERULA, die later de Oostersche landen bezocht 

..,~eten schappen, eene voortreffel~jke leerschool bij ALDllO- en wien vo1isnus, na deszelfs terugkomst uit Constantino
,v ,u-mvs gevonden heeft. Aan diens voorbeeld had hij 

I 
pel, op 11icu1v te Parijs mogt ontmoeten. Vraagt men m 1 

voornamelijk ook zijne groote li efde voor het verznme- · naar de drijfveer, waardoor V0RS'.l'IUS genoopt wcrd, zich 
·1en van natuurlijke voorwerpen te danken . Wij hebben zoo b~jzonder op de beoefening der Griekséhe, He-
van dien karaktertrek 1:eeds vroeger melding gemaak t, brecuwsche en Arahische letterkunde toe te leggen, het 
terwijl het ons toen teven3 gebleken is, dat in zonder• is blijk baar dat . dit geschiedde met het bepa~1l<le doel 
heid de toepassing <ler natuurwetenschappen op het he- orn van de <lanrin verkregene kennis voor zijne hota
drijvi.g leven in voRsTIUS een grooten voorstander nisch~ studiën partij te trekken. Deze laatste volbragt 
voncl (86). Men mag mitsdien met reden vermoeden, hij inzonderheid onder de leiding van zijnen ber~cmden 
dat hij ook als botanicus aan cle regtmatige ei:;chen, vader, terwijl tevens de scholen der overige hoogleeraars 
die men in zijn tijd aan het onderwijs iu ·die weten- hij de toenmalige geneeskundige Faculteit., voor hem 
sé-hAp stellen mogt, volkomen zal hebben bc11nt1roord. open ston~en. Daarenboven was hij als student een 

Gdijk 'V0RS'l'IUS als hoogleeraar in <le Gen ees kunde vlij tig beoefcna~r va~ tle muzijk en de _teeken~~nst, l?·
door EWALDUS ~CllEVELJUS vervangen werd, zoo hr11l wijl zijne gesch1hhe1d voor natuurkund1gestud1en sch1Jnt 
hij, ~rnt zijne · botanische lessen betrof, zijn~n oudsten tt'. blijken nit het feit, ~at ~1ij on~er het praesidi~.rn van 
zoon ADOJ.,PII \'ORSTIUS tot nansten opvolger. Deze, GJI.BER'r JACCHAEUS eene d1sputatlo de mot" loffel 1Jk ver• 

--sé:dert ·1624 lill der meclisclie 'Faculteit, wer<l in het <ledigde. Na o_p die wijze zeven jaren te Leiden ge-
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studeerd te· hebben, besloot hij iu 1~20, zijne akaclemi- eerste wcr<l uilµ;csproken den 6<len Dec&mber 1638 op 
sche letteroefeningen door het bezoeken van België. zijnen overledenen ambtgenoot PIETER. CUNAEUS, <let1 
Engeland, Frankrijk en Itnlië te voltooijen. Zijne hoo- veeljarigen vriend en lofredenaar zijns vaders, en de 
gere botanische studiën volbragt hij voornamelijk onder tweede hield VOR-:--'.l'IUS na den dood van den beroemden 
de leiding van PAUL RENEAUL!l!E te Blois in :Frankrijk, CL.rnnrus SALMAsIUs (3 September 1653), wieus ge
die zich als schrijver van een met keurige afbeeldingen meenzame vriend hij geweest 1vas (94). Gelijk men van 
voorzien Specimen historiae plantarum met lof heeft een zoo geleerd man eene meer uitgestrekte leLterkun
doen ken nen (8!:1), en ook in de geschiedenis der Ge- dige nalatenschap verlangt! zou hebhen, zoo is het i=n" 
neeskunde eenigermate befaamd is geworden door de zonderheid jammer, dat zijn Oommenta1·ius op TUEO~ 

bijzonderheid, dat hij <loor de leden der geneeskundige PHRAS'l'GS, waaraan hij, naar men meent, veeljarige vlijt 
)!'acultelt te Parijs genoodzaakt werd ûm het door hem besteed had, niet in het licht is verschenen (95 ). Hij 
aanbevolen gebruik van scheikundige hereiàingen pleg- stie1J den 9clen Octoher 1663, in het 66,;te j11.11r zijn::< 
tig te herroepen (90). Door laatstgenoemde gebeurtenis, ouderdoms, na bijna voortdu\·end eene goede gezouJ heid 
die natuurlijkerwijze meer tegen zijne tegenstanclers, genoten te hebben (96). Groote droefheid, door den 
dan tegen hem, .getuigt, wordt echter niets afgedongen dood eener dochter veroorzaakt, gr.f vermoedelijk aan
op de verdiensten, die hij zich als beofeenaar der kruid- leiding Lot eene koortsziekte, die door zijn geneesheer 
kunde verwierf, en waaraan ook ADOLPH VORS'.l'IUS zich DANIEL DE DIEU vruchteloos bestreden werd. ½ijn dood 
zeer verpligt achtte. Behalve het oHderwijs van dezen wewl als een groot verlies voor <le Leidsche lioogcschool 
leermeester, genoot de jonge voas·r1us ook dat der be- beschouwd (97). 
roemdste Italiaansche hoogleera11rs. Vooral vertoefde 

. hij l!lugen tijd te Pad ua, alwaar hij ook den 2Usten 
Aug. 1622 tot Medicinae Doctor bevorderd werd, den 
beroemden ADRIANU~ SPIGELIUS tot ûjuen promotor 
hebbende. Gelijk dit een en ander hem tot gunstige 
aanbeveling verstrekte, en waarschijnlijk veel tot zijne 
spoedige benoeming als hoogleeraar, eene betrekking, 
die hem reeds terstond na zijne volbragte lrnitenlandsche 
reizen werd opgedragen, bijdroeg, zoo werd tot de 
groote verwachting, die men van zijne geleerdheid en 
ondervinding had, insgelijks veel bijgeJragen door de 
onderscheiding die hem te beurt viel, om onder het 
gevolg van MARCUS AN'rONIUS MAUROCENUS, den afge
zant der Venetiaansche Republiek bij de Staten van 
Holland, naar het vaderland terug te keeren. Die hooge 
reisgenoot woonde zelfs, zoo als BOERBAAV E blijkbaar 
met eenige ingenomenheid vermeldt, het uitspreken der 
inwijdingsrede bij, waarmede de toen 27jarige VORSTIUS 

