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DE MEDISCHE FACULTEIT TE LEIDEN, IN HET 
BEGIN DER ZEV];NTIENDE EEUW; 

DOOR 

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

In -meer dan één opzigt dagteekent voor de medische 
Faculteit der Leidsche hoogeschool een nieuw tijilvak 
van den aanvang der zeventiende eeuw. Want, al mogt 
er, bij de intrede van dien nieuwen hqnderdjarigen tijd
kring, geene groote verandering worden waargenomen in 
den · geest van het aldáár gegeven geneeskundig onder
wijs, ' zoo waren echter de hiermede belaste personen 
geenszins -dezelfde gebléven. Van de drie hoogleeràars 
toch, die den róem der medische Faculteit, gedurende 
haar eerste vijfentwintigjarig tijd vak waardiglijk gehand
haafd hadden, was kort na den aanvang der i 7de eeuw 
alleen PIETER P AA w overgebleven, aan wien. zoo als 
elders vermeld zal worden, hoofdzakelijk het onderwijs 
in de . 'çri.Ueed- en kruidkunde was opgedragen. Van de 
beide overigen was DE BON'r reeds in 1599 van het 
tooneel 1dezer wereld afgetreden en door AELIUS EV ERAR

nus. _ypR~:r.rus opgevolgd, terwijl de in 1601 overledene 
hoogleeraar: HEURNIUS door zijnen -zoon OTHO vervan
g~Il _ ~i_e~4! . Die uitwendige lotgevallen schijnen er als 
v~n zelf toe te leiden, om in de -geschiedenis der me
clfä:C~f ~a~ült'eit~ hij den aanvang der zeventiende eeuw 
afä_qqd~;rlîjlc,,stiL te staan, te meer, dew~il men met gronc1 
verµi9e~en. mag, dat e~ geene aanmerkelijke verandering 
in' h·et pei·soneel van alëademische docenten zonder eenigen 
irrvfoe~i op Ji:et ·onderwijs , zelf kan plaats hebben. Het 
tijdstip, '\taarop JOHANNES ·HEURNIUs door zijnen -zoon 
OTHO ,v,erv.angen werd, zal daarom teregt het begin van 
een hieuw tijdvak uitmaken, hetwelk, naar ik meen, zich 
zal moetep uitstrekken . tot aan den tijd, dat aan het 
zuivet : the'oretische onderwijs voor het eerst praktische 
lessen aan ,het ziekbed werden toegevoegd. Daar dit 
laatste nu in 1637 heeft plaats gehad, zoo zal het tijd
vak, hetwelk zich van den dood van JOHANNES HEUR

NIUS tot aan de vestiging der medische Kliniek te Lei
den· uitstrekt, eene tijdruimte van ~6 jaren omvatten. 

Bij -den aanvang van genoemd tijdvak bestond tle 
medische Faculteit te Leiden, zoo als men reeds uit het 
bovenstaande kan opmaken, uit drie leden, PIETER P AA w, 
AELIUS EVERARDUS V9RSTIUS en OTHO HEURNIUS. De 
eenite -en oudste van dat drietal was derhalve PIETER 

PA.A.W, in het Latijn gewoonlijk PETRUS PAVIUS genoel':nd, 
die reeds sedert 1589 aan de Leidsche hoogeschool ver
bo11den . was., en tot het jaar 1617 toe een sieraad van 
deze bleef uit~aken. lVIet het oog op zijne groote ver
dienst~n en . op het regt van ancienniteit zou ik daar
om in de allereerste plaats over hem spreken moeten, 
ware dit niet in strijd met mijn voornemen, om aan de 
geschiedenis der oudste, door hem vertegenwoordigde

1 

ontleedkundige school te Leiden, een der eerstvolgende 
hoofdstukken opzettelijk te wijden t). rren einde dus 
dit laatstgenoemde onderwerp niet vooruit te loopén, wil 

t) Men boude in het oog, dat mijn tegenwoordig opstel naar 
tijdorde voorafgaat aan de hier bedoelde, reeds in druk ver
schenen Bijdrage. 

NED. TIJDSCHR. v. GENEESK. V. - AFL. Nov. 

ik de verdiensten en lotgevallen van den Hoogleeraar 
PAA w thans onvermeld laten en liever bij zijnen ambt
o-enoot VORSTIUS uitvoeribo·er stilstaan, om daarna ook 
b 

kennis . te maken met de tijdgenooten van dezen en met 
enkele andere hoogleeraars, die vóór het jaar 1637 le
den der medische Faculteit te Leiden geweest zijn. 

AELIUS EVERARDUS VORSTIUS, zoon van HENRICUS 

VORSTIUS en M:ARIA SCHAERIA, sproot uit een oud en 
beroemd geslacht, hetwelk aanzienlijke betrekkingen 
in kerk en staat, zoowel in Brabant als elders be
kleed heeft (1). Hij werd 26 September 1565 te Roer
mond geboren, toen tot het hertogdom Gelder, thans 
tot Limburg behoorende. Na den kinderlijken leeftijd 
deels in zijne geboortestad, deels te Venlo bij zijne 
grootouders van moedersz~jde te hebben doorgebragt, 
vertrok hij op 1 Ojarigen leeftijd met zijne ouders naar 
Dordrecht, werwaarts . deze hunne woning overbragten 
om de vervolgingen te ontgaan, waaraan zij, wegens 
hunne godsdienstige geloofsbelijdenis, in dien tijd 
van vreemde overheersching en dwingelandij, \Varen 
blootgesteld. Door dien zamenloop van omstandigheden 
vond hij echter voor zijne wetenschappelijke opleiding 
eene voortreffelijke gelegenheid en werd reeds op l 5ja
rigen leeftijd bekwaam geacht om van het akademisch 
onderwijs met vrucht gebruik te maken. Hij vertrok 
daarom naar Leiden, en legde zich, nadat hij den 28sten 
April 1580, door den Rector JUSTUS LIPsrns, als stu
dent was ingeschreven (2), gedurende twee jaren, in 
de scholen van BONAVENTURA VULCANIUS en PETREIUS 

TIARA, niet slechts op de beoefening der oude letteren, 
inzonderheid van de Grieksche taal, met ijver toe, 
maar voelde zich bovenal, gelijk zijne tijdgenooten 
CUNAEUS en MEURSIUS vermelden, door de lessen, die 
JUS1'US LIPSIUS over de historie gaf1 allezins aangetrok
ken. Daar ];iet evenwel zijne voornaamste bestemming 
was om tot geneesheer gevormd te worden, besloot hij 
tot- dat - einde, achtereenvolgens onderscheidene buiten
landsche hoogescholen te bezoeken. Eerst vertoefde hij 
vier jaren lang te Heidelberg en daarna te Keulen, om 
zich zoowel op de wijsgeerige en natuurkundige, als op 
de geneeskundige wetenschappen onverdeeld toe te leg
gen. Vervolgens ging hij met hetzelfde doel naar Italië, 
en wel in de eerste plaats naar de hoogeschool te Padua, 
alwaar_ hij het geneeskundig onderwijs van MERCURIALIS, 

CAPI V ACCIO; HIERONYMUS F ABRICIUS ab Acqu,apendente 
en BERNARDINUS PA.TERNus genoot. Nog beroemder en 
eerwaardiger was de universiteit van Bologna, die hij 
daarná bezocht, en die hem de gelegenheid aanbood, om 
behalve HIERONYMUS MERCURIALIS, wiens ]essen hij 
reeds vroeger te Padua had bijg·ewoond. ook andere be
roemde mannen te hooren, zoo als JOHANNES COST A.EUS 

