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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 
F~oulteit der Leidsche hoogeschool een nieuw tijtlvak 
van den aanvang der zeventiende eeuw. Want, al mogt 
er, bjj de intrede van dien nieuwen hopderdjarigen tijd
kring, geene g1·oote 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 tijdvak 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 . 'çntleed- en kruidkunde was opgedragen. Van de 
beide overigen was DE BON'r reeds in 1599 van het 
tooneel ;dezer wereld afgetreden en door AELIUS EVERAR

nus .,VPlt~.1:rus. opgevolgd, terwijl de in 1601 overledene 
hoogleeraar IIEURNIUS door zijnen -zoon OTHO vervan
g~ri ., W.e~4! ))ie uitwendige lotgevallen schijnen er als 
van zelf toe te leiden, om in de · geschiedenis der me
clfä):i~f ;;F~~ûlteit~ bij ' den aanvang der zeventiende eeuw 
afa.oridvdîJk,.stil te staan, te meer, dew~il men met gronc1 
verµipe~éll mag, dat er geene aanmerkelijke verandering 
iri' h-êt pei·s~heel van aléàdemische docenten zonder eenigen 
invfoed} op Jret ·onderwijs zelf kan plaats hebben. Het 
tijdstip, \~aarop JOHANNES -HEURNIUs door zijnen -zoon 
OTHO ,vervangen werd, zal daarom teregt het begin van 
eèti"hieuw tijdvak uitmaken, hetwelk, naar ik meen, zich 
zal moeten uitstrekken tot aan den tijd, dat aan het 
zuivel' : 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 :56 jaren omvatten. 

Bij · den aanvang van genoemd tijdvak bestond de 
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 
een;;te · en oudste van dat drietal was derhalve PIETER 

PAAW, in het Latijn gewoonlijk PETRUS PAVIUS genoemd, 
die reeds sedert 1589 aan de Leidsche hoogeschool ver
ho11den . was_, en tot het jaar 1617 toe een sieraad van 
deze bleef uit~aken. lVIet het oog op zijne groote ver
diensten 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 loopên, wil 

t) Men boude in het oog, dat tnijn tegenwoordig opstel naar 
tijdorde voorafgaat aan de hier bedoelde, reeds in druk ver
schenen Bijdrage. 
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ik de verdiensten en lotgevallen van den Hoogleeraar 
PAAW 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 EVERA.RDUS 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 aka<lemisch 
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 
wa_~ 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. bij het geneeskundig onderwijs van MERCURIALIS, 

CAPI V ACCIO; HIERONYMUS F ABRICIUS ab Acqu,apendente 
en BERNARDINUS PATERNus 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 lessen hij 
reeds vroeger te Padua had bijgewoond, ook andere he• 
roemde mannen te · hooren, zoo als JOHANNES COST AEUS 

en CASPARUS TAGLIACOTIUS, wiens naam in de geschie
denis der llhinoplastiek 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 uiet 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 VORSTrus, nog ge
durende twee jaren, JOHANNES HEURNrus, 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. I,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 VORSTIUS 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 eene 
verklaring van het verschijnsel, dq.t een. zoo, geleerd .:r:nan 
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,{'l,11Jl,.,,, eergier,ig .en 
hoogst gevoelig voor . gemaakte aanmepkj11gerf dqet ten• 
nen. het zijne bijgedragen (11). Wat hier~an, zJjr1 :r:nqge, 
aan vlijt en behoorlijke werkza.a;mbeid en· .. aan g.ro0,tell. · 
ijver voor .de belangen der Leidsche hoqges.chool:,,,~ie 
hem viermalen het Rectoraat zag bekleeden, scllijn1:,1i•~t 
hern noöit ontbroken te hebben, .. en CU1fkEU~ ;tz,eg;t\ \Q,e .... 
paaldelijk, dat er onder zijne nalatenschap ,meer.,T,of',;,inin 
voltooide werken gevonden werd.en,., .,Zpq haq,);i:ij,,rtijqen~ 
zijn langdurig verblijf in Italië, v~le bouwstofftnic•Yerlla .. , 
meld, betrekkelijk de antiquiteitfn, d!:l geographie.,.,en de, 
natuurlijke historie .van Groot-Griekenland,: Qah:i:b1·ië r;en 
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 hestt}md. 
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. l:>,eicle, op twee beroe~nde ambtgef!,gp ... 
ten, cLusrus en PAA.W, door hem gehouden. lij~re
denen (12). - Over het door VORS'fIUS gegeven, bota,njsch 
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 4qo
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 , géH.tk/ dat ·:aan ··deR dmren JOH:ANNEs H11m:a-Nrns 
te beurt 'viel;; van door eènf Z\jner zo-ons · te worden op
gev0lg.d, was:, evenzeer het - deel:- van diens ambtgenoot 
GERARDUS . BONTrns,. wien$ tweede z.oon REINIER wel niet 