z~jne betrekking aanvaardde. Volgens het berigt van 
VAN DER LINDEN had de jeugdige hoogleeraar zijne 
benoeming zelfs voor een groot deel, aan dezen hoog
~eplaatsten beschermheer te danken, die hem tot dat 
einde aiin l'dns MAUIU'l'Z had aan bevolen. Hoewel er 
aangaande zijn botanisch onderwijs geene andere bij
zonderheµe n bekend zijn, dan dat hij in de zomer
maanden, des namiddags te vijf uur, botanische lessen 
in den hortus hield (~1), zoo weet men echter, dat hij 
de belangen van dat onderwijs e11 . die vau den hortus 
botanicus met ijver behartigd heeft. Na ovei· laatstge
lloemde inrigting eenige jaren het toezigt gehouden te 
11ebb~n, gaf hij in 1633 eene naamlijst van de daarin 
gekweekte planten uit, ten getale van 1104, met eene 
bijgevoegde lijst der inlandsche gewassen, die in den 
omtrek van Leiden groeijen. Zooclanige catalogi heeft 
hij ook, om den gedurigen' aanwas te doen kennen, in 
1636, 1619 en 1658 uitgegeven, en SPRENGEL zegt (92), 
dien van 1649, welke in de. Virida1·ia van SIMON PAULI 

herdrukt werd (93), gezien en daarin de vermelding van 
eenige merkwaardige, zoowel \'reemde als inlan<lsche ,. 
gewassen, te hebben opgemerkt. Voor het overige is 
ADOLPH VOR~T1us als schrijver onbekend, met µitzon
dcring van t,wce <loor h ... e111 uitgegeven lijkrcucn. ·De 

AANTEEKENINGEN. 
(1) Jou. ARGE?;TERII Commentar. pdm. in.GALEN? A rtem medi• 

cam; Open·. omn. Hanoviae 1610. fol. pag. 11 seq. 

(2) G. C. ll. SURINGAR, Oratio de Natui·ae el Litera1w11 st«rli.J 
in re medica conjunctissimo; in Annal. acadcm. 1849-1850, 
pag. 5 seqq. 

(3) A ct. academie. Cod. VIII. pag. 64: • Die l i .I!'ebr. 1601 
receptus est a Senatu academico in numenun professorum or• 

dinariorum D. RODOLP HOS SNELLIUS, et designatus ei locus in 
conventibus et consessibus ncademicis, pro hoc qui<lem tempore, 
ultiruus inter proîessores or<linarios .. " 

(4) Op 8 Augustus 1598 besloot de Senaat om nuooLPH 

SNELLIUS aan heeren Curatoren als professor Physices aan te 
bevelen. Vid. Act. acad. Cud. VIII. pag. 51 vso. 

(5) i n obitwn 1mrnEr.II no:sTu, 1. 1. ·pag. 119: - ,,auimum 
ad disciplinas philosophicas ac mathematicns, astrologicas in 
primis, appulit, adjunxit, quas cum max:imo labore, nee minori 
voluptate, sub UUD0LJ.>Ho SNELLIO, clarissimo cximioque viro, 
cujus 1mnc virtutes filius simillimus absolvit, tune perdidicit 
atque hausit. Saepius audire ex eo memini, nihil difficilius 
fuisse sibi, quam ex umoenis.sima hac disciplina, cum familiaris 
ratio urgeret, in praescriptum a pareme Mc<licinae portum se 
conferre." 

(6) l . l. pag. 11 7 seqq. Conff. MELCH. ADAM! Vitae Gernw
,wru·m philosophor. etc. H eidelbergae, 1615. 8°. pag. 507 seqq. _ 

Van eene door BORMANN (Ti·oj. enidit. pag. 103) aangehaaldu 
Oratio Junebris, door den ouderen YORSTIUS op hem uitgespro
ken, is mij niets naders gebleken. - Het in de kerk van 
Oudewater nanwezig grafschrift, wnnrdoor de rustplaats v 11n 
SNELLlOS in deze :.:ijne geboortestad wordt aangeduid, vintlt . 
men bij ELOY, JJict._ /iist. de la Méd. Tom. I V. pag. 288 se<i· 

(7) Sci;;R)tANS, Alcad. Register, 1. 1. pag. 99. 

(8) Onu:us, l. 1. pag. 348 seq. ; MEORsrns, 1.1. pag. 29i scqq. 
· (9) B ijdragen tot de geschiede11is der wiskundige wetenschappen 

in de Nederlandel'!, Ïn de zestiende en zeventiende eeuwen, door 

den lwogleeraar MOLL; in YAN _!5:A.MPEN's Be"ktwpte !Jeschiedenis 
dei· L ettei·en e11 Wetenschappen enzv. lil D . .pag. 121* seqq. 

(10) Öuurns, l. l. pag. 348 seq. - H et ter zijner eere g:e• 
stelde grafschrift wordt n1snog tegen den muur van het we~t
cindc der Pieterskcrk, ter rco-tcr zlido van h'-'t or"cl rrc,·ond" 

( 11 ) 1. 1. µag. 185. 
0 'J ~ ' 0 ) O ' .;.)l. 

( l :!} Dat men aan dit woon.! 11iet alleen ecnc ultgcstrck.tc, 
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ma~r tevens zeer onbepaalde bctcckenis gnf, blijkt uit de woqr • 

den v:m ORLERS (pag. 185), als hij de Logica, l'hysicR, Ethica, 

Po'i1ic:.1, Poësis on Rhetorica onder de lessen O\·cr de Phi/oso-
1Jiie ontclt. 

(13) SomrnANS, 1. 1. pag. 62 en ss. 
(l4) ÜRLB!lS, J. J. pag. IS5. 

(!=>) M1m~sius, 1. 1. png. 2iH seq.; .PAQUC.T, 1. 1. II. pag. 25r,, 
(16) Noc-h MlWRStus, noch SOERMANS vermelden den tijd vnn 

zijn overlijden . Dnt dit vóór l Julij 1628 heeft plaats gehad, 

blijkt ui t do woorden van CASPARCS llART,AEt;S in eenen op dïen 

d,\g geschreven brief (l!.'pistolan;11l Liber, Amstel. 1667. so. 
p,l)!;. 23-t): • üic dcsiit esse D. JACC11i::us, cui a multis successor 
•.lest inor." 

( l ï) Act. acad. Gvd. IX. pag. 21. 