en CA.SPARUS TAGLIACOTIUS, wiens naam in de geschie
denis der Rhinoplastiek zal bl\iven voortleven. Einde
lijk maakte hij zich een tijdelijk verblijf te Ferrara ten 
nutte om de lessen van HIER-ÖNYMUS BRASSA VOLA bij te 
wonen. D~ vriendschappelijke betrekking, die hij aldáár 
aanknoopte met ALPHONsus CATANAEUS, lijfarts van den 
Hertog, gaf er aanleiding toe·~ dat hij na volbragte 
studiën en na den doctoralen graad aan de universiteit 
van Padua verkregen te hebben, Italië niet terstond ver
liet, maar zijn verblijf in dat land der vreemdelingschap 
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tot den duur van negen jaren verlengde. Op aanbeve
ling toch van voc,rnoemden vorstelijken lijfarts, kreeg 
hij als geneesheer eene hooge betrekking bij een aan
zienlijk kerkvoogd in het Koningrijk Napels, NICO LA.US 
GRANA., Bisschop van Angola, na wiens dood hij de
zelfde betrekking bekleedde bij FA.BRICIUs PIGNA'.PELLI, 
markgraaf van Querceto. Eindelijk keerde hij, na eene 
afwezigheid van H! jaren, in 1596, naar zijn vaderland 
terug, en vestigde zich als geneesheer . te Delft, waartoe 
hij door de gravin v A.N MEURS, op vereerende voorwaar
den, was uitgenoodigd. Die betrekking nog geene twee 
jaren vervuld hebbende en inmiddels in het huwelijk 
getreden, werd bij op aanbeveling van den beroemden 
JOSEPHUS JUSTUS SCALIGER, als buitengewoon hoogleeraar 
in de wijsbegeerte naar Leiden beroepen, in de plaats van den 
verdienstelijken PE'rRus MOLINAEUS (DUMOULIN), die on
langs (1598), op sterken aandrang_ van het Protestantsch 
kei·kgenootschap te Parijs, naar· Frankrijk was terugge
keerd. Hoewel VORSTIUS, die roeping volgende, allezins gun~ 
stige, aan zijne geneeskundige loopbaan verbonden vooruit
zigten moest opofferen, aarzelde hij echter geenszins om 
het hem aangeboden hoogleeraarsambt te .aanvaarden (3)~ 
Evenwel vond hij reeds in het eerstvolgend jaar gele-, 
genheid, om zijn wijsgeerig en natuurkundig onderwij.s 
tegen lessen over de Institutiones medicae te verwisse
len, vermits hij geroepen werd om als gewoon hoog
leeraar, den overledenen GERARDUS BüNTIUS op te 
volgen. Hieruit is op te maken, dat VORSTIUs, nog ge
durende twee jaren, JOHANNES HEURNIUS, en daarna, 
gedurende eene lange 1·eeks van jaren, den zoon van 
dezen laatsten tot zijne ambtgenooten gehad heeft. Of
schoon men nu weet, dat hij behalve het botanisch on
derwijs, hetwelk hem in 1617 werd opgedragen, hoofd~ 
zakelijk lessen over de theoretische geneeskunde gege
ven heeft en een groot voorstander der Hippocratische 
leer geweest is, zoo zijn er dienaangaande .. echter slechts 
weinige bijzonderheden bekend (4). Niettemin was hij 
een man van groote geleerdheid· en uitgestrekte •. kennis. 
B.ehalve het Grieksch en Latjjn, verstond.· hij de. ;J:tali
aansche,. Spaansche, Fransche en Hoogduitsche · talen,· 
terwijl zijn lofredenaar CUNA.EUS er bijvoegt, dat hij niet 
alleen de medische en natuurkundige wetenschappen be
oefende, maar ook in de historie en archaeologie, vooral 
in de numismatiek en heraldiek zeer bedreven was (5 ). 
Het is daarom wel niet te verwonderen, dat de vriend
schappelijke betrekking, waarin VORSTIUS, reeds vóór 
zijne komst te Leiden, tot. SOA.LIG-ER. sto~~' ook gedu
rende de lange reeks van Jaren, waann ZlJ ambtgenoo
ten waren, bleef voortbestaan (6). Evenzeer stelde voR
STIUS de vriendschap van den beroemden, toen te Lei
den woonachtigen PHILIPPUS CLUVE~IUS, . aan wien hee
ren Curatoren, in het jaar 1616, den eeretitel van G.eo-. 
graphus .Academiae, met eene jaarlijksche gratificatie; 
verleenden, op hoogen prijs, zoodat daarom ook DA.NIEL 
HEINSIUS, . die insgelijks onder de vertrouwde vrienden 
van YORSTIUS behoorde, van oordeel was, zijne na. den 
dood van CLUV.ERIUS uitgesprokenlofred,e (7) aan niemand 
anders dan aan A.ELHJS .EVERA.RDUS VORSTIUS te moe
ten opdragen (8). Ook NICOLAAS HEINsrus. zoon v~n 
den genoemden hoogleeraar, stond met VORSTIUS 111 

vriendschappelijke betrekking, blijkens• eenige door laat$t-

genoemden (in 1654, 1660 en 1661) aan hem geschreven· 
brieven, die in de verzameling van .BURMANN zijn op
genomen (9). Uit een en ander mag de gevolgtrekking 
worden afgeleid, dat VüRSTIUs in al, wat wetenschap en 
geleerdheid betrof, groot belang stelde. Mogt men 
daarom echter vermoeden, dat hij een zoogenaamd ka
mergeleerde geweest is, dan zou men zich grootelijks 
bedriegen. Eer mag men het tegendeel aannemen. Want 
het was vooral het maatschappelijk en bedrijvig leven, 
dat hem de grootste belangstelling inboezemde. Zoo is 
het b. v. bekend, dat hij zich niet alleen aan het droog
maken der. Beemster en Soetermeersche plassen zeer liet 
gelegen liggen, maar ook, in overeenstemming met zijn 
tijdgenoot JAN ADRIA.ANszoon LEEGHWATER en andere 
deskundigen, het uitmalen van het Haarlemmermeer meer• 
malen ter. sprake bragt (TO). Doen ons .deze . en andere 
bemoeijingen de yeelsoortige kennis en werkzaamheid 
van VORSTIUS kennen, zij geven mpgeljj,k ttwe.ns een.e 
verklaring van het verschijnsel, dq.t een. zoo, geleerd .man 
zich door geenerlei wetenschappelijken arbeid, bekend 
heeft gemaakt. Daartoe heeft weHigt. oqk .zijn ... kara:~tero, 
dat CUNAEUS ons als dienstva~1rdig,.,. regt~chapen en 
openhartig, maar tevens als oploop,fl,Il.,q,.,,, 13ergier,ig .. en 
hoogst gevoelig voor . gemaakte aanmepkj11gerf dqet ten• 
neu. het zijne bijgedragen (11). Wat hier~an. zJjr1 naqge, 
aan vlijt en behoorlijke werkza.ê\mbeid en•. aan ,gro0,te11 · 
ijver voor .de belangen der Leidsche hoqge.s.c~ool:,,,~ie 
hem viermalen het Rectoraat· zag• békleeden, scllijn1:,li~t 
hern noöit ontbroken te hebben, .. en CU1fA:EU~ i iz,eg;t\ \Q,.e" 
paaldelijk, dat er onder zijne nalatenschap ,meer.,Tpf',;,lllin 
voltooide werktln gevonden werd.en,., .,Zpq haq,);i:ij,,itijqen~ 
zijn langdurig verblijf· in Italië, v~le ,bouwstofftnic•v.erlla.-, 
meld, betrekkelijk de. antiquiteiten,. d!:l geographie.,.,en de, 
natuurlijke historie .van Groot-Griekenland,: Qalê:1b1·ië ;;~n 

andere streken van Beneden-Italië.: Ook. had hiJ y;.ele13aa;n':.. 
teekeningen op CELsus te boek. gesteld en mogelijkw.el 
voor eene nieuwe uitgaaf van dien Schrijver bestemd. 
Eindelijk vond men onder zijne manus.cripten een· werk 
over de visschen van ons vaderland~ Van .deze. en.andere 
v,ruchten van zijn geest is ons niets anders bewaard. ge
bleven, dan zijne. heide, op· twee beroe~nde ambtgef!op" 
ten, cLusrus en PAA.W, door hem gehouden. lij~re
denen (12). - Over het door VORS'fIUs gegeven• botanisch 
onderwijs wordt elders afzonderlijk gesproken. Voor 
het tegenwoordige wil ik alleen nog vermelden, d.at 1hij 
22 October 1624 overleden is en dat de Leidsche 4·qo
geschool hem derhalve ~gedurende het vierde eener .eeµw 
heeft mogen bezitten. 

Onder de Leden van de medische Faculteit was . het 
OTHO HEURNIUS, wien VORSTIUS, bijna vm1 het begin 
zijner aanstelling af, tot ambtgenoot had. Ook die 
hoogleeraar bekleedt in. de geschiedenis der Leidscl,:1:e 
hoogeschool eene waardige plaats, vermits hij niet alleen., 
gedurende een . dertigjarig tijdvak, Professor Anatqmiae 
geweest is, maar terens behoorde onder de twee eerste 
hoogleeraars, die klinisch onderwijs te Leiden gegeren 
hebben. Het • hoofdstuk, waarin wij later over da.t kli
nisch onderwijs afäonderltik handelen zullen, zal daarom, 
naar ik meen, de • geschiktste plaats opleveren om met 
O'fHO HEURNIUS nadere kennis te maken en zijne ver
diensten, voor zoo ver dit mogelijk is, in het licht te 
stellen. 
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Het , gèhtk/ dat ·:aan ··den dud:en JoIÜ,NNES HË·UR-NIUS 

te henrt ·viel~; van door eènf Z\jner zo-ons · te worden op
gev0lg.d, was:, evenzeer het deel:- van diens ambtgenoot 
GERA'.RDus BONTIUS,. wiens tweede zoon REINIER wel niet 

: in .de plaats zijns v:aders -',ford aangesteld, gelijk ons uit 
'de geschiedenis van ' XELIUS EV.ERARDUS VORSTIUS ge-
- bleken ·,is, rnalar aan w'ieri toch .- reeds ·van 1599 af -
bet \steffjrrar zijns vaders - het geven van oüderwijs 
aren · de -akademische jongelingschap te Leiden werd o~
gedragen: Naar mijn vermogen · wil ik trachten ook 

' hem ·nader te :doen kennen:, voor zoo, vei· dit uit de 
enrkele : ell' ·vei-spreide berigten van and·eren mogelijk 
zijn zat 

REINIER BONT, in 1576 geburen, en dus ruim tien 
jaren jonger d1an ' VORsnus, voltooide zijne :geneeskundige 
strrd-iërr aan: <'1'e Leidsche hoogeschool, alwaar hij den 
12den Febr. 1590, op -14jarigen leeftijd, door den Rec
tor ,'. JtJi.IlifS i :mlHM.&; 1als studiosus Literarurn werd inge_
sénrrevën ;(fü)~ , om zich vervolgens onder de leiding van 

·nunöLi>H 'SNE'LLius,-1 inzonderheid op d'e beoefening der 
wijsgeerige; imathematisèhe en astronomische wetenschap
pen Me të · lèggen; Zelfs voelde hij zich door het streng-e 

, aan if;ie,, studievakken eigene betoog zoo zeer aarigetrok
kenJ cfat hij slechts r1oode besluiten kon om er niet al 
zijnen tijd aan te wijden, maar ook aan het verlángen 
zijlls•,•~ader:s <door de beoefening der genee-skundige weten-