: in .de plaats zijns vaders '.,ford aangesteld, gelijk ons uit 
-de geschiedenis van · XELIUs EVERA:RDlJS voitSTIUS ge-

- bleken ·,is, ma;ar aan ,vieri toch _- reeds ·van 1599 af -
bet \steffjrrar zijns vaders - het geven van or~derwijs 
aan \ de -akademische jongelingschap te Leiden werd OE• 
gedragen. ' Naar mijn vermogen · wil ik trachten ook 

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

REINIER BONT, in 1576 gebmen, en dus ruim tien 
jaren jonger cfün ' VORS'.rrns, voltooide zijne geneeskundige 
studiën: aarr : d·e Leidsche hoogeschool, alwaar hij den 
12den Febr. 1590, op-l4jarigen leeftijd, door den Rec
tor , JlJLIUS i WEIMA; 1als studiosus Literarurn werd inge..: 
-sénrreven :(]3)/' om zich vervolgens onder de leiding van 
·nunoLi>H 'SNE'LLius,·1 inzonderheid op de beoefening der 
wijsgeetige; .lmathema.tisèhe en astronomische wetenschap
pen toe të · leggen~ Zelfs voelde hij zich door lret streng·e 

. aan ilie,:studievakken eigene betoog zoo zeer aarigetrok
kenJ flat hij slechts r10ode besluiten kon om er niet al 
zijnen tijd aan te wijden, maar ook aan het verlàngen 
zij,1\ëS','\taders ( dóor -· de beoefening der genee·skundige weten-

, schap i t·e<voldoen (14): ·' Den ,28sten Augustus 1599 ver
ktëeguihiJ het Ddctoraat in· · de Geneeskunde (15). De 
mede'éhéeling ; dier bijzonderheid heeft eenig gewigt, dewijl 
lI.EINSluS: : verzuimde ;cl.en tijd 'zijner ·promotie te vermei 
den;:den,, ::rnen, · dienàangaande ligt tot dwaling zou kun
netf±',v,ei·leid1: Wörden, als men , aan het slot van het boekje 
d'J, 'hûntana0Jelicîtdte, dat HEURNrns reeds vóór of in 
li597naaw zijn vriend F©REsTus toezond, het berigt leest, 

-dut :htj,udeti: vorigen · ,dag, promofor, geweest was van den 
zoon )iii}ns: :ambtgènOots.·• GERARDUS B0NTIUS. Daarmede 
moet1 idU-s de oudste zoon van dezen, maar niet de tweede, 
RÈiNI.ER BONT, bedoeld ziju (16). Na den doctoralen 
graad >verkregen te hebben, vestigde REINIER BONT zich 
als geiîeesheer te Leiden, alwaar hij reeds spoedig in de 
gelegènheid ge$teM 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 
hoogleeraar 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 V0RSTIUS geweest zijn, 
doch heeft zich niet onverdeeld 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 -- "dat hij zorge voor diens welvaren droeg, op 
wiens welvàren de Republiek steunde (20). '' Die gewigtige 
betrekkîng · nam BONT met hart en ziel waar, en bragt 
daaraan zijne eigene belangen en niet zelden grootere 
voordeelen, die de gewone consultatieve prakttjk zou 
heb ben opgeleverd, ten offer. Zelfs werd liij daardoor 
dikwijls genoodzaakt tot eene kortere of fangere afwe
zigheid uit de stad, daar bij gewoon was Prins MAURITS 
naar het leger· te volgen. Ofschoon Z\jne ligchaams
krachten voor de vermoeijenissen, aan het vervullen der 
laatstgenoemde dienstpligten 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 het gebied der physische wetenschap
pen, groote geschiktheid, en hij zou zich ·vermoedelijk: 
ook in die betrekking grootere verdiensten ·verworven 