(i8J Behalre bij ~rnunsms, die aangaande dezen zijnen mnbt

~~e1:not., reeds hcdure11tle diens leven, vele bijzonderheden heeft 
n1cdè;.;1,<lecld (l. 1. pag. 340 seqq.) en bij CUNAECS, die cene 
i,j ~reue op hem uiisprnk (Omtion. J. J. N. XVI), vindt men 
1,,,k !.,ij FOl'l'ENS (Biólioth. Belg. I. p. 318 seq.), l'AQUCT (I. 
16:l seq.) en Cil,\UtOT (V. 145 €eq.) uitvoerige berigtcn. Bij 

,lic laatstgenoemde schrij\·crs loopen echter de opgaven omtrent 
het sterfjaar van BURGERSD1Jc1, zeer nitecn. ·want terwijl 

l,'Ol'l.'ENS reeds teregt den 19 Febr. 1635 had. opgegeven, leest 

men bij l'AQUOT - die daai·in door DE CHALlltoT gevolgd wordt 

-- • nnc nrnlatlie tic 6 mois l'emporta Ie 19 de •. .. 1629 , l\f. 
Foppens se trompe en le füisant mourir en 1G35." - Dat. die 

Criticus evenwel in zijne stoutweg uitgesproken kritiek grovelijk 
gc<lwartlcl heeft, blijkt uit Act~ acad. (Joel. IX. pag. [>3 vso: 
"Di~ 20 Febr. 1635 visnin est, n D. CUNAEO petenclurn esse, 

:.t iu obitum D. DURGERSOIJCRII T?ÏJ µct,xap,-rov, cum id pe• 

1 ii~sct ipse dcfunctns, orationem funebrern haberet. Quod is 

nd1r.bi1, qnaruquam gravissimue occupationes et nlia obstarent." 
( 19) Uoilc.'!ium pli_11sicum Disputationióus XXX absolutum. L. B. 

1G37. 12mo. 

(20) Door OTHO HEO.rtNIU!l namelijk als Rector, JACOBUS TRI• 
GL,\!sDJOS (Hoogleeraar in de Godgeleenlheicl en, wat er ,vel 

lll,1g l,ijgevoegtl worden, anti• Cai·tcsiaan), DANIEi, HEINSIUS. (in 

,le Dichtknnde, Stnatkumle en Historie), CONSTANTINUS 1.'EM

PI•:mnm ,1.n OPWIJCK (Hoogleeraar in tie Go<lg_eleerdheid en de 

IIebreeuwsche taal), FRANCISCUS DU BAN (Hooglecraar in de 

Ecdeneer• en Nat.uurkunde) en BJ:!RN..\ROUS SCHOl' ANUS (l:'ro• 
fessor in tic Hegten). 

(2 l) Ordo, secundum que.m dei11ceps in Academia Leidensi 7,hi• 

losopltia docebitu.r; in Act" acad. Document.is, Vol. II. pag. 220: 

"I'hysicorum libri qnatnor priores, in quibns cle corporis physici 

principiis agitur et motn, hoc est, solide explicntur corpus 1110-

l>ile, quod est physicne sulüeetum , prnelegnniur. 

Liber tertins de coelo, qui scita ncressuria de elementis 

rnntinet. 

Libri dno de genei·atione et corrnptione cnrporum naturalium. 

Liber meteorum primus, qui primaria tractat meteora. 

Liber meteorum qunrtus, qui Medicis est pe1,neccssarius; qui 

de coctione et cruditate et. de putredine etc. tractat" 

Liber secnndus et tertius <lc anima. 
{2~) Plantarum seu stirpium historie, MATTlllAE LOB'EI..ll, fo. 

.<ulani etc. Antverp.· 1!'>76" fol., Dedicat. pag. 3: ,, Est enim 

wta haec Gnlliae Belgicae nobilissima et nntiquissimn provineia 

c,inae jum pridcm, suh Flandriae aut inferioris Germaniae no• 

i,,i 110, terrarum orbi inclaruit) tamqaam celeherrimum totit1s 

!-:;,ropae emporinm, in quod qt1idquid usqnam terrnn11n est 1 

~xirnium ant expetendum, cnmulatc terra mariqne advehitur, j 
"m nesque Europae, Asinc atqne Africac thesnuri cnnge,ti 1 

a1111t; prneclarb ingeniis in 11m11i gener<:! :utinm ac; ~Ci l' ntiarnrn 1 

I; 

excel!cntibus, fcrtilissima. Et <prnwd~ i~ coeli tractus scpten • 

tnonalis enutricndis innumeris pluntis minus sit idonens, ub 

frigornm sacviricrn et longas hyemes et cvntinuas durnbilesquo 

ei incumbentes coeli tempest.atcs atquc injurias; tarnen ea est' 
incolarum industria, sedulitas ac pertioax in tutnl)dis a praedictis 

incommotlis tenerioribus plantis diljgentia, _ut nullf\ stirps toto 

orbe invenir i possi t, quam non improbo labore et indefessa 
opera clnrissimorum heroum et virorum illustrium, nullis. im• 

peusis parcentium, novis hîc artibus educetur alaturque egrc• 

gie: unde non immerito in excolenda re her~aria, antiqujssirr,o 
studio, summisqne viris dignissimo, . primam Jaudem Belgis ob

tuleri!Jl. Nam in hac una provincia plures herbarnm, ~rutiq1m 

arborumque diversitates in ven ins, quaf\\· in. antiquissima. Glae.cia, 

spatiosissima H ispanin, Germania, A nglia, Francia, eultissima 

denique Italia, autali,quo huie circumjaccnte regno aut provincia." 
(23) S01rnMAKS, !. J. pag. 52. 

{24) Ev1mARDr vonSTII Oratio fu11eb1·is dicta /10nori et me• 
moriae viri Cl. .. D. l'ETRI PA vJ, 111.edicinae 71rojessoris i1I Acad. 
L. B . primarii, Anatomici et Botanici eximii, post ductum fmius 
prid. Non. A11gust. 1617 eet. L . .B. 1617. 4to_; MRURStUS, 1. 1. 

pag. 264; NICEUON, XII. pag. 176-180 ; FOI'l'ENS, Bibi. bel.'! , 
II. p . 999; w ,\GENAEB, Besclirijvillg van A mstei-dam. St. III. 
bl. 200. 

(25) Volnm. I nscriptionum I , pag. IS: nPETRUS l'AVO, 1\m• 

stelodamensis, studiosus Literar um, 2 N overn br. 1581 {Ilectore 

CORNELIO DR GROOT) . . 
(26) 1. l. pag. 265. 

(27) Jusn LIPSII Epistolli Amst,lodamum, PETRO P'A•v10, po• 
sll'idie ldus Novemóres ( 1588), Centuriae U dae. Epist. LX; in 
JUSTI LIPSII Oper. Omn. Tom. I I. Vcsaliae, l6i5.· S0

• pag. lSI : 

"De munerc tao Rpud nos moneri nolo, semel dicam, quidquitl 

mearam viriurn crit, fäeiam; etsi nihil, in re quae ,alieni arbitrii 

est, polliceri possum de etfectu, Judicium mel)m et commen<lu

tionem largiter habebis." 
(28) lnd. alt. plantarwn, J. 1. pag. {26). 
(29) ,, Bt ~111)tos in latina paritcr ac graecn lingua progressus 

fecit, ut aeqnnlinm multos antecelleret, supel'.iorem vero nemi• 
nem ha bcrct." M1rnnsrns, 1. 1. pag. 264. 