,sclrap i t•e<voldoen (14)~ ·' Den -28sten Augustus 1599 ver
kteeg;,:frij" het ·Ddctoraat iff ·de Geneeskunde (15). De 
:mede'diéeling ; dier bijzonderheid heeft eenig gewigt, dewijl 
lI.EI:NSius : verzuimde ;clen tijd :zijner ·promotie te vermei 
den;.,r iën,, êîneil, · dienaangaande ligt tot . dwaling zou . kun
nên±':v·erleid1: Wötden, als men , aan het slot van li:et boekje 
dé 1 liûr1tana0 felicîtdte, dät HEURNIUs reeds vóór of in 
l!597naan 1 zijn vriend F©RESTUS toezond, het berigt leest, 

-da:t Mj-uden:' vorigen · ,dag: ,promofor, · geweest was van den 
zoon ).zii}ns: ·ambtgènoots •· GERARDUS BONTIUS. Daarmede 
moet1 Jdu.s de oudste zoon van dezen, maar . niet de tweede, 
ltÈiNI.ER BONT, bedoeld zijn (16}. Na den doctoralen 
graad •verkregen te hebben, vestigde REINIER noNT zich 
als geneesheer te Leiden, alwaar hij reeds spoedig in de 
gelegênheid gesteld werd, proeven yan z~jne groote be
kwaamheid en van zijn menschlievend karakter te geven, 
vermits er omstreeks dien tijd eene epidemische ziekte 
in dè stad heerschte, waardoor de behoefte aan genees
kundige hulp zeer vermeerderd werd (17 ). Reeds in 
15'99 werd hij geregtigd om lessen óver de natuur
kunde --- gewoonlijk onder den algemeenen naam _philoso
pkie aangeduid _;_ te houden, zoodat hij, nog maar 23 
.jaren oud zijnde, reeds als akademisch docent optrad. 
In -diezelfde betrekking werd hij in het jaar 1603 als 
hoogle,eraar hevestigd~ Later werd hij, eerst als buiten
gewoon hoogleeraar in de Genees- en Natuurkunde (18 ), 
en vervolgens in 1617 of 18 tot gewoon hoogleeraar bij 
de medische Faculteit benoemd. - Hij moet alzoo eenige 
jaren tijd- en ambtgenoot van VORSTIUS geweest zijn, 
doch heeft zich niet on verdeeld aan de hoogeschool, 
waaraan hij in 1619 en 1620 het.. Rectoraat beklêedàe, 
kunnen toewijden, dewijl hij reeds spoedig na zijne aan-· 
stelling tot. gewoon professor bij de medische Faculteit (H)), 
tot geneeshe~r van Prins FREDERIK HENDRIK, en later 
van MAURITS benoemd werd, "waardig geacht," ~ gelijk 

oRLER:s dit, in- navolging· van HEIN'SIUs,- heeft uitge
drukt -- 11 dat hij zorge voor diens welvaren droeg, op 
wiens welvaren de Republiek steunde (20). '' Die gewigtige 
betrekking · nam BONT met hart en ziel · waar, en bragt 
daaraan zijne eigene belangen en niet zelden grootere 
voordeelen, die dè gewone consultatieve prakt~jk zou 
heb ben opgeleverd, ten offer. Zelfs werd hij daardoor 
dikwijls genoodzaakt tot eene kortere of fangere afwe
zigheid uit de stad, daar hij gewoon was Prins MAURITS 

naar het leger te volgen. Ofschoon Z\jne ligchaams
krachten voor de vermoeijenissen, aan het vervullen der 
laatstgenoemde dienstpl:igten verbonden, minder berekend 
waren, zoo werd aan dat bezwaar echter door zijnen 
krachtigen geest allezins te gemoet gekomen. Daaren
boven waren hem groote bescheidenheid en opregtheid, 
een vriendelijke oogopslag; aangename manieren en ge
makkelijkheid in den omgang eigen, · zoodat vele Hjders, 
door hem te zien en te spreken, reeds ten halve gene
zen waren (21). Ook voor de akademische opleiding 
van aanstaande geneeskunstoefenaars had BONT, zoowel 
door zijnen uitnemenden aanleg als · door . zijne uit-

_ gestrekte kennis op hetgebied der physische wetenschap
pen, groote geschiktheid, en hij zou zich ·vermoedelijk: 
ook in die betrekking grootere verdiensten ·verworven 

' hëbben, . indien hij · zich , daaraan meet onverdeeld -had 
kunnen îdjden. Evenzeer schijnen hem vele en veelsoor
tige werkzaamheden van het bedrijvig -leven belet te 
hebben, om de vruchten van zijne rijke geneeskundige 
ervaring nog voor een uitgestrekter ·wetenschappelijk 
doel, 'dan alleen voor zijn mondeling te geven onderwijs 
te doen dienen. REINIER BONT toch heeft zich even
min: als zijn beroemde vader, door èenig geneeskundig 
geschrift bekend , gemaakt., - En mogt men, op het 
gezag van DE CHALMOT en anderen (22) meenen, dat 
dit wel het , -geval geweest is op een ander gebied van 
kunst eff wetenschap, door hefn namelijk te houden voor 

-den auteur van een, in de· zeventiènde en qok nog i'n 
de eerste helft der achttiende eeuw, meermalen op nie.uw 
uitgegeven tooneelspel in dichtmaat · op de belegering en 
het ontzet der stad Leiden (23), dan vrees ik dat men 
zich door gelijkheid van naam laat verleiden , tot het 
aanuemen van identiteit tusschen twee verschillende per
sonen. Dat toch de hoogleeraar bij de medische Fa
culteit dezelfde zou zijn als de vervaardiger van genoemd 
dichtstuk, is niet alleen onbewezen, maar allezins on
aannemelijk. Zelfs zou het, naar het mij voorkomt, voor 
zijne eer weinig· begeerlijk zijn, dat hem genoemd too
neelstuk gevindiceerd kon worden. Uit vorm en inhoud 
toch · schijnt te blijken, dat het niet veel meer dan een 
naar den smaak dier tijden, met zinnebeeldige voorstel
lingen rijk gestoffeerd, berijmd opst-el is, dat zich meet 
door de natuurlijke voorstelling der handelende perso
nen, dan door dichterlijke verdiensten aanbeveelt. Niet
temin wordt BONTS tooneelstuk thans nog, als tot een 
hoogst belangrijk tijdvak der Väderlandsche historie 
betrekkelijk, enkele malen, zelfs tot verklaring van be
twiste vraàgpunten, door onze geschiedschrijvers aange-;. 
haald ( 24 ), en buitengewoon groot is de opgang geweest, 
dien het bij de dikwijls herhaalde uitvoeringen in den 
Leidschen schouwburg, op het tooneel van het mi:burig 
-Valkenburg, te Amsterdam en welligt ook elders, ge .. 

41* 
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maakt heeft (25)~ Daardoor werd · de hercinnering van 
de benarde tijdsomstandigheden en : van de heugelijke 
uitkomst, die zelfs nu nog jaarlijks op 3 Oetober door 

· de Leidsche burgerij herdacht worden en de. ;stof ,voor 
eene godsdienstige feestviering opleveren, steeds leven
dig gehouden, terwijl het stuk zelf zich da.ardoor eene 
groote bekendheid verwierf. In die uitwendige lot
gevailen heeft het 11Treur-blij-eijnde-spel'' derhalve eenige 
overeenkomst met VONDELS Gijsbrecht van ..Aemstel, 
welk tooneelstuk bij het groote publiek veel algemee
ner bekend is dan de overige treurspelen van dien 
dichter, omdat het. alsnog in den Amsterdamschèn 
schouwburg jaarlijks vertoond wordt en •zich aldaar dus 
veel langer heeft staande gehouden dan de Palamedes 
en andere door VONDEL voor het tooneel bewerkte dicht
.stukken, van welker openbare ve1tooning men reeds sedert 
vele jaren heeft afgezien. - D.och ik bemerk, dat ik 
groot gevaar -loop om van mijn onderwerp af te dwalen, 
daar · ik mij alleen ·. de beantwoording · der vraag heb 
v.oorgesteld, of de hoogleeraar . BONT, . die thans het on
derwerp onzer beschouwing uitmaakt, al dan niet voc0r 
:den: ,aut.em· :van , het :I'reur-blij-eijnde-.spel moet gehouden 
,,worden. Mogt men tneenen, dat dit tooneelstukje wel
ligt in jeugdige jaren door dien geleerde vervaardigd is, 
:dan moet ik daartegen de bedenking aanvoeren, idat 
zijn lofredenaar HEINSIUS dit dan geensûns verzwegen, : 
en althans de poëtische gaven van zijnen overledenen 
vriend vermeld zou hebben • .. , Van een of ander wordt 
echter noch door HEINSIUS, noch door andere oudere 
geschiedschrijvers eenige melding gemaakt. Aan dit 
negatieve kan nog een ander meer stellig bewijs worden 
toegevoegd. Uit den aangehaalden titeltoch van het :I'reur
blij-eijnde-spel blijkt, d~t de schrijver, die den zesden, in 
1652 uitgegeven druk op nieuw overzag, toen nog leefde, 
terwijl wij straks zien zullen, dat de hoogleeraar op dat tijd
stip reeds langer dan 25 jaren dood was. . Ware deze 
laatste werkelijk de auteur van dat berijmde opstel _ ge
weest, àan is die anacltroni8mu8 op den titel der . zesde 
uitgaaf geheel onverklaarbaar. Da~renboven Ill,ag :fllen 
vern:10eden, dat de uitgever dan, · tot meerdere aanb.eve
ling van ûjn boekje, :soNTs professoralen titel aan ·de 
enkele naamsvermelding zou toegevoegd heb}ien. Een 
en ander maakt het derhalve hoogst onwaarschijnlijk, 
dat een verdienstelijk hoogleeraar, die door zijne aka
demische en andere beroepsbezigheden verhinderd werd 
om als schrijver op te treden, zich met het vervaardi
gen van een blijspel zou hebben bezig gehouden. Bij , 
zijn dood liet bij, volgens HEINSIUS, fratres et filium na,: 
en men mag daarom vermoeden, dat een broederszoon, 
di~ den naam zijns ooms droeg, de vervaardiger van 
het tooneelspel geweest zal zijn ( 26 ). De zoon heeft het 
niet kunnen zijn, dewijl deze, naar zijnen grootvader, 
den naam GERARDUS droeg (27). Dat men aan eenen 
zoon van dezen laatsten zou mogen denken, is niet 
waarschijnlijk, dewijl het blijspel in 1652 reeds voor de · 
zesde maal gedrukt en de genoemde GERARDUS eerst in 
1606 geboren werd. - Doch het is meer dan tijd om 
van dit onderwerp af te stappen. De zaak is in elk ge
val van zeer ondergeschikt belang, en zal welligt nimmer 
ad liquidum gebragt worden, ten zij het vinden van een 
der vroegere drukken, of van de allereerste uitgaaf daar
over eénig nieuw licht verspreiden mogt. 