· hëbben, . indien hij zich , daaraan meer 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 CHALM0T en anderen (22) meenen, dat 
dit wel het , geval geweest is op een- ander. gebied van 
kunst eil' wetenschap, door heïn namelijk te houden voor 

· den auteur van een, in de· zeventiènde en qok nog in 
de eerste helft der aehttiende 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 d0or 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 opstel is, dat zich meer 
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 J, 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 o·e .. 

' ½' 41* 
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maakt heeft (25)~ Daard-001· werd · de . -her;ÎJ.inering 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 rstof .voor 
eene godsdienstige feestviering opleveren, steeds leven
dig gehouden, terwijl het stuk zelf zich daardoor eene 
groote bekendheid verwierf. In die uitwendige lot
gevallen 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 treurspelfm van dien 
dichter, omdat het . alsnog in den Amsterdamschen 
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 vertooning 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.oorg-esteld, of de hoogleeraar . BONT, . die thans het on
derwerp onzer beschouwing uit·m.aakt, al dan niet . voor 
,:den·;auteur van ,het Preur-ólij-ei/nde-_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, ;dat 
zijn lofredenaar HEINSIUS . dit dan geenszins 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 aan gehaalden titeltoch van het Treur
blij-eijnde-spel blijkt, d11t de schrijver, die den zesden, in 
1652 uitgegeven druk op nieuw overzag, toen nog leefde, 
te1·wijl wij straks zien zullen, dat de hoogleeraar op dat tjjd
stip reeds langer dan 25 jaren dood was. _Ware deze 
laatste werkelijk de . auteur van dat berijmde opstel _ ge
weest, .. dan is die anackronismus op den titel der zesde 
uitgaaf geheel onverklaarbaar. Da~renboven _ ~ag ,~en 
vermoeden, dat de uitg~ver dan, · tot meerdere a~:q.b.eve
ling ;Van zijn bo~kje, BONTS professoralen tjtel aan ae 
enkele naamsvermelding zou toegevoegd heb4en. · Een 
en ander maakt het derhalve hoogst onwaarschijnlijk, 
dat een verdienstelijk hoogleeraar, die door zijne aka
demische .en andere beroepsbezighede,n verhinaerd 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 fllium na, ,• 
en men mag daarom vermoeden, dat een broederszoon, 
di.13 den naam zijns ooms droeg, de vervaardiger van 
het tooneelspel geweest zal zijri ( 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 eènig nieuw licht verspreiden mogt. 

Gelijk ons· · uit de reeds vroeger aangehaalde. w,0,orclen 
van DANIEL HEINSIUs gebleken is, had BONT een zwak 
ligchaamsgestel en was, meermalen aan ziekte onderh~
vig. Hij mogt slechts een 47jarigen ouderdüm bereiken 
en stierf den 12den J unij 1623. Zijn zoo even g~nnemde 
vriend en ambtgenoot HEINSIUS werd met het uitspre
ken eener oratio funeoris belast, en vond daardom· .gele
genheid om. aan . den overleden hoogleeraar niet .-alleen 
eene waardige hulde te bewijzen, maar ook om diens 
naam op de nakomelingschap ,over te brengen (2-~J~· ~·i : 

In de . do:or ~ONTS dood veroorzaakte vacature_ ·;w.:er~ 
reeds spo~dig ,voorzien door de benoefIJÎllg van ADÓLP.H 

VORS'rrns, over wiens verdiensten ik thans alleen;., voor 
zoo ver . . die :betrekking hebben op het medisc.he onder
wijs. wep.schte fo. spreken, terwijl h,et el~ei~~; a~ll.•:g,e~~~ 
geschikte '. gelegenheid zal ontbreken om, . Je~_,;a\~;-411:,-0.-
fessor bot,anices,. te doen kennen. .. "" 1 ..• , .. . , . •• ! 