(30) Vid. Praefätio ad Primitias de ossibus : H Hortus mihi 

concessus crevit insigni stirpium varietate, ';!Uarum pleraeque 
rarae et exoticac. Eas ordine cxaminnvi per aest.atem, earum-

, qne natnram, vires, adfectionesque auditoribus meis ostendi, 

bis tlecurso aestivis _mensibus hoc stadio. __ .Etiam qoum occasio 

i•l tulit (tulit antem qnotannis te1:, quaterve) modo .in pratis, 
motlo in collibus, modo in silvis et nernoribus, modo in, locis 

palustribus, non inglorinm operam mediciuae stm!iosis praestiti. 

.Eitlem fini moscoRJDEM qnoquc (gravem, Deus bone, et ve• 

tustnm scriptorem) explicavi quotidie : ut quae in horto vidis• 

sent spectaton:s, ea pro lectione audircnt discerentqne auditores, 

ntqnc ita gemino scnsu viam ~ibi ad nostrnm fäeerent clisciplinam." 
l31) Act. acud. Cod. VIII. p. ïS vso. : HDic 13 Jnlii 1604. 

Prnet_erea ut ccrti aliqnot et insignes Botanici, pnta; DIOSCO· 
RIDES cum Commeotariis I'ETRI ANOR. MATTB'IOLI, THEOl'BRASTCS 

de plantis, euro Commcnt. J!JLII CAESARIS SCAI.lOERI, PLINIUS, 

eatenis affixi, in porticu horti medici ad manum sint. 

(:l2) ll01·tus publicus Acaclemiae Lugduno• Batavae, ej11s icho
no_qraphia, descriplio, usus, addito; quas habet, stirpÎllm numero 

et nominióus. Leidae, !60l. 12mo. 

(3S) Histor" Rei heróar. Ir. p. 134. 
(34) De ve_qeta&ilióus, plantis, ,su.ffrnticibus et fruticibus in 

genera, Lióri duo. Jcnae, 167u. 4to. pag. !l9. 

(35) lnd. alt. 1. l.. pag. 260. 

(3li) De ~cni1lvribus P·risiar Decades XVI r,t semis, mit/Jme 
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sc;FFRIDO ri::Tm Leovardiensi, titriusque .T. C. llislorico P,isiac, 
Ca11onir.o ad. s.s. Apostolos. Franequer., 1598. l 2mo.; Dec. XIII. 
C11p. 8. pag. 402: N RE;InERrns DODONAEUS origine Frisius, patria 
Mcchliniensis fuit, quod negotiorum suorum grati,\ parentcs 
cjus Frisii Mechliniae versati, filinm illic sustulerunt. Pl'Onvus 
hujus 1timmm'fl nostri Stauriensis fuit, 11omiu~ JARICHOS A 
JOENCKEMA; hie filium habu-it REMB1fü1'UM, qui et a JOENCKEltA 

et JARJOA ûictus füit. Is Leovardianae eivitatis senior diu 
fnit: vir magni consilii smnmaeque auetoritatis; hic moriens 
reliquit fili&m unam- et filium unum. - Fllio REMBERTI nomen 
fuit DODO, qei dietus est extra patriam DIONYSIUS DODONAEOS; 
ex hoc natus, de quq mmc agimus, DODONAEUs." 

(37) Priesche Lustgaarde, oj!e boom, hees/ei•, bloemen en kru.!Jt· 
warande. LeeuwMrûe, 1687. 4to. 

{33) Bibliothec. vota,iic. pag. 31 o: v nEMBERTUS DODO ENS (oo
DON A1ws) vulgo Mechliniensis, sed verius Jankema-Friso ex 
oppiûo Stavern ortus." 

(39)' 1. 1. r. pag. 39-1. 
( 40) Bi'og1·aphie universelle ancienne et mode,·ne etc. par tme 

Sociéu! de gc11s de lettres et de savans. Paris, 1811-1828. 52 
Yoll. 8°.; vol. XI in v. DODOENS (par DUPETI't·THOUARS). 

( H) P. J. VAN l\'1Ei,;RnEECK, Reche1"ches histoi-iques et critiques 
sur la vie et les ouvi·ages de Rl'.:MllER'r DODOENS (DODONAE(JS). 
ll!nlines, 1841. 30, pag. 1 seq.~ 

( 42) J. 1. pag. 3 seqq • . 

(43) AzEVEDO, C1'011ycke van .Mccl,elen van ' tjaei· 1572-1576, 
I2mo. vol. 4. pag. 106 {aangehaald door VAN ll!EERBEECK). 

(44} V.ALERII ANDRBAE Past. academ. pag. 219: #Professio 
seu L cctio ordinaria in Medicina, a conclita Academia, haberi 
8oleI per professores duos, qui postremi fucrunt .ARNOI,DUS NOOT, 
H,illensis et LBONARDUS vu1u,1ouERS, Lovaniensis. - Ibidem, 
p. ·221 :, "Sunt, praeterea · in cadem J.<'acultate medica dnae or
clinariae professiones, qt1as Praebentlatas vocant, quia eart1m 
possessores sunt canonici novi collcgii seu secundae fundationis, 
auctoritate EUOENJI I V p. m., anno Don::. MCCCCXLIII con
stituti, qui doce1·e alternis mcnsibus solent HIPPOCRATl':M et 
GALENU~t, ita ut uno docente alter c~sset.'' (vAN MEERn.) 

{ 45) Vid. SUI!'.FlUDUS PKTRI De SS1·iptoribus Frisiae etc. I. 1.: 
"lpse et fortunis et · musis propitiis ad summum eruclitionis 
culmen in omni ai:tium genere µervenit; in medica tamen 
facultatc eminere voluit; cujus gratia multas Germaniae, Gal. 
Jiae et Italiae universitate"s visitavit.'' 

( 46) 1\1.i,;ton. ADAM! Vitae Uermanorum Medicon1111 etc. p. 260: 
n Anno quadragesimo sexto supra millesimt1m quingentesiruum, 
l'AULU)l A"EGJNETA:U a JOANNE GUJNTERIO .t1ndernaco Jatioe 
conversum, ad Graecum textum accurate contulit ac recensuit, 
plusculis locis interpolati& et a mendis repurgatis, praemissa 
epistola nuncupatoria." Conff. F. SWEERTSJI · Biblioth. Bel_']. 
p. 656; JOH. ALB. FABRICll Bibl. Graec. vol. xn. pag. 578; 
SA.XI>, Hl, 262. 

(4i) Vid. Praefutio ante Stirpium Mstoriae Pemptades sex etc. 