Gelijk ons uit de reeds vroeger aangehaalde, w,qortlen 
van DANIEL HEINSIUs gebleken is, had BONT een. zwak 
ligchaamsgestel en was, meermalen aan ziekte .onderh~
vig. Hij mogt slechts een 47jarigen ouderd.om bereiken 
en stierf den 12den J unij 1623. Zijn zoo even g~noemde 
vriend en ambtgenoot REINSIUS werd met het uitspre
ken eener oratio funebris belast, en vond daardooi· ,gele
genheid om aan den overleden hoogleeraar niet .. alleen 
eene waardige hulde te be\vijzen, maar ook om diens 
naam op de nakomelings~Lap .over . te brengen (2~j~ · 

In de . door ~oNTS dood veroorzaakte vacature_ ·~erd 
reeds spoedig .voorzien door de benoeJDÎllg van AD()LP.H 
VORSTIUS, over wiens verdiensten ik thans alleen;, v:oor 
zoo ver die :betrekking hebben op het medisc.he ond~r
wijs. wep.scbte .te. :spreken, terwijl het el~ei~~-• a~n,:g,ef?~,e 
geschikte . gelegenheid zal ontbreken, o~ hem_ ,a~~;·lJfO-
fessor bot,anices te doen kennen. . ..... · .. • , " ' ' '' ;' '- .. 

Op 10 . Febr. 1624 tot . lid d~r .,4,e,:rw~~Jrn~~ig~,,:,ÎJ!~H~,. 
teit .aangesteld (29), ha~ de jong,!;} ,Y(?J~STI,Ç~ nqg, g~~\li
rend.e één jaar, zijnen vader,, -wi~n, h,~L f~r~t · J~t~r,,;.,ï,~:.: ,~e,t 
geven. der . botanische lessen v~rv.ir:ig, tq} ~ij,µ N~ btg,~p,,ept. 
Voor het overige was hij, gelijkllit,qntY•.~r,d~[-~~~p,pieê
verhaal ,blijken zal, gedurende _zijn.ó ~.Qjçir4g,d~~of~~spr~.a.t, 
getuige van ... . menige verandering in,,. ,1+(::,t .-.p~·so,~~el l' Jler 
medische Faculteit. .. . ,,:. ,, .. ,: .. hei.u~·: : 

Ofschoon. VQRSXIUS bij ziJ.11,e .. akadernis,c4,~n ~p\~ifiiJJg, 
inzonderheid ,de . kruidkunde: met -d<;ln ~.µie~t.~~)H~~r,tP
ijver . beoefend ~ad, zoo . was cJiti echttr '..gëe~;~fi~~e.',t~P 
koste zijner medische studiën Jses .. chi~d,r 1:i:iJ~gf.ni1_fifl iHflJl 
hij zich, ook in het belang ._. van. .iez:~,t ,PP,}ljt~~&l~.rie 
taalkennis toegelegd, te reg.t. Y~,P, ,·):µ~çniµ,g, .. ,. iijn~~, ~~t 
bij de .beoefening van empirjsplit'Y.~l~~-~-~-hip,i~;ij,i.list~r 
rische studie . onmisbaar . is .. · ~:t . J~h,: :o.~~s ~-~,~fQ~, rµtj~:
der bevreemden, dat hij qp . 2 7J~iî,gè1;1 . 1~,~fti.f{ ,_,,a!s' '~i~,
demisch docent optredendé, · )H~;~lfde. _1jgfiµj, bJ,Ç,~(fi;>(
gen, . en dat zijne tijdgen99ten, : ·zo9wè] toin .. , ~It ·r àt~r', 
hem in die betrekking waàrd,èerden als, ~en. :ijl~n ,, va;n 
geleerdheid, .klassieke vormfog en ·. g9eélen sm~;~, ;'))tli 
diezelfde eigenschapptm . stond ~ORSTlUS . ook., ?iJ p f,üo,e 
st.udenten hoog aangeschreven, blijkens ·. de ÎQg,éJJ.ombll
heid, waarmede deze .gewoon waren, qok nog ih,.l&.t°~J•:er, 
leeftijd en na eigè~e rijpere ervaring, over het :i~n~ ,h•~·w 
ontvangen onder~ijs te spreken. Dit is b. v. )i.~(~g~h~l 
met den beroemden FRANS DE LE BOE SYLHO:~, _:'~iê':'_~en 
deel zijner vorming aan de school van ADC>l,I'HY:o~#ivs 
te danken had, en dertig jaren later aan dezen zjj~~n fèif
me.ester en toenmaligen ambtgenoot zijne IJispuia{i~vÛm 
meêlicarum decas opdroeg (30). Even gunstige inci_{ûkkèn 
had het onderwijs van V0RSTIUS achtergelaten bij ,e,epen 
anderen Ie.erling, wien hij insgelijks htter tot ai;J;1h~ge· 
noot hebben mogt, bij JOHANNES ANTONIDES 'y~~ !)1!1R 
LINDE'N' aan wiens berigten men te meer Wflarcl~ . nrng 
toekennen, dewijl zij ons eenigermate met den in.ho.ud 
van de door voR~'rrns . ·gegeven lessen bek.end, makèµ. 
Daaruit toch blijkt, dat zijn onderwijs door degelijk
heid uitmuntte, en dat hij de kunst verstond om zijne 
hoorders zoowel dobr bezielde taal als door eigen voor
beeld, tot eene grondige studie der oude schrijvers, als 
een voornaam en vooral toen nog onmisbaar hulpmid
del voor het verkrijgen van geneeskundige kennis, op te 
wekken en op te l.eiden (.31). Bovenal schijnt V0RSTIUS 
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aan een~· Vlîjtrge beoefäning. derHippocratfäêhe geschrif
ten:, gtoote -waarde gehecht te hebben, ofschoon ook 
CÊÏ:.sû§, GA.LÈ:NUS en ALEXANDER. TRALLIANUS meerma
leu···•het. oiîdêrwêrp voor zijne ·1essen opleverden. Zoo 
vermeldt' VAN BÊVERWIJCK b. v., dat hij de interpretatie 
van.· ·· láatstgenoemden G-riekschen schrijver heeft bijge
woönà; terwijl ons, uit de zo'o ·. even aangehaalde woor
den_ 'vàri" V.A.N DER LINDEN, gebleken is, dat de 'TÉXV'rl 

fäI·T'p1U~ van GALENus, een boek, dat men in dien tijd 
de Ars parva G.A.LENI noemde, aan VORSTIUS bij het 
Hëgill !zijner akademische loopbaan, tot leiddraad en 
grondslag verstrekte, om zijne leerlingen met den aard, 
den omvang en · de verdeeling der mediBclte InBtituten 
bekend te maken. Te regt toch was· de hoogleefaar van 
ooMe~lf 'dàf :'hif een meer algemeefr overzigt moest laten 
tooráfgaàff,/alvbren:s· in de bijzonderheden te· treden, die 
den ,inhoud der toenmalige theoretische Geneeskuttde 
uithîdak.'tè'if P ·1 j}äàrênboveh 'lïou:de men in · het oog, dat 
lïeml vtfüi- ' !tet .•• 'ohd-erwijzen Van ... deze •· laatste, . eerst zijn 
almbtgelibót 'iHvirhibs SûREVELTos, en na•. dièns dood, 

KtBÊ~T''kûPElt tet ·~1,Jde 1 stond •. Boven eene op·zettelij~e 
eii'1 '§ystërriatfai:füe· ibehahdèling der Institutiónei 'fnediéae, 
gff~'voîtá'.i~~s· )~ä~töm' ~e. voorkèur aan . het 'comm~nld1·î_
êrèn' äfü.•1