Op 10 ' Febr. 1624 tot lid d~r "(it;I}r~~:lrn~9lg~::;11~~~k 
teit .aangesteld (29), had de jong,~ . Y<?,J\STI,V~ D-Qg. g~~l}I
rend.e één jaar, zijnen vader,, wi~n •. .b.~j -f~r~t l,llt.m·,., ,,~i-: .~~t 
geven, der . botanische lessen . v~rv.iµg., tqi ~ij:µ fl;~btrf nePi• 
Voor het overige was hij, gelijk uit_,qn$_.v.~r,4~r, g~s~,hied
verluvil blijken zal, gedurende _z.ijn :, iQ.jé 4g, :ill~of,~,~~1orfli t, 
getuige van , menige verandering ht Ji!::.t ,: P~J'SQ~~el),J ler 
medische Faculteit. · __ ··• i'! . ('::'. ,,· :~• . -:~ i:•sif;::.:, 

Ofschoon ·voRsuus bij zijI1e alv-ap.emis.c4:~;:, ~plf1i4Jilg, 
inzonderheid ,de . kruidkunde: . me,t_ ,- de.n ~ . .rµee§t~~J_,4rlhen 
ijver . beoefend ~ad, zoo was cJi~ , ,epht~r :,gê'e~;~;~~fe,';; ~p 
koste zijner medische studiën ;g~s .. chi~.d,f I,i:1J~gf~.ff.hyl Jiu-ul 
hij zich, ook in het belan&' va~ i ei:.~1, .:PP,)lft~,Bl~ri e 
taalkennis. toegelegd, te regt. Yt~ / }H~rn~RlujfJn~~:? .fi~t 
1Jij de .beoefening van exnpirjspµf ,'Y,eJ~~~.çh~,p,jeJ1;., hist9-r 
rische studie onmisbaar is. H.~t ' iá,L :OP~;: d~~roÜ\. ;mii\
der bevreemden, · dat hif 9p: i7ja;ig~n: l ~~fti.f~(,)al~ ~~~:-
demisch docent optrede11de •. · "di~zi lf~e;l igti_µi bl,i~ti:~it
gen, . en dat zijne tijdgeno9ten, .. zo9we] to~n. ·. als la.ter', 
hem in die betrekking waàrd,eerd,,en als, ~en :qián ,, v~i:i 
geleerdheid, .klassieke. vorming en goeclen sm~ilc~ :"~Pili 
diezelfde eigenschappen stond V,ORSTlUS 'ook lüf ,, 'zijue 
studenten hoog aang~schi·even, blijkens . de :ir,,g,ërioµib'Ji;. 
heid, waarmede d_ezeg~woon waren, qok nog ·n1>l~fi'è/~µ 
leeftijd en na eigene rijpere ervaring, over het y~n: J~-m 
ontvangen onder~vijs te spreken. Dit is b. v. li,~( g~v.;1 
met den beroemden FRANS DE LE BOE SYLVIV~,.:' d,.ii ':•.~:;·n 
deel zijner vorming aan de school van ADOl,~äY.Q.~sfi,ü'.s 