Antv. 15a3. fol. pag. 3: "Exercuimus autern et nos in hoc 
studü genere, quando juvenilis ferebat aetas, et per artis me
dicae excrcitium Jicuit; ·non tarnen co animo, ut de scripti ali. 
cujus etlitione cogituremus; sed cognoscendac tanturumodo 
simplicis metlicinae studio provocati." 

(-lS} Cosqwgraphica in astrt>nomiam et geo_']raphiam isa_qoge, 
p er .REMBER'fUM DODONAEUM, Malinatem, medicum et mathemati
ct,m. Antverp. 1548. J 2mo. Van die .1.eldzame, met zeei· nette 
lioutgravt1ren voorziene, eerste uitgaaf, zo.ncler paginatuur, bezit 
do Leidsche Bibliotheek een zeer zuiver en ongeschonden 

· exemplaar. liet daarbij gevoegd pri1•ilegie is van !) Maart 
1540, cu de opd1:agt is gedateerd 1 D1:ceinb(;r 1546. 

(49) Voor do liibliographie van DODONAEt;S ï·aarlplc~c lllcn 
inzonderheid: JOANN. FRANC. SEOUIER, Bibliotlteca botanica, seu 
Catalog11s lib1·oi-um omnium, qui de re botanica, de 111edicame12tis 
ex vegetabilibus paratis, de re rustica et de horticulturci tracta11t. 
Hagae Comit. l 740. 4to; JOS. BANK& Catal. Bibliothecae lii
sto1·iae iiaturalis. Tom. III. Lond. J7!J6. pag. 54seqq.; c. BROEKX, 

Essai sur l'histoire de la Medecine Belqe avant le XIX siècle. 
Gand, Bruxelles et l\lI~ns, 1837. 80. pag. 266 seqq.; Lijst der 

we1·ken van REMBEUTUS DODONAEUS door c. lllULDER, P1'0f. te 
Franeker, en J. J. nnUINS)tA, Apotheker te Leeuwal'cle11; i11 
Algem. 1(011st- en Lettei·bode van het jaar 1841. 11°. 5; Bil,,/io
gi·aphie· ;raisonnée des ouvragcs de Re111bert Dodoens; dans lçs 
Recherches etc. de P. J. VAN .'IIEERllEZCK, J. 1. pag. 2G7 seqq. 

(50) De daarover gevoerde onderhandelingen worden door 
VAN ~rnmrnEECK uitvoerig en met aanhaling der autentiokc 
bronnen vermeld, 1. 1. pag. 27-34 en p. 333 seqq. 

(51) V .AN MEERBEECK, J. l. pag. 39-50. 
(52) V.1G1.n AB AYT'rA zmcue~u Epistolae ad ,iOACHBi l.iM 

IIOPrERUMj in .Analcctis Bel_']icis cw·. c. l'. HOYNCK VAN l'A· 
PENDRECHT. Tom. I. Part. II. llagae Comitum, 1743. 4to. pag· 
S22 : ,,A n i;Mnmno nupe1· literas accepi , quibus se sulvum 
Viennam pervenisse, b umanissimeque ab Cacsare acccptum 
scribit; Bruxellis, 25 Nov. 1574." 

(52*j BoR.'l!ANNI S.1Jllog . epistol. Tom. I. pag. 236 et öl5. 
(53) Voor de biographie van nonoN.AEUS zie men, behalve 

de reeds aangehaalde schrijvers, PETR. CASTELLANUS1 Vitae 
illusti·iwn lJ{edicoi-um, qui toto orbe ad haec usque tempora fio· 
ruernnt, Antv. 161 8. 12mo; VlGLil ,\Il AYTTA ZUICHEllll Epi• 
stolae 1. 1. Epist. 64, p. 486, Ep. 182, p. ï08, Ep. 183, p. ïlO, 

Ep. 239, p. $22 seq.; MELCII. AD Alt, 1. l. pag. 258 seqq.; MEUR· 
sms, J. h p. 12-1 seq.; NICJsRON, 1. J. Tom. XXXIV . p. 4l 
seqq.; VALERU ANDR&AE DESSEL! Biblioth. Belgic, etc. Lovnnii, 
1643. 4to. pag. 792 seq.; DE CHALMOT, Deel VIII. bi. 272 on vv. 

(54) R. DoDOENS, .l!,'pistel aan die ltoochgebo·re12e ende aller• 
doorluclil~qste Conin_ghinne ende Vrouwe, vrouw MARIEN, l,onin• 
9hinne Douaigiere van Ilu11_']heren, ende Bohemen enz.; vóór de 
eerste uitgaaf van het Oruydtboek. ·Antw. 1554:. fol.: .. Endesen 

arbe:yt hebben wij te willigher aenghenomen - om te thoonen 
ende te doen blycken, dat dese scientie van den cmyden, in 
dese landen, oock grootelyck en sterkelyck wast, in cere gho• 
houden ende ecer neersticklyck gheoeffent es. - Om wekk 
te doene ons ook !,oven die andere redenen, ghemoveert ende 
bcweccht heeft die, vierighe liefde ende sonderliughe affectie, 
die nu ter tyt veel eerlycke, t.reffelycke ende rycke personen 
tot deser scicatie ende speculatie c1raghcnde syn." V erge!. 
Noot 22 . 

(55) R. DoDONAEI Trium priorum de stii-pium liistoria co111-
me111ariornm ima_']ines etc . .Antv. 1553. Svo. Epist.: ,, Nostmo 
actatis scriptores - obvias quasvis herbas statim ad Diosco_o 
mms afiquocl caput referre conantur, etiamsi vix vel una nota 
respondeat, levi quadam tantt1m conjectura contenti, quasi nulla 
posset esse herba, nulla arbor, nullus frutex, quae non ad 
aliquam moscourn1s ûescriptionom componi debe,n, quasique 
omuia a D1osconmE pertrnctata essent, quae ad stirpium genera 

pertinent." - Ejusclem prnefätio ante Histoire des plantes ~te. 
traduite en François par CHARLES DE L'ESCLUSE etc. J. 1.; 
» D escriptiones vero quorumdmn erroribus esse conspersas, 
quod ad Plinianas attinet , manifestum est. - V crum de n10-

scorunE id nemo forsitan exspectaverit aut suspicatus föerit. 
Reperiuntnr tnmen in ejus eomment,iriis non exigui errores." 

(:i!i) JoANNIS B,\tll!NI llisto1·iae plan/amm 1112ivcrsalis, novar. 
et absolutissimac etc. Tom . II. Erotluni, 1640. fol. pP.~. 29~ 

tet 3IS. 
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(5ï) Stirpim11 acfoersaria 11ova, auctu,·ibus P1.nno PEt-:A cl 
~lA'fTIIIA D11 LOHBL etc. Lon<lini, 15ï0 seqq. fol . : "DoDONARJ 

i<cdnliti1s, ut multis aliis locis laudanda, itaque plcrisque minus 

tcmpcstiva, ubi ignotis plantis facultates certns aperit, quas e 

1>rnsco111oi,: acccpit, magno detrimcnto aegrorum ac experi• 

rnentatorum, qui, quod a bono viro et veritntis amico scriptum, 
illico ut verum arripiunt et per cxperimenta mortes agum." 