' :A'.phörisni~n of van zoodanige an'~ete Hippo ... 
c~·a~i,5,9~~ ge~ch:iften'! die .. hem het meesf wschi~f'voèfr~ 
RWa~~n? ~~i- .~áär~it -de. Leer derziekte~kenni5 en z'iel(te
H~Häii;tl~~i~i~;'<of ~~~ig_ . ander deel der .· theoretische ge'" 
~ees~u#tfiè t~~ }e·")icµten~ . l)~t het den hoogleeraar toch 
1l~t ~)lmëfr; ~ilt d~1•;v?tm, lllaar ook om den zake!iJken 
i,~1Îó~lf:1ä:~ei·'.';.o~~~:.:.ieg·~nkteeken~n te _doen was, schijnt 
tlit .'dë' 18àa:rfüj'1'gêvolgd~ .keuze te blijken. Zoo zullen 
-ft"4~.t.d "ft3{~i\Jr:~<: '.J?tr ~;~<:::,y;· '1;':;>>:.'.~: ?:'": •::.-. ·· . - --- ·_ _ · -,,_ · · ,, ~.-~-r• . ~e i~~etp_~etètfff Vf-~l Jet tweed~ .boek van C:ii;LSUS --

tg;:aftJ~JJ.o,,, ~ep~j~,~.1f~ • JteB~ivarum . yan 16 54 aan_~ekon
~i~c\.,'".:r .ft. ~e .. 1n ) 6_6Ç geg~ven les~en over de Pro
Q.~1~fti~f van· }J~PPOCRATES de._strekkmg gehad hebben 
of'~~ •.. de .... Leer der ûektevoorspelling te worden toege
p~~tt.Ëvenz'oo zal het kleine, met den naam van HIP

POCRATES - bestempelde en in 1657 voor het eerst uit
gèg;eve~ hoàje IlepJ '1)(1,pµd"(rJY den hoogleeraar aanlei
din~ gegeven hebben ~ in den halfjarigen winter-cur.
sus v~n 1661 - om zijne leerlingen met de praktische 
vo~rsc~riften der . oudere geneesheeren omtrent het ge
Örtiik ·· en misbruik der purgeermiddelen bekend te ma
k'e~' -. tènvijl de reeds bovengenoemde lessen over ALEXAN

n'àà' TR.A.LLIA.NUs allezins geschikt waren, om hun het 
S~ahdpunt aan te wijzen, hetwelk aan dien schrijver, ten 
öpzigte zijner . pathologische en therapeutische kennis 
moèt worden toegekend. 

Ofsclrooh de medegedeelde bijzonderheden ons .tneer 
~~1r~o?ftfaakelijken inhoud en destr~kking doenkenrien 
~;àR \i~f d~cir , VORSTIUS gegeven ondenvijs, .dan de wijze, 
w.~,~f?f · de hoogleeraar gewoon was zijne less~.n in te 
r~tten,_ Z?O mag men eèhter met grond vermoeden, dat 
hij; , ?ok ten opzigte van het formeele, aan . de eischen 
ván· zijnen tijd voldaan zal hebben. Van een man toch, 
wiens klassieke geleerdheid van algemeene · be~~ndheid 
'Yas~ mag men verwachten, dat. füj . evenzeer op eene 
juiste grammatische interpretatie der·· öudé schrijvers, als 
op de dogmatische toepassing hunner opmerkingen en 
voorschriften,-zal hebben prijs gesteld. Wat hiervan zijn 
moge, dit is zeker, dat VORSTIUs de bronnen der natuur-

en geneeskundige wetenschap, voor zoo ver die in · de 
geschriften 'der Ouden te vinden zijn, vlijtig raadpleegde 
en daarrrietle : •allezins vertrouwd was~ Gelijk · hij aan 
THEOPlIRÁSTû§ ën DIOSCORIDES, voor zijne botanische 
studiën en>inz'onderheid voor de kennis der geneesmid
delen, hoöge w-aarde toekende, zoo werd hij, wat de 
Geneeskunde betrof, vooral door de gedenkteekenen der 
Hippocratische kunst en wetenschap aangetrokken. 
Behalve zijne discipels, zou ook de nakomelingschap in 
de vruchten van de daaraan door hem bestede vlijt 
gedeeld hebbën, ·bijaldien· door VORST rus de uitvoering 
van hetgeen hij zich in dit opzigt had voorgenomen, 
niet te lang ware uitgesteld. De eenige proeve toch, 
die wij van zijne Hippocratische studiën hebben, bestaat 
in eene · nette, bij de ELZEVIERS in 1623 gedrukte en 
met de Jatijn:sche vertaling van OPSOPOEus voorziene 
uitgaaf van de .ApltoriBmen (32). De uitvoering van 
andere plannen werd door zijnén dood verijdeld. Onder 
anderen had hij · zich de 'bewerking en·. uitgave voorge
nomen van den · griéksêheh tëkst van den aan THEOPIHLus 

Protospatltarius toegekenden Oommentatius op de 
.A.phórismen van HIPPOÖRATES,· waarvan hij 1iet OP' de 
Bibliotheek te Parijs aánwezîgc manuscript ten gebruike 
ótitvangen · had '(3:1). 

V oRSTIUS stierf den 9den October 1663, des morgen·s 
ten< half vijf ure (34). Ofschoon hij den leeftijd van. 
omstrêeKs 66 ja.ren bèreiken mogt, had men hem eëhtet. 
ook in het belang der wetenschap, een nog langer leven 
toegewenscht (35 ). 

Of'sëhoon wij over OTHO HEURNIUS~ JOHANNES VAN 

HORNE en andere · àmbtgenooten van VORSTIUS elders 
opzettelijk handelen moeten, zoo blijft ons echter uit 
het eerste tijdvak van zijn profesRoraat de vermelding 
over van eene belangrijke, tot de · medische Faculteit , 
betrekkelijke gebeurtenis. In de '-maand Febr. 16:24 
wer_d namelijk A.QRIA.NUS VAN VALKENBURG, wiens ver
diensten-· en. lotgevallen nog nader zullen ter sprake i(omen, 

· tot buitengewoon hoogleeraar benoemd en, wat inzonder
heid . onze aandacht verdient, opzettelijk belast met het 
ondenvtjzen der Heelkunde. Als zoodanig toch wordt 
hij door MEURSIOS onder de leden der medische Fàcul
teit in · 1525 genoemd (1.36). Laatstgenoemde corporatie, 
aan welke steeds de onderlinge verdeeling der studie
vakken werd vrijgelaten, gaf derhalve door dien bijzon
deren aan v .A.N v ALKENBURG opgedragen last, haar lof
waardig streven te kennen om aan het onderwijs 1\llengs 
meer _uitbreiding te _geven, en daarbij inzonderheid op 
de belangen en behoeften van het maatschappèlijk leven 
bedacht te z.ijn .• _. ·.w. · a. ·n···t· . hoewel ook vroeo;èr bii he_'. t 

- • . . b ' ~ 
behandelen der. in~titutioneB medicae, deze en gene tot 

. h.et gebied der lièelkunde behoorende onderwerpen geens
zins van het onderwijs waren uitgesloten, zoo was v AN 
VALKENBURG echter de eerste hoogleeraar door wien de 
theoretische Chirurgie on dei:_ de ._ studiev;kken van hèt 
aka_demisch onderwijs vertegenwoordigd werd. 

Blijkt ons uit het voorbeeld van laatstgenoemden 
hoogleeraar, dat het benoemell: van pro /es sores extra
ordinarii reeds in het begin der zeventiende eeuw aan 
de Leidsche hoogeschool gebruikelijk geweest is, reeds 
vroeger zagen wij, over REINIER BONT sprekende, dat 
er nog eene andere, zeer lang in gebruik gebleven in-



stelling __ was, waardoor men h~t -natuur- -en .geneeskundig 'i digde; verhaIJ~eJi11g .9re1:-.qa! ,rn9e,1_·l~·er-p: -~ C~!WIW1_far,{t,1J~t9,Jim 
onderwIJ_s, of althans het klein getal . der docenten bij de annnlorum · odginè in. gi:atiani ÀBRA~Àl\n G()RL:~;ii:i,icri-ji~_îp~ 

de medische Faculteit trachtte ,uit te breiden. Ik he- qui sfoe n_omi~ç · praefixiis Da~t_y}(o_t~zecae ej_~s est.'_' - En, )Y,l\lt 

doel de vergunning, die aan jongere geleer~en,. -op h.1tn de beoefe~ing ,dè( nûmis,rnàtfok ?èl~eft; verha~!di yón~T~ys 
aanzoek gegeven werd, om als lectores of privaat- zelf; , dat 1,iij. ~neeo . doo_r de ·studie . van --onde-~p~nni,ng~t;i, . z~ch 
docenten . akademische lessen te geven. Die iµstelling de namen ·v~n · alle Oóstersche en·· West~tsc11e ·Roméinsc.l\e keî

was allezms lofwaardig. en het zal ons uit talrijke voor- zers · ha.d . eig~rt geniaakt· en deze naàr volg9rdeè ,vis_t · op ·te 

beelden blijken, dat onderscheidene beroemde hoogleer- noemen. 
aars bij de medische _ Faculteit op die wijze hunne (6) De gl'Oote achting, die beide geleerden ·elkander toèdroe

akademïsche loopbaan zijn ingetreden . . J?a·t m~I?, bij ge.n, kan b.v. ·blijken uit de bijzonder-heid, -dat voRSTIUS z.i'jnen 

het verleenen der daartoe _gevorderde yergunping eenige, tweeden ioón-naar · scALIGER ·benoemde, en -da:t <leze -w,ederkeedg 

bepaalde voorwaarden maakte, en bovenal zorgde, dat de Yele" met iijne sch,riftelijke aantee.keningen vei"mèer.d,1,wde, .ogde 

wettig aangestelde hóoglee_raars niet benadëeld' wércien, geneeskundige schrijyers aan VOHSTIUS legatèerde. 

k d 
. b . · · · -- (7) In .Qrat:ionum edit •. nova, 1.1. Orat. IX. , pag. 1.05 .seqq . 