te danken had, en dertig jaren later aan cl.ezen. zjjrj Jn-J ~~/ 
metster en toenmaligen ambtgenoot zijn.e l)ispuia{ionÛrn 
meàicarum decas opdroeg (30) •. Even guni5tigejncfru'kken 
had het onderwijs van VORSTIUS achtergelaten bij e,epêii 
anderen leerling, wien hij insgelijks later tot, _ ai~b~ge• 
noot hebben mogt, bij JOHANNES ANTONIDEs v ~N ~~~ 
LINDE·N·, aan wiens berigten men te meer waarde _ JQ&g 
toekennen, dewijl zij ons eenigermate met den inho:ud 
van de door voR~TIUS . ·gegeven lessen bek.end, maken. 
Daaruit toch blijkt, dat zijn onderwijs door degelijk
heid uitmu~tte, en dat hij de kunst verstond om zijne 
hoorders zoowel door bezielde taal als door eigen voor
beeld, tot eéne grondige studie der oude schrijvers, als 
een voornaam èn vooral toen nog onmisbaar hulpmid
del voor het verkrijgen van geneeskundige kennis, op te 
wekken en op te 1.eiden (.31). Bovenal schijnt VORSTIUs 
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aan··· eene· vlîjtîge beoefäning. der Hippocratisöhe geschrif
ten:• gio6tè -waa~de gehecht te hebben, ofschoon ook 
CÊÏ:.sû§, GA.LÈ:NUS en ALEXANDER TRALLIANUS meerma
leu···•het. oiîdêrwêrp voor zijne ·1essén oplevercfen. Zoo 
vermeldt' VAN BÊVERWIJCK b. v., dat hij de interpretatie 
van.· ·· láatstgenoemden G-riekschen schrijver heeft bijge
woönà; terwijl ons, uit de zdo even aangehaalde woor
den_ 'väri VAN DER LINDEN, gebleken is, dat de 'TÉXV'rl 

fäI·T'p1U~ van GALENus, een boek, dat men in dien tijd 
de Ars parva GALEN! 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 mèer algemeen, overzigt moest laten 
tooráfgaàff,/alvbren:s· in de bijzonderheden te· treden, die 
den ,inhoud der toenmalige theoretische Geneeskuttde 
uithîdak.'tè'if P 1 ~äàrênboveh 'lïou:de men in · het oog, dat 
lïeml vt>Hi- . !tet 'ohderwij'zen Van ... deze •· laatste, . eerst zijn 
almbtgelibót 'ifwirlîi'us ; SûREVELTos, en na dièns dood, 
KtBÊ~~•'kûPElt tet •~ijde 1 stond •. Boven eene op·zettelijke 
éii'1 ·§ysfürriatfai:füe· 'beMü1dèling der Institutiónei ·mediéa'e, 
gafóï'voîtS'.iirus'\Hiittöm"' tle voorkèur aan het 'comm~ntdH
èf~n' cl:ëf1 ':A:phi:>ri~ni-gn ··of ·van zoodanige ·an'~_efo Hipp'ó ... 
c~·a~i_s,che ge~ch:ifte~'c die .. hem het meesf Ws~hikt' 'voèir'.-
. RWa~~n? ~~'.' .~áar~it . de. Leer deriiekte~kennis en z'iekte
H~Häiiifüf~irI~t· ·:of e~nig .. ander deel der . theoretische ge'
'1tees~û~ti1è: t~~ "fo",Ïicµte~. . D~t het den hoogleeraar toch 
#î~t i~lfü.ëfrt ohi de)ii ,;vórm, ~aar ook om den zakelijken 
ii\116itf13äieir';o~~e' ·.gegenkteeken~n te _doen was, schijnt 
·Jtt .'d~ntiilar:tHf'gëvolgd~ _keuze te blijken. Zoo zullen 
. . ft"t~.t.d "n:·.,1{~tt(t:.J'.:'J?tr~;~<:::,y;· ?::>>:.'.~: ?::;-: •:: -- ·· . - --- ·_ _ · -,_ · · ,, ~-~-v.·. de ~vm~etp~etètfff va~1. ,het tweed~ _boek van CJt;Lsus --

·a,-~;}lf Ö~~o,,,, ~eptj~f!.1f~ • ,µeB~ivarum . yan 16 54 aan_~ekon
~i~'c\: .. '.,r .ft ~e .. inL.16,6Ç ·geg~ven les~en over de Pro
f~1~fti~f. van· JJIPPOCRATES de strekkmg gehad hebben 
o~' · ~~•·· de·•· .Leer der ûektevoorspelling te worden toege
P~~tt Êvenwo zal het kleine, met den naam van HIP