(:,8) Stirpium historiae Pemptades sex, sive Libri XXX. 
J\ 11~verp. 1583. fol., Leet. sal.: • Ingenuum ac liberale semper 

.• h,tbitum fait, 11micc Lector, agno§cerc quorum vel scriptis vel 
opera quis adjutus fuerit ac promoverit. Quam ob causnm cum 

110s 111 describendis stirpium historiae Pemptadibus istis non 

1110!10 plnrimorum veterum , sed et recentiorum nostrique tem• 
poris scriptorum testimoniis usi sumus, nomina quoqne omnium 

.llbcribcnda put,wiruus, ex quorum videlicet monumentis ac 

l osrcritati relictis scriptis 110s profocisse et adjutos infici:iri 

l.a11u possuu1us. - reliquae (icone~) partim ex <:AROJ.I CLusn, 

><:d plurcs ex .M. 1.0DELH obserrntionibus accesserunt. t:},uod 

qnitlem nobis ca de causa liruit, quod omnes nostrns in snis 
ul,sürvutionibus ipse LOHEl.JUS inseruerit : sed t-amen non praeter 

coHsensum et voluntatem nostram, et sub conditione, ut vicis

~im sna cura delineata~, mihi liceret, in meas Pemptudes, 
11 nibus opus lrnherem, transferre." Conf. Epistola ad T,-ium 
71riorum commentariorum imagi11es," 1. l , 

(ii!J) Vid. Prncf. an te Pemptades, l. 1. p. 3: • Stirpium autem 

l!is1oriam meditanti, de ordine non exigua accessit sollicitudo. 

N am qnemadmodnm artes omnes ac scientiac, si methodico 
:,liquo orcline describantur, non cxiguum ornatus ac lucis inde 
rl!ferunt: sic et stirpium historiue ab hoc plurimum gratiae ac 

decoris accederc posse hand dnbium. Cum au1em vetcres, qui 

dlcl stiq)ibus scripserunt, non e11ntlem methodum observent, 

11obis c11. maxime p laèuit, quam 01oscoR11.JES instituit. - Hujus 

cxemplum et nos imitari studuimus, instituto qnidem, scd non 

orclinc ubiqne <'jus servato. Multae siquidem n. Pobis descri• 

bantur, qnas DJOSCORlDIS aetas ignornvit, plures nobis classes 

l'On~ti1 uendae occurrerunt, et subinde aliae, qnrtm sint illius. 

Dcllimus nutem opernm, ut quae vel facultate vel pnrte aliqua 

pri1ecipui usus sirniles sunt, conjungerentnr; tnm et ne forma 
liguraque respoodentes, qnantum foret possibile, ab invicem 

di vel lcrentur." 
(tiO) Onder de tijdgenooten van DODONAEUS mag MEl,CHIOR 

GUJJ.ANDII\I, die als Hoo?:lceraar te Padua, door den vroeger 
genoemden COR-rosus werd opgevolgd, voor een bevoegd be• 

oordcelnar gehouden worden. Van hem zijn deze woorden 
afkomstig: • Hujus plnntae (pomi nurci sive pomi nmoris) 

iconcm primus et ultimus spectanclam proposnit ni;MllERTUS 

IJüDcN,n:os in Comme,ztariis de stir;,ilms, 11uos idiomate Gcrma-

11oru,n inferiorum edidit, vir hujus memoriae ernditissimus et 

ml itirpium cogoitionem, non illustra11dmn solnm sed absol

vend~m, natus, factus, iostitutus." Vill. Pap_1p·us, hoc est, Dim• 

me11tarius in tria c. PLllSII majoris de Pap_yro capita. Venet., 

J 572. 4to. pag. 91. 
(6 l ) l'raef. ad Comment! de stirp. hist. Tom. II. Antv. l5fi9: 

H lllud enim nobis in primis curae fnit, ut qnam paucissima 

describeremus, quas non aliquando oculis eoram ccrnere con
tingi t, et maxima novarum figurarum pars ad vivan1m plantarum 

i mitationem uepingeretur, ut ipsac stirpium descriptiones et 

imHgines, aliae, 11ec aliornm similcs testabuntnr." .. 
(62) Zoo als door den Hoogleeraar lllIQOEL is opgemerkt, 

Jiccft DAVID DE GORTER in zijnePlorascptemprovi11c. Belgii' con• 
fvederati . illdige11a de door DODONAEGS aangeduide groeiplaatsen 

o 11zcr inlandsche planten uict OJlf;Cnomen, ofschoon hij diens 

alï ,ccldingcn c11 ~ynonymcn gcduri~ heeft aangehaald. Ook 

danrom kan liet ))llflig en noodig zijn, om nlrnog de werken 

van DODONAEt;S te raadplegen, w:1nnecr men het van belang 

ncht., nangaande plants en tij<l, u·áár en wanneer deze of gene 
plant het eerst werd aangetroffen, door een ooggetuige te wor• 

der. ingelicht. Men zie F • .A. w. MJQCEL, Aam11erki11gen over 

de verdiensten van REMBERT DODOENS omtrent de kennis de,·· 
inlandsche plant en ; in Tijdschrift voor natuurlijlce G csch. en 

Plzysiolo_qie. D. I A mst. 1834. bl. 280 vv. 

(63) Jos. PJT'.fON D E TOCRNEFORT, lsagoge in Rem lierbariam, 
praemis$a Institut. Rei he,·bariae Tom. I. edit. 3, l 'aris,• 1719. 

4to. pag. 40 seq. : • Quam sc.·ripsit, plantarum historia non tam 

iconnm elegantia, quam rernm copia et delectu, praedicari de• 

Liet. l'aucae quidem DODONAEO plantne propriae fuerunt, . quia 
peregrinandi locus ipsi c1efuit, sed ab amicis, quorum nomina 

recenset initio sui opcris, pi urimas accepit, -eaetcras ab aliorum 

scr i ptis." 
(64) Epist. ad Oimmenlar. ima_qfo. 7,oster. : - Dcsinant igitur 

morosi censores frustra nut temere hunc laborem a nobis sus• 
ceptum criminnri, quando no~tra iudustria et opera huic scicn• 

tiae non mediocris plantnrum, fruticum ae arborum numer us 
acccsscrit, antea a n emine, quod sciam, recentiorum trad itaram, 

praeter omnes, quac ab erroro vindicatae suni-, qaarum n on 
exiguus quoque numer us est." 