. an geen verwon ermg aren, wanneer men bedenkt, 
] lf 

. - · • , - . (8) J.1. pag~ 559 _seq. 
<. at ze s in den tegenwoordig~n tfjd no·g aan liet jua 
d d . b •· d •· . - - - • - - , (.9). Y.id • . $.yl~ogç ~'pistolaru~i. Tc;>i:n •. U. 1t_eida~ .,1?27 , . •HQ, 

ocen i, lJ en actus prpmotionis . t.e verleeµen, de clau-l - - - - · · pag . . 789 seqq. __ 
·su e wordt t<)ege~oegd: .. 11 siqtf{dem ;_'us~p, , ~~- l~gitima ,(IQ) Cu}'i1E;os? 1,.1. P!lg. - p 9 ; ,, _Qua -d~ . ca-p,$~ sir~l:\IJtli~,ip~.lu: 

praece,ss~rit vocatio~'· _ Meent .m~n _ tqch _ ~an Jaatstge- dibu~, B1p1~a~~tr~.e. ae, Sçet.ermerJàq~e, -cl~l_!g.~~î~~m PW->rJ'!t,PiH~~~ 
no_emd~ _v_oorwa~de t~?Jl~. ,~,og" )é, nio'etén -v~stho .. µclen, hibuil,:. ayJue, ins~p~r ~e i_IDl,D~~so_ l11;cu ~~r}mneus! è:!fhl!1tri~B~!> 

~~t, f~I yi;1s te miud.er · bevr~ernàei?;~ 'ditt · ·rrien . îri d,e cqgit~
1
vi~ a_l:iq:uando ~erio ~ulll viris ~liis., P.r!llW~ntibi1s,ac .P,f!.,!rJ,~e 

~~xen~iend_f) .. ee,uw behqèfte " i~v~êld~, ,om dooi~·_-~ette~ij~e prjmqribu~, , .qµa"e -re_~_. si ita, uti ~ogi~~tu'~~ -~r.~t~:.r,r9p~~sis~,ç,~;i,~,d
bep~l1,pgen,, de toen en. ook :n,.og later ~e,ermaJen voo,r- ~!~ra~i tant.Qf ,coµátus füissen·t seri nel_l~te~~:·,.et 1,~J?~.11t.i~,P~:~s~_ep~,Üs 

gekomen mis bmik~n, ~oo véeÏ ·--m-ogelijk, te · beteug.~l~~~ opli,t,~.r~ta .rer_ul}l gestarurn m,ernoria, . to~~t .NNP· :·c.11,eqi~iMHflf· :-\ ., 

Ook zal men aan het Placca~i, door Öu.ratoren en (11) 1.1 • . J?i~7 .. 'iyt: ., Sed ille ut . ea (q~:a~· ip , srü1~\~--;~f cqy1~;

Bu.rgerrn. op 9 Aug. _ 1631 __ daaromtrèp.t va-stg~steld (&"7), mentarios · ·retulérat) ederet," nu.nqua~ ab· a~i,9is; ~~u!_)~~ij,~ ;~ 

geenszins het verwijt van . onv~·ijzinnigh,eid q:Óe,n .kllnr{~'.n, runt èt mirati surit, àdduci po tuit. V:i~èh.~~ ajc,ffÀP~ ,~~~ee,pH et 

:vanneer men zich . in den _ tijd . v.e1·pl~atst; ·;aàri~ het ineptias ·eo~:u~, qui _d~ optiiQis }ïbris pessim·e sè_n,th1~ki:Qu~t,~~, ut" 

werd uitgevaardigd. Dat toe~. iµ dit bevèlséhrift _ . in erat anim_d ~enetç;so, fastîdia h~rr1in,um e*~1rî.fÏ; n9Mü h ;,fü~HF 

den latijnschen tekst" màndatu;i . genoemd - 'è'nkele spo- Jta Se c~niparavit, ut potius . de ' alîorum ~cj\ptis. a~qpq~,JMtf 

ren . van een aristokratischen geest en' van e~n naijverig sedere, quam ullius ipse judicium_ s~bir_e c_ppér~t •. , ;.f_~;f:f?~ü~J 
handhaven van eens · vei-iuegen regten doorsti·aalt, · 15 fuit · calidae,_ sanguineae ac probae. , Uuq~ .. ix1 ~!f~f~ib~sè v~Mt 
voorzeker niet te verwonderen." mens, -quos ta,me-o superàbat fàcile, post _pri:ïnp.m i~~etJu.n~}9.\\· 

onîs usu. Hinc in inj_uriis ad animuin re_vbc~(ldis __ ,ar~iY.!ip,r 
quoque fuit: facillim-us tarnen in _iis co.n.gonan1i'~ ~RW3% ;.s~i~ 
et qeïod summum et propemodu~-~oeJeste quiddam est.,_.,n,.~mip~ 

AANTEE~ENINGEN. adhortante aut jmpellente. Merninerat enim, amicitia-s\ ~~?-~~--

(1) Vid. PETRI CUNAEI · Orati6 reeitata z'n· exseqm'.is viri Cl. 
.AELII EVERARQI VORSTII; -Medicinae;professoris primarii;--in -Ora• 
tionibus varii argumenti eet. L. B. 1~40. 8<!, pag. -170. Conf. 
:MEURsrns, 1.l. pag, 200 seq._; NICER0N, l.i. XXII. pag.- . ,96; 

F0PPENS, Biblioth. Belg~ I. .. p. 35; ELOY, IV. 5.53.; ~ .. Opmer.

kelijk is het, dat vo,RSTIUS zelf nooit Yl}n zijn voor.naam: AEuus 

heeft melding gemaakt en z~lfs in geclrnkte stukken1 blijkens 

zijne Oratie op PAAW, alleen EVERARPDS schreef. 

(2) Insci'ipt. vol. I. pag. 10: ,, Die 28 April. 1580 EVERARDUS 

YORST, Ruremundensi"s, studiosus Literarum.'' 

(3) Vid. CUNAEUS, l.1. pag. 174: ,, Ille vero (quum ad _ pu• 

blicam philosophiae professionem honorifice arce.sseretur) nihil 

admodum animo cunctatur, etsi in principum comitatu esse po

ter~t, . ac jam aditus illi patere ad Hagiensem aulam coepisset, 

tarnen Academiam et bonestum in ea ac literatum otium maluit."· 

(4) CuNAEDS, 1.1. 175 seq.: ,, In hoc munere per annos totos 

viginti et sex ita partes suas egit, ut, cum praecbiram HIPPO· 

CRATIS artem magna omnium adrniratione interpretaretur, ean· 

demque industria et prudentia singulari ac successu longe optimo 

exerceret, cum rei herbariae scientiam ac rerum naturaliurn ar

cana, quae a magnis viris in lenga peregrinatione acceperat, 

tal es, inimicitiaB mort.ales e,sse oportere... . ,,, __ 

(12) AELH_ l!:VERARDl VORSTII .Oratio de CAROL! CLU~II, 1/~t.a 
et obitu. L. B. 1609. 8°. Ook to.egevoegd aan de Curat poste-rsi-. 
ore~ van ci,.usms, _die _ in la!lt$tgenQe:m<l j~ar ~et Jich~ iJJ,g~n._ 
Ejusdepi · Or.ati.o hqnori, ,et 1newm:ir1.e Pe(ri .R@wJ dict,a~ L. I;J, •. · 
l(il 7. 4to. (in Bipl. Tbysi~pa.) , .... ·, ~ ·,::::, 

(13) Vid~ Inscript .. voJ. J. pag. _ 47_. ,<; .. 

(14) Vid. DANIEL HEINSII Orqtio (n obitu'l1l; çl. v. :,lE}Nij~I 

BONTII; ~n Oratt. editioIIe n,ova, prioril,)us (1642) ~µctip_~1e; ~f
cedpnt Dis,sertationes etc., ed. NICOLAO H~INs10, J?AN~ fi\ 1 ._A,W,~~~ 
1657. 12°. pag. U 9: ,, animum a_d discipl,ina,s p\1j\9s,<?p?ic,~-~ ap 

niatbematicas, astrologic~s impi;i~is, appulit, .~djl!,llXÎh. quf!s~cum 
maximo labo:,;e, nêc minori volupt-ate, ah RirnoLPHÇl i;,NEJ;...J;..IO, 

c;larissimo eximioq1,1e viro, _cujus nu~c virtutes fi-Jî~s .·sj~:i\limu;·. 

absoh-it, tune ... perdidicit atque hausit. Saepius audire_ ex ,~o 

memini, , nihil diflkilius fuisse sibi, quam _ex ~moenissima 9-~~ 
"disciplina, cum familiaris ratio urgeret, in praescriptçJil _ ,a 

parente Medicinae poJ:--tum se conferre. Erectum scilicet ingèII:i~tr. 
ac puichrum, veritate demonstrationum ad principia namrae 

trahebatur, quae imp,atiens terr,enae faecis, non per Pelion ~t 

Ossam, ut poëtae canunt, sed divinas animi conclusiones, co~~ 

ex muneris sihi impositi ratione discipulis suis traderet, in Ba- 1nm suum affectabat.,. 

tavia hac nostra velut oracnlum quoddam habitus est, ac vere (15) Act. acad~ VIII. pag. 56: ,, Die 24 Aug. 1599, designa-

exstiterit civium omnium amor et deliciae.'' tus dies Sabbathi 28 ad promotionem in Docto1·em Medicinae -

(5) Als proeve zijner kennis in de zegel- en wapenkunde REINERO BONTIO." 

noemt cnNAEUS (p. 176) eene anonyme aan voRsrms verschul- (16) Het reeds elders in aanteekening 16 van een vroeger 
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Opstel aai1geb:talde geschrift van HEURNIUS moet namelijk reeds 

v66r: of in 15·97 vervaardigd zijn, dewijl het strekte als ant

woo1.-d· op een brief van FORESTUS van 5 October 1596. Daar
en boven is het bekend, dat FORIISTUS reeds in I 597 gestorven 
is; weinige maanden na de terugkomst in zijne geboortestad 

Alkmaar. 