P()óRA'.rES - he~tempelde en in· 1657 voor het eerst uit
gèg;eve~ hoàje IlepJ '1)(1,pµd"(rJY den hoogleeraar aanlei
di~R:gegèven hebben ~ in den halfjarigen winter-cur.
sus. v_an 1661 - om zijne leerlingen met de praktische 
vo?rsc~:riften der . oudere geneesheeren omtrent het ge
füciik ·· en misbruik der purgeermiddelen bekend te ma
k'er1, _ tènvijl de reeds bovengenoemde lessen over ALEXAN

D'i~î( TRALLIA.NUs allezins geschikt waren, om hun het 
standpunt aan te wijzen, hetwelk aan dien schrijver, ten 
öpzigte zijner pathologische en therapeutische kennis 
moét worden toegekend. 

Ofsclrooh de medegedeelde bijzonderheden ·ons meer 
~ë~·~o?fHtakelijken inhoud en de strekking doenkenrien 
~AR l!~t'.}?cir 'VORSTIUS gegeven ondenvijs, _dan de wijze, 
w,~.~r~P. a~· hoogleeraar gewoon was zijne lessé.n in te 
r~tten, zoo mag men eèhter met grond verm.oeden, dat 
hij; · óok tèn opzigte van het formeele, aàn . de eischen 
ván-zijnen tijd voldaan zal heb ben. Van een man toch, 
wiens klassieke geleerdheid van algemeene · belc~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 voRSTIUS 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 .ApltorÎBmen (32). De uitvoering van 
andere plannen werd door zijnén dood verijdeld. Onder 
anderen had hij zich de hewerking en·. uitgave voorge
nomen van den · griéksêheh tëkst van den aan THEOPIHLus 

Protospatltarius toe-gekenden Oommentatîus op de 
.A.phórismen van HIPPOóRA.TES, 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 jaren bereiken 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 VOR.STIUS 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 AJ)RIA.NUS VAN VALKENBURG, wiens ver
diensten-· en· lotgevallen nog nader zullen ter sprake i(omen, 

· tot buitengewoon hoogleeraar benoemd en, wat inzonder
heid . onze aanda'cht verdient, opzettelijk belast met het 
ondenvtjzen der Heelkunde. Als zoodanig toch wordt 
hij door MEURSIOS onder de leden der medische Fàcul
teit in 1625 genoemd (1.36). Laatstgenoemde corporatie, 
aan welke steeds de onderlinge verdeeling der studie
vakken werd vrijgelaten, gaf derhalve door dien bijzon
deren aan VAN v ALKENBURG opgedragen last, haar lof
waardig streven te kennen om aan het onderwijs ·allengs 
meer _uitbreiding te ,geven, en daarbij inzonderheid op 
de belangen en behoeften van het maatschappèlijk leven 
bedacht te z~n •. Warit hoewel ook vroegèr, bij het 
behandelen der în~titutioneB medicae, deze en gene tot 
h_et gebied der heelkunde behoorende onder";erpen geens
zins van het onderwijs waren uitgesloten, zoo was v AN 
VALKENBURG echter de eerste hooo·leeraar door wien de 

b ' 
theoretische Chirurgie ondei:_ de studievakken 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 II digde, verhan_deJing 9re1: -<Ia! 0n9e_n,·~r,p: ,, Cnwnc11Jn.r,t1,1J!H?)hn 
onderWIJ_s, of althans het klein getal . der . docenten bij de annulorum . odginè . in" gi:atiam .ABRA~ÀMI GORL:~~i i.~.ërip,'fü~ 
de medische Faculteit trachtte ,uit te breiden. Ik he- qui sfoe n_omi~ç · pr_aefixus Dae:t_yliopiecae ej_~s _est.'~ :--- En._ ::":~t 
doel de vergunning, die aan jongere geleer9ea; -op h:qn de beoefe~ing ·,der · ~ûmis.rnàtiïfäi ?èl~ert; verha+i!d~ yónsT!Ys 
aanzoek gegeven werd, om als lector es of. privaat- zelf; _ dat ~ij. ~lleeo . doo.r de ·studie ván oude _p~nni,ng~r,i, z~ch 
docenten akademische lessen te geven. Die ü1stelling de namen ·ván · alle Üóstersche en·· Westéi-sclie 'Roméinsch,e keî

was allezins lofwaardig, en het zal ons uit talrijke voor- zers - had . ei'g~rt gen1aakt· en deze na~r '\'olg9rde wist ' op ·te 