(65) Iiisl. rei herbariae, I. p. §_95 seqq. Conf. RICHARD. COUR· 

TOlS Co111111e11tariu.s in REMB1mT1 DODONAEt P emptades; in 
Novis actis ph_1jsico-111edicis Acad. Caes. Leop. Cm·olinae naturae 

curiosorum, Torn. XVII. P . II. pag. i64-S40. 
(66) Stirpium Mstoriae pcmptades sex, sive Libri -XXX. Antv. 

1583. fol. 
(67) Versuch einer 7Jrag11Z. <Jescllichte der A rz11cJ1kunde. 'Ih. 

III (3re Ausg.) pag. 46. 
(6S) /!,'pistel aen die Co11ingliin11e va11Hungheren enzv. t.•a . pl. : 

"Wij hebben desen onsen Cruytltboeck niet in L atijn, maer in 
ghemcyne Neerduytsche tale willen scryven ende wtgheven, 

opdat hy alle cruydtliefhebbcrs, ende alsoo wel den leeeken 

van <ler latynschcn tale ignorant, als <len gheleerden dienste• 

lyck ende oorhoorlyck sou.de moghen wesen.'' 
(60) Histofre des Plaut_es, en laquelle est co11temic la descrip• 

tio11 entière des liet·bcs etc. traduite de bqs Ale111a,1 en. Prançois 
par CHARLES D~ L'ESCLUSE. En Aovers, 1557, fol . 
• (70) A. E. Vonsrn Oratio de (,àroli Clusii vita et obitu. 

L. B. 1609. 4to. Ook gevoegd bij de; na den dood van CLUSJUS , 
in datzelfde jaar uitgegeven Curae poslei·iores, en herdrukt· iu 

HENNJNGI WITTEN ll1e111oriae meJicorn111 nostri seculi ·clai-issi1110• 

rum re11ovatae. Decad. I. Francof. 1676. 8vo. pag. 6 ~eqq., ~n 

daaruit op nieuw overgenomen in JOAN, JAC, MANGE'l'J Biblioth. 

sci·iptormn medicornm vcteru11i et recentio,-wn. Tom. I. · P art. ll . 
Genevae, 1;31 , fol. pag. S4 seqq. 

(7 1) Geschichlc der Arz11e_1jkunde. III. 47: wSeine rariorum 

stirpium historia (Antv. 1601. fol.) ist ein bis jetzt uniiber

troffenes Muster gründlicher, bündiger Bcschreibungen uml 

trcfflicher wohlfeiler Abbildungen." 
(72) Horti breois historia; in indice alter. plantcirnm etc. png. 

(25). Men vergelijke c. L. WILLDENOWS G1·undriss der K,·äu• 

te1·kunde: zu Vorlesunge11 entworfen~ 5te Aufl. Berlin, 1810. 

§ 380. pag. 534: ,, C1,i;sius war das grösste Genie seiner Z eit, 

und trieb, wie kciner seiner· Vorgänger, mit einem Entbusins• 

mus und einer Beharrliehkeit uas botanische Studium, die 

weder vor noch nach ihm ihres gleichen gehnbt hat. Seine 
Schriften zeigen den gwsseu Botaniker, und ·werden immer 

unentbehrlich blciben. Die 1Iolzschnitte _sind snuber, die 

Figuren kenntlich, und die Beschrcibnngen musterbaft." 
(ï;l) VouSTtl'S, 1. 1. (iu wrrrnis1. Dec:. I. p. l!!): ,,Jta cuim 
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jullicaLnnt viti prudcutissimi, 11 t:,m c·h1ri l1om;nis prncscntin ·cum uno Consulum et l'eusiorrndo, gratulntum- vcnit; - scd 

11011 1niuimum splendoris Academiue lrnic accessurum: nee ! cjns gener, homo arrogans et reliquoa prnc se contemnens, 
opinionc srm frustrati sunt; quamdiu enim npnd nos fuit, qua atquc ctinrn natura . valde invidus, ipsum vidctur denu,, per
pul,lice qua privatim utilis esse uullo unquam tempore destitit." vertisse : nam multo tempore jam animadverto alieniorem a 

(;4) • Odio .purioris relîgionis,'' zoo als LANGUET in l5i 7 aan me factum," 
s10111,;y schreef. Vidd. mrn1mu LANGUE'l'I Epistolae politicae (82} Ibidem, pag. 328: H Quod ad ea attinet, de qnibus po
et historicae ad l'HILll'l'0M SIDNAEUM, eg11ilem A11glum etc. L . B- stremo ad te, fero ea moderate, cum mecum reputo, neminem 
1646. l 2mo. Rpist. W. 11nquam it.a inculpate vixisse, quin adversarios babue_rit. .Sed 

(75) ÜLUSH Epist. ad urs10M, Francofurti n. M., die VI , in co me consolor, quod non sim mibi conscins quçnqqain 
] tl. Apr. 1503 v. c.; in • noRMANNI S.11llo_q. eµistol. 'l'om. I. 1 offendisse, ant causam prncbuisse, cur nonnulli , ndeo a.··mo •. 
p. 321: N Et non sine clivina providentia factum agnosco, ut alieni. Contra, plcrosque experior erga me bcnivolos, et inter 
illi ( Batavi) me invitarent - cum Cattorum princeps Wilhelmus iUos principes et nobiles viros. Attamen si obodoratu_s fuissem, 
(qui in senectutii suhsidium quotannis centum florcnos Franco• me ab ii-s, qui me evocarunt, excipiendum ita fore, non me 
furtenses mihi numern1·i cnrnbat) rebus hu manis exemptus est : abdicassem meis facultatibus (licet ten ui bus) quas sciebnm lisco 
nam filius, ex purr>uratorum consilio, snbsidium illud ademit." ccssuras, si huc venirem, et potuissem ctiaw npud exteros mco 

(76) b"pist. n<l 1.1rs1cM. VII Kal. Octobr. 158!1; in DCRllANNI succo vi~ere." 
S!Jlloq. -J. pag. 316. (83) Voor de biographie van c1,us1cs kan men, behalve de 

(77) BoERIIAAVE; 1. J. pag. (2!i) seq. Orati·o van vous-rws en het daar'.'an reeds voorafgegaan levens• 
(78) Zoo als biijkt uit cenen door cLusrns, reeds op 25 _,Tulij berigt van JKAN JAQ. D0ISSARD (Iconttm etc. Tom. H. pag. 20) 