(17) HErnsms, l.l. pag. 120: "Evenit sub initia ac rudimenta 

tirociniorum ejus, ut gravissima in. civitate hac contagio ac lues 
gr'assaretur, quae cum multos snbito afficeret, ac quihusdam lucro 
êsset, nihil praeter incredibilem benevolentiam noster ex ea lu

crifecit. Nam cum· neminem negligeret aut in super haberet, eos, 

quos egestas, lues altera, nee minus gravis, affligêbat, sponte ac 

gratis accedebat, qui cum Dei sint dientes, qui acceptumrefert 

quod in hos confertur, tantam beneficio ejns riuminis divini 

com:ecutus subito est famam, ut ad ejns noti atque ignoti convo
lafent bpe1n', ··• tánto studio atque agrnfr1e, ut, quod saepe vidi, 
consultoribus ad quos accederet, vix par esset." 
'"('J.;85' ·NI-sjiood'anig werd zijne toelating op 18 Febr. 16~6 aan 

dên' 'alÜi.d;éfri.is'élfotl Sen'aat · medegedeeld. Vid. Cod. Actor. VIII. 

pagt s2< vsti. ' ' BèlralW hem had ook oTno IIEURNrns, op dat 

tijfütip; 'alf· êxïta-tirdfnartus · zitting in de medische Fac'ultèit, 
zood'tit"Cûratóren op 28 ·September 1607 bepaalden, dat elk der 
beid:e"prbjessör1·is · exwa-ordinarii de helft ontvangen zou van 
één · aa'ricreH ·de'r emolumenten, voortspruitende uit het afnemen 
del- t:ta'tnfn'd,' en het·· doen der medische promotiën. Zie Act. 
ädaäemic.'l.V -pag~'··ss vso. 

(19fSt)F.RMANs, Ll. pag. 55. 

(20f'MErnSrns, tt pag. 122: " Caeterum, cum hac in urbe 
îh~dicinafü · aliqua1ndiu maxima cum laude êxercuissêt, ejus va
îitîfäüiI''û-b'• Illustrissirnis Ordinibus, in cujus vita ac salnte 
:s'aïifsl'R.'erpuhiicae versatur~ èmn amplissimo stipendio praefectüs 

ê'sE fo quatn. êurarh 'ita toto pectöre ac animo defixum vidi
ffi"üS/;üt; ;nori +atió •. familiatis, non uberius e consultationibus 

'pronîiscûis';éompéndium; non aegtorum in eadem urbe preces 

·fi'<f1ri'dcrfüîhodlf;",aMente1n h1ágni Ptirtcipis amore ac flagrantem 

, Hfüifer'enf q1:ii11 CUll! frnbecillf' illo ac afflicto saepius corpusculo, 

În 'cfohra, quot"ies · ·occasio affefrét, sequeretur: quin de uno 

cogitaret, unum loquerëhir, uni omnia inetueret, mmm animo 

in'fi.x:11m:· gereret; uni si quid fogruisset, sui ac suorum prope 

öblitüs', gemeret ac suspiraret'' eet. 
('21) l.L pag. n!O seq.:· ,,·Corpus illi tenernm ac delicatum, 

êt, ut shttäé formae, ita longe iüfra animi mensuram fnit;quem 
pulcherrimum ac vere maximum, rie · usquam praeter legem · se 
efferret, admirabilis modes-til"> ac pudor deprimcbat, ut, cum 

pHiH:irfis prl:l:estàret, · rmlli hominum se antefcrret. - Mores ita 

ad èancl(jren1, ad hurhanitatern, ad occultam qnamdam elegan
tiit'nf ac suavitatem a natnra facti erant, ut -vir eruditus, et ah 

-onfrn' ostêntátione alienns, totam illam partem, in qua de vir

ttitibns cum àltero viveridi erudite disseruit philosophorum prin
ceps, non ex libris sapientum, sed a matre omnium Natura, 

singulari quodam beneficio, hausisse videretur; tanta comitas 
in vultu, ingenuitas in verbis, in familiari consuetudine huma

nitas et quaedam quasi Venus habitabat. Quae ad morbos quo

que et aegrorum valetndinem non parum adferebant, ut aspectn 

pr~rie prins ac serrnonibus, quam arte aut remediis, depositos 
êutaret." 

(22) Zie J. A. DE CHALl\IOT, bl. 310; P. G. WITSEN GEIJSBEEK, 

Biographisch enzv. Woordenboek der JVederduitsche dichters. 

D. I. Amst. 1821. 8°. pag. 328 seq. 
(23) Belegering ende ontset_ting der stadt Leijden, geschz'ed in 

den jare 1574, beginnende den 27 Ma{f, ende e{fndighde den 3 

Octobris daer _aen volgende. See1· levend(gh afgebeelt dooi- REIJ· 

NERIUS BONTIUS, Treur•blij-e{jnde-spel. Den sesten Druclc: door 

1 den autlieur op nieuws oversien ende verbetert •. T--0t Leijden enzv. 

in 't jaar 1652. kl . 4to. Van de latere drukken zijn mij be
kend die van 1659, 1702 en 1729 in 8°., en in kwarto-formaat 

Lie drukken van 17~0 en 1821 (deze laatste, te Amsterdam bij 

B. KOENE, boekdrukker, in de Boomstraat). - Wordt door 
die vijf uitgaven, na den zesden druk verschenen, het getal 
van deze reeds tot elf ge bragt, van elders blijkt het, dat dit 

getal veel grooter is. Zoo wordt b.v. in de Naamlijst van eene 

uitmuntend fraaije verzameling van gebonden spelen, bestaande 

in ruim vierduizend stuks enzv., bijeenverzameld door een voor

naam lief hebber (LÈEMPOEL, Medicinae Doctor te Rotterdam) 

verkocht te Rotterdam 22 April 1772 en volgende dagen door de 

boekverkoopers J. BURGVLIET en R. ARRENBERG-, onder de kwar• 
rijnen vermeld eene uitgaaf van 1645, te Leijdcn voor GIJS• 

BERT DEJ WIT; en onder de 8vo's de druk van 1682, te Utrecht, 

bij JURRIAEN VAN POOLSUM (zie bl. 10 en 86). Nog van an, 

dere uitgaven wordt melding gemaakt in de Naemrol der Ne-

/ derduitsche toneelspel/en, bijeenverzameld en nagelaten door Wijlen 

j Mr. ,JOHAN VAN DER MARCK, AEZ,, enzv. verkocht door K. en 
P. DELFOS jun. en c. v. HOOGEVEEN jun., op 28 April 1774 en 

volgènde dagen. Leijden 1774. s0.; alwáár eene uitgaaf in kwarto 

voorkomt van 1647 (zie bl. 29); terwijl onder de octavo-drukken, 

behalve sommi_ge der vroeger aangehaalde, vermeld worden de 

uitgaven van 1660, 1661, 1663 en 1670 (zie bl. 52). -- Insge
lijks werden de beide uitlegkundige geschriftjes, tot verklaring 

van de in het tooneelspel ·. voorkomende zinnebeelden en· van 
de hij de vertooning gebruikelijke sieräden, afzonderlijk uitge-

-geven, meermalen herdrukt en aan sc,mmige latere uitgaven 

toegevoegd. De titeis luiq .. ~n: Beschrijving der vertooningen, 

die voor, in en na 't spel · van de belegering en het ontzet van 

Leiden worden vertoond, door JAN vos, bij BOUMAN. 1682. s0.; 

Beschriji,ing , der sieraaden van liet toneel, met de verklaaring 

derzelver zinnebeelden en vertooningen in lzet Beleg en ontzet van 

Leiden (door T. VAN DOMSELAER). Amst. bij J, LESCAILJE. 

1729. 8°. (welligt reeds in 1682). · 

(24) De hoogleeraar TYDEMAN vermoedt namelijk, dat het 
verdicht verhaal, vrnarmede BONT zijn Treur-blij-eijnde-spel 

heeft opgesierd, omtrent eene edele jonkvróuw, A~rnüA, die in 
rouwge,.,·aad gekleed, in het Spaansche leger gekomen en bij 
VALDEZ ten gehoore toegelaten, de bestorming der stad, binnen 
wiet" .wallen zij velen van hare maagschap had wonen, door 

haren. invloed op dien veldoverste, gelukkig afwendde (IV Bedr., 
9de en lOde Toneel), aanleiding kan hebben gegeven tot de 
bekende, door velen tot een bepaald feit verhevene overleve

ring omtrent MAGDALENA MOONS, die, te 'sGravenhage ·woon

achtig en later met den Spaanschen veldheer in het huwelijk 

getreden, de door dezen voorgenomen bestorming der stad 

door hare tijdige bernoeijing en voorspraak verhoed zou-hebben. 

Zie ~ILDERDIJKS Geschiedenis des Vaderlands, D. VI., bl. 
271-281. 