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

akademische loopbaan zijn ingetreden. _ J?a·t · me~ bij ge.n, kan b.v. blijken uit de bijzonderheid, dat voRsTrns z.ijnen 

het verleenen der daartoe _gevorderde vergun!)-ing eenige, tweeden z;oón-naar• scALIGER ·henoemde, en -da:t deze -w;edel'keedg 

bepaalde voorwaarden maakte, en bovenal zorgde, dat de ve1e,c met zijne ~h,riftelijke aanteekeningen vermèer.d,~r.de, .oµdè 

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

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

. an geen verwon enng _ aren, wanneer men bedenkt, 
dat zelfs in den tegenwoordigçn tfjtl no·g aan liet ,jus (S) .Ll. · pag: 559 

.seq. 

d d . b .. d • , - - - · - - , (.9). Y,id. ~yl~ogç l!,'pistola,ru~i. Toin. U. 1t,eida~ .;J?27, . •W1, 
ocen i, lJ en actus promotionis _te verleeµen, de clau-

·sule wordt toegev. oeg_d: _, "si.·q~i_dem .J:u-sta de le_~itima_ pag. 
789 

s~qq. ·- · ·· ·· · · 
' l iJ ,(19) CU}'i1E,0S7 IA, p11g! - J 79: 11 ,Qua d~. ca-p~~ sir~~IJ~i~,,pflU: 

praece,sserit vocatio~'· Meent ·men t~.cl{ a_ an · 1_aatst~e-
. . - , . . . - o dibu~, B'ilr~aE:~tr~e. a~, Sget_ermerJaqae, qil_!g.~11fii14m Pr:<>r; NY,:,i.li;t~~~ 

no_emd~ vporwa~rde t~?A~. ,~pg .,te mo'etén . v~stµÓ.µden, hibuil,:. a!-que,ïnsn.p~r de Ï:.mi,n~~so l_a,cu ~~r}mnens! é'fh~~ri~H~P 
~~t, f~l _9r.is __ te min~er b~vr~emàei?;~ 'dat --rr;en . lll d,e cqgita_vi~ al,iqµando ~erio ;~Ulll viris a.liis , P.riHW~ntihq_s,ac .;n~Wtt,ie 
:?~xen tiendp . eeuw beb.qèfte g~v~eld~, om dooi·' . ~ettel,ij ~e prjmqri bu~, , qµa'e . re.~_. si ita, -uti ~ogi\~tu'n~ -~r.at~ :.pr9p~~sis~-~i,',~,d

bepqling~~., de toen en.· ook . n.og later ~e,ërniaJen voo,r,- ~!~ra~i tantp_s • ,~ópátu5 fuissen't seri . nepptes, ,_et l_~b~nti~:µ~ --s~~:Q~.Us 

gekomen lllis bruik~n, - ioo -véèï •.· mogelijk," te . beteugel~n~ oj.>li,t,ex~tà ler,mp. gestaru01 memoria, . to'~~~·_:?;Wfl. :-~~Lelii~i,~i~1i ~\ ., 

Ook zal men aan het Placca~i, door Cu-ratoren en (11) ~.I. _pig7 __ ïyt: • Sed ille ut ' ea (q,ra~ in . syJYH1~A;~f cq9;~~ 