1587, mm LIPSJàS (t0cn nog te L eiden) geschreven hrief, in llUH· beide herdrukt achter de Curae posteriorcs van cu ;s10s, nog 
lllA NNI S.11llo.'7e$ I. pag. 314: "Pro tua animi benivolentia plu- raadplegen: MEURSIUS, p. 186 seq; FOP PENS, Bibl. Belg. I. 
rimnm habeo grntiam. Se<l quem in vestrn Academin Jocum p. 150 seq. ; l'AQOOT. III. 548; IJALJ.ER Bibi. bot. I. 348 seqq. 
obtinere possit sexagenarius, nunqunm in isto pulverc versatus, ELOY .• I. 664~669; CHALJ\lOT. VII. bi. 56 v.v. 
sed qui perpetuis, fere perej?rinatiooil,mr indulsit, quodque reli- (~4) PETRI CUNAEI Oratw recitata in exsequii, viri Cl. AELII 
quum fait temporis sibi et amicis in~umsit? Ardua nimium EVERARDI VORSTn, Medicinae p1·ofesso1"is pl"imarii; in Orat . 
mihi esset haec provincia, si probe mearum virium roihi con- varii argume11ti etc. L. B. 1640. Svo. pag. l 72: • Ad hacc in 
scius sum, mi LIPS!." philosophia - etiam ad ULYSSEM ALDROVANDUM se applicuit, 

(79) O,·er den aard dier gebreken loopen de berigten zeer cujus familiaritatem et hospitium nactus, incredibile dictu est, 
uiteen. Met de opgaaf van vonSTI0S, dien wij volgden, verge•. quantum profecerit ex rnuti viri conimetudine, cum in omni 
l ijke men bijv. de berlgten van wu,J,DENow, J. ). p. 533 seq. scientiarum genere, turn prnecipue in stirpium et rei herbariae 
en de b'pistolae ineditae C.AROI" cu:sn, Afrebatis, et CONR. GES· cognitione, in qua illi summa nuctoritas nostro aevo fuit. Ab 
1".ERJ, Tigurini. Ex arche(!fpis edidit etc. r.uo. CHr.tST. TREVI• . ill.o totum rerum nnturalium apparatum., historiam fossilium et 
IUNCS. Lipsiae, 1880. 8°. pag. 5. ·w at CLUSJUS zelf dienaan- roetallorum, l!I Oimnlium c1uadrupedum, volucrium, aquatilinm, 
gnàncle vermeldt in zijne, zoowel uit w·eenen als uit F-rnnkfort reptilium et insectorum hausit. lpse illc ALDRov.u.ous qnanti 
min LtPS1os geschreven brieven (nuRMANN, i. 1. I. p. 311,31 4, eum fecerit, grandi documento, quod omni aevo perennius est, 
322, 324) zal alle onzekerheid kunnen opheffen. Het zal daaruit posteritnti significavit, cum in Ornithologiae libris luculentum 
tevens kunnen blijk'en, dat de zoogenaamde dij-ontwrichting, 
te Ifrankfort door een riwaren val op de regtcr zij<le ontstaan, 
vermoedelijk eene jractura colli femoris geweest is. 

(80) • Script.i sua omnia ad incudem bic revoc.wit extremam
que rnanum addidit et in <luos tomos digessit. - N ec solum 
bis aeterna memoria diguis illustre redtlidit gymnasium hoc; 
sed quotidianis sermonibus omnes, qui ad ipsum ventitabant, 
cruq_iebat l>cnigneque omnia sua commonst1·ab!\t ,1tque commu
nic,1bat. A deo ut cui conferre cum illo liberet, non inter 
pluntas versari, sed in philosophiae sinu conquiescere sibi 
viderctur. Erant quippe -in hoc viro, praete_r stirpium cqgni
tionem exactissimam, complures aliae et insignes dotes. Lin

guarum" praeter graecam et latinam, H ispanicae (Lusitanicae), 
llalicae et Germanieae èallen tissimus fuit. - Historiarum et 
Geographiac pcritissimus; memoriae tam felicis, ut qunecurnque 
inter peregrinandum etiam minutissima qnacque observasset, 11d 
unguem tenerct et tamqunm. in numerato hal,eret. J:>ietatis in 
Deum atque homines non obscura r eliquit indicia. - Vir, 
absit in·vidia dictis, paucis conferendus, vita innocentissimns, 

ingenio florentissimus, proposito sanctissimus et, ut verbo dicam, 
prisci moris et aevi." -V o nsnus, 1. J. pag. 12 seq. Conf. noEn
JUA vu Oratio, quum bota11icam el chemicam professionem po• 
nenit (l î29); in Opusc. acad. L. B. 1738. 4to. pag. 55-: • CA
ltOLO cwsro baud alius in re herhari~ clarior; quis Yero ho-
111incm <lederit virtute insigniorcm." 

(81) B on ~tAKNI Syll. I. p. 326: N HA umNus mirae est na• 
turae, exspectavit al"iuc memu adveutum, at<;uc ubi mll'c11issc111, 

eum testcm lnudat, indnstriamque <'jns et operam ac fidcm in 
his-abditis nnturac mysteriis seculo commendnt.'" 

(85) HÄLLER, Bibl. bot. I. 402; Sl'RKNGEL, Hist. rei he1·b. 
II. 118. 

· (86) Verwijzing naar het Opstel: .De medische Pac11lteit te 
L eiden, in het begin der zeventiende eeuw. 

(87) Afé11wires pour servir à lïii.stoire litteraire des dix- sept 
provinces des Pa.11s-Bas etc. (par J. N . PAQUOT). Tom. III. p . 403. 

(88) Votum. bMcript. I. pag. 280 : ,,pie 1.0 Febr.1612 ADOL• 
PHUS VORST10s, EVERARDI filius. Delpheosis. Ann. 14. Stu<liosus 
boriarum artium. Apud patrem." 

(89) SPHENGEL, liist. rei lterb. II. p. 110 seq. 
(90) • Ego PAULUS REN EAU LMB profiteor npnd Decnnum et 

Doctorës P arisiensis scholae, nunquum usururn remediis scriptis 
in Libro observatio11um mearum typis edito, sed fäcturum me
dicinam secundum mProctu:ns et GALENI de~reta et form ulas 
a scholae Parisiensis medicis probut.as et usurpatns. Datum 
Lutetiue, die 23 Febr. 1607." 

(91) V olgens de Ordines lectiom,m van 1654-1662, iu Actor. 
acaclem. Document. Vol. III. seqq. 

(92) 1. ) . II. p. 184 seq. 

(93) Virida,·ia 1·cgia, t'al'ia et academica, H afniae, 16!i3. l 2mo. 
Eene verza1t1eling van planten-lijsten der tuinen te Copenhagen, 
l'nrijs, \Varschau, Oxford, Pa<lua, Leiden en Groningen. 

(9-1) Oratio fw1cbris 1·ecitala i>i e:,:sequiis PETlU CUNAEI, Juri11 

_professoris primarii. L. n. 1638. 4to. - Ook herdrukt bij de 

vroeger aangehaalLle Oralio11es Yan cui-AEVS, J. J. pa;. 283 ~et14. 