(25) De vertooning van het spel te Valken burg, op 5, 6 en 
volgende dagen van September 1659 1 wordt vermeld op den 

titel van de in dat jaar verschenen Leidsche uitgaaf, terwijl 

op het titelblad van den Amsterdamschen druk van li02 ver

meld staat, dat het stuk in den Amsterdamschen schouwburg 
gespeeld werd. 

(26) Vermoedelijk was de auteur geen gestudeerd persoon, 

daar er van 1575 tot 1530, behalve de hoogleeraar, geen an• 

dere REINIÈR BONT als student te Leid,m is ingeschreven. 

(2i) 11 GERARDUS BONTIUS, Leidensis, ann. 31, n. REINER! 

BONTII, professoris quondam .ll1edicinae filius, inscriptus 7 11,faji 
1637.'~ 

(2S) De Oratio fimebris v~n HEJNSIUs ~verd reeds '\'TO~~C\:' 
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:rnngehaald,  - Daarined_e vergelijke men enkele latere berigten :
Alm11 . Academia Leidensis., in v . ;  OHLERS, 1 . 1  •. pag. 347 . seq.
ELo Y ,  I. p. 406 ; DE cHALMoT, III, :no.

(2!l) SoERMANS, Akad. Register, Ll. pag. 86 en 5 5. 
(30) V idd. F. DE LE BOE SYLVII Oµe,·, medic.. edit. 16!J5,

pag. 3 :. • Quoties, non sine aliqua voluptate, studiorum meorum
molestias r epeto ac mente vol vo, toties doctarum poiitarurnque
tuarum, vir clarissime, Jectionum, ante annos trigin ta, ultra
biennium continuum a me auditarurn, memoria animum meum
l'Ccreat. Quocir ca justum putavi, labarum meorum academi
corum pr imitias Tibi, utpote primo meo in a;-te medica prae
ccptori , offerre ac dicar e ;  quo a me quoque discant alii, prae
ceptor es suos etiam tune suspicer e ac venernri, ubi vel ipsorum 
fiunt collegae , vel al ibi ad aequal em, aut superiorem quandoque
honor is gradum promoventur." 

. (3 1 )  J .  A. y _ �N DER LINDEN, Oratio funebris in AD0LPHI 
VORST!I excessum ; i n  WITTENI Dec. II. 1.1 .  pag. 240 : • Me 
g lorine duco, aliqnando e t-iam esse doctissima illins inst itut ione 
usu!IJ. et per eam mihi . insinuat.am esse avid-itatem legendi v e
teres, ipsosque  fontes _ adeundi et praecipue omnium magistrum 
HlfPOÇRATEM. Quem il l e  ut a multis annis, q u_a aphorismos 
aUosque ej us nobilissimos et nti lissimos l ibros publice atque 
ernd i.te ac diser te exposuit : ita et om ni occasione commendavü 
s<µ·io, . et tanto interdum impensi us, quan _tum eum tractari ob• 
servar et negligentius. "  Confer . pag. 2.35 : • Assignata ei lectio 
Insti t-ution um medicarum fnit. Quam auspicatus est ah inter
pi:etatione '1')1Ç 'TÉ X, ll l'/ Ç  GALEN I. Qui etsi inter omn es Perga
meni . J ibros su utilissimus est et spin osissimus, ita tarnen a Nostro 
fu_it dil ucide,  n erv ose ,  docte exp!j_catus, ut statim ostende r et, 
q uantum ingenio, j udicia, erudition e valc1,et .'' 

, (32) . Recognitio versionis JOHANNIS orsoroEr Aphorismornm 

HIBPOCRA'l'IS . L • .8. 1 628 . 32 mo. 
(33) In eenen , weinige maanden vóór z ij n en doo d ,  aan BAR

THOLIN US geschreven brief ( 1 4  April 1 663) v erm eldt VORSTIUs 
de volgende  bij zonderheden : " Quseris, quo statu sin t  res 
m eae ; id verbo dicam : non m alo , per Dei cl emen tiam, imo 
opti mo. Veget"us pr o ae t ate sexagi nta · et sex an nor u m  etiam 
n u m  s u m ; doc_eo pu blice aliq ua adhuc cum laude ;, scribo etiam 
ac paro privatim quae alteri seculo prodesse queant. Dabo l nci 
pr o pedie m, Ûll S-e "ii ; Ê.5-ÉÄ '{I ,  PHILOTHEI Com m en tarium Grae
cum in . A phorismos HIPP.OCRATIS; quem habeo Msc1:. ex .. Bi• 
bli.otheca . reg-ia Parisien si. Epistolas itidem meas selectas et 
O.rationes aliquot varii argu m enti colligo, ac pu blico desti no. 
N,eq ue de THEOPHRAST0 edendo om nem depos ui cu 1:am ee t .
Vid. BARTHOLUII b'pistola1·um medicinal. Cen t. I V .  pag. 352 , 

(34) Act . Facult. med. I. p. 63 vso. O v ereenkomstig dit be
rigt moet de verkeerde opgaaf van B0ERHAAVE ver beterd wordeu . 

. (35) De beroemde THOMAS BARTHOLIN US schreef onder zi jnen 

laatsten, in April 1 663 van voRSTIUS ontvangen brief, nadat 

hij diens overlijden vernomen had, het volgende post sariptum.�

• Obiit ipso hoc anno mense Octobri ,  Medicus hic Xap l Ét;a,-ro,;,
Florae decus, Masarum delicium, summum amicitiae nostrae
ornamentum." Vid. Epistol. meJicinal, Cent. IV. pag. 353.
Conf. Ejusdem Episto la ad J0ANNEM VAN HoRNE (De ·excessu

ADOLPHI VORSTII etc. ) ibidem, pag . 404 seqq . :  . Tu vero, qui
beatum VORSTIUnr amare quoque soles, e t de Repu blica med ica
bene mereri, urge apud haeredes editionem THE0PHRASTI et'C, -
Ego, desiderio incredibi l i  amissi amici confectus ,  plura non
scribo, sed illi l evem terram precor, èt Ti bi ceterisque aevi nostri
lumfo ibus, qui supersunt, VORSTII nostri famam . an nos, ani,
mum." Jlafniae, · Cal . Dec. 1 663. - Onder de ambtgenooten
van den overleden Leidschen hoogleeraar schreef HEINSIUS
(in B0RMANNI · 8_y tloge -Epistol. nr. pag. 503 :) " Vo·RSTIUM ,e
vivis audio excessisse . -invitus." Die duide l ijk  verstaanbare woor.• 
den worden aangehaald . door . CHAUFEPIÉ ( Dict :  Tom . IV, •p.-
596) die, het verschil .tusscheu invitus en invitum - zoo , naauw
niet nemende, er aan leiding in vond tot de volgcnde · on g.epaste 
en misplaatste scherts : " Il parait par un.e: lettre de :HEJNsrns,
qu 'il eût de  la peine à se résoudre à moudr ."

(36) MEURSms, l .l. pag.  349 : ,, Chirn1•giam praeterea extra
ordinem d iebus feriatis profitetur Ds. ADRI-ANUS FALCOBURGrns):. 

(37) Vidd. Document. Actorum ll. pag. 1 50  seq. : • De Cuva--.
te urs uer U nivers iteyt ende Burger-meesters . der- .sfadt-'-L-e:ijden,  
willende verhoeden dat noch de pub l.yck-edessen ,end:e, ,oefe
n inghen ,  noch de Proffessoren in h u,n ne Facul tey ten; 11enig,b: . 
hinder of nadeel gheschiede,  e nde op dat . alsoo · de ,vo.ri.rschre, 
vene  Universiteyt . bij - haare waard ichheyt  JI1ach:. • ::heh onden 
werden " heb.ben l'er:s taen _ ende gereso!.veert, v,er staen:c end e;i i•e• -
so l veeren !, ij desen ,  d at voor tae n niem ant, , ,gee n, . Prof essor-du; 
de voorschre ven  Un ivers i tey t  wesend e, .h ij, , zij geg1:ad,ue.ert1Pfteu 
gepromoveert ofte n iet-, _ en sa! .vermgghe.n e_e njgh e. cQl�çgit» ., 
voor s tuden ten te houden , simder .verlof . Vl!U . d el) R.ec:t.o.r:. :Jte.r 
Universiteyt, en de van de Proffessoren van .elcke ,.Facult.eytl fo . . 
d ese l ve .  D at oock de voorsch rev.en collegien sul l e-n , .rn o,�te.A, . 
ghehouden werden, aUeen l yck op . de d a�he u · d_er v.ae.1mäe n:, _ 
ende op die w ij sen alsser geen Disputatie n en. .sij:n . , -o , 

W ij ders dat de Coll egis te n, ofte studenten_ van ,elck - _c91legi.e. 
n ie t  m eer als ses in gh ctal e sul l en mogh en z ij n ,  en de dat ni er. 
m an t  meer als een der voorschre ve n collegien sa! m Qg h.en, 
houde n .  Versouckende den A ch tbaren heeren Rector en.de 
anderen Proffessoren v an de Senaet der voorschreven _ U 1üY ek. -
s itey t, dat hen belie-ve dese on.se resolu tie ·bek_e_ n t ,.te maeckep,
ende kracht te doen he b ben , daer ende soo als het b.ehool'.t, 
Ghedaen in de Vergaderinghe der Heeren Curateuren e11d«t , 
B urghermeesteren voornoemt, ghehoudcn binn e n  voorschJ;eveu- . 
stadt .op ten IX•o Augusti van den jare XVIc een en dertich .  

In teghenwoordichheyt van my 
J, WEVELICROVÈN . 
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