Burgerrn. op 9 Aug •. 1631 , daaro_mtrènt va.stgesteld ( a'7), mentarios . "retulérat) . ederet, nu"nqua~ ab· ·a~isis; ~~ui_);~~ iAg!it 

geenszins het verwijt van onv~·ijzinnigh_eid qÓep. .k~n~~n, • rtmt èt mirati surit, àdduci potuit. V:i~èh.~\ aj9fÀP~i~ee~H et 
'.vanneer men zich ·. in den _ tijd · v_erpl~~tst~ · ~aàri~ het ineptias ·eá~tim, qiii _d~ ._ optiiQis !ïh_ris pe·ssime sé_ntiri,_tik,_Ruit~,., ut 

werd uitgevaardigd. Dat tocl!:, ip. dit bevèlséhrift .:._ . in erat anim_o ~enetyso, fastîdia h~Ii-.ip,u31; e*~~rî .. rL n?!'iÜh~,fü~HF 
den latijnschen tekst· màndatu,;,, · genoemd - .è'nkele spo- Jta Se c~niparavit, ut potius de alîorum ~cj·_iptis a~qpq~,j;:m1itf 

ren _ van een aristokratischen geest en. van e~n naijverig sedere, quam ullius ipse judicium_ s~bire c_µper~t. , JJfl?~Üt_î 
handhaven van eens · ve:rio:egen regten doorsti·aalt, is fuit · calidae,_ sanguineae ac probae. , Uu~~' i_:t1 ~ff~?~fb~~ v~M; 
voorzeker niet te verwonderen; · mens, -quos tame-n ~uperàbat fàcile, post priïnpm iF~et_m_n~}t[J· 

onîs usu. -Hinc in inj_uriis ad animuin re.vocandis_ ar,gç~tio,r 
. . ·· :· · . ,- .,:'-. -· -.,- il--t V 1 •--:. 

quoque . fuit: facillim-us tarnen _- in _iis ~o.n.gonan1i~ ~R9J!!~11s~i, 

AANTEEKENINGEN. 
et qeïod summum et propemodu~IH!oeleste quiddam est.,0,n,çmh~~ 
adbortante aut jmpellente. Meminerat enim, amicitia_s,,{~~~~~" 

· (1) Vid. PETRI CUNAEI · Oratió reeitata z'n- exsequiis viri· Cl. tales, inimicitiaa mort.ales e,sse oportere.'' - · ; .,. \! •.' 

.AELH EVERAR'QI VORSTII; Medicinae:professoris primarii; , in -Ora• (12) AELII_ l!:VERARDl VORSTII .Oratio de CAROL! CL°'_~II. ~,#(',, 
tionibus varii argumenti eet. L. B. 1~40. 8<!. pag. -170 • . Conf. et obitu. L. B. 1609. 8°. Ook to.egevoegd aan de Cura.e posteri-. 

:MEURsrns, l.l. pag, 200 seq._; . NICERON, l.i. XXII. pag.- , ,96; ore~ van ciusrvs, . dje in laflt$tgenQelmJ j{tar ~~t Heb~ ip,g~n. 
FOPPENS, Biblioth. Belg" I. .p. 35; ELOY, IV. 5,53,; ~ .. Opmer~ Ejusdem · Oratio hqnori ,et meworiae Petr.i Paawi dicta. L. B. · 
kelijk is het, dat vo,RSTIUS zelf nooitYijn zijn ~oornaam: AELms lJil 7. ~to. (in Bi})l, Tby~h,na,) ... . . -.. . r'-: ·, ~- ,::':: · 
heeft melding gemaakt en z~lfs in getlrukte stukken1 blijkens (13) Vid~ lnscript .• voJ._J. pag. 47_. ;-, ._ .. 
zijne Oratie op PAAW, alleen EVERARDUS schreef. (14) Vid. DANIEL HEINSII Orqtio (n obitu~ çl. v. ~EJN-ij~I 

(2) Ins&ipt. vol. I. pag. JO: 11Die 28 April. 1580 EVERARDUS BONTII; in Oratt. editiolle n,ova, priorij)us (1642) ~µcti_o_~1e; tW· 
YORST, Ruremundensi"s, studiosus Literarum.'' cedpnt Dis,serta.tiones etc., ed. NICOLAO Rii;INSIO, J?AN~ fi\i ._A,W,~j~ 

(3) Vid. CUNAEUS, l.l. pag. 174: ,, Ille vero (quum ad _ pu- 1,657. 12°. pag. U9: ,, animum a_d discipl,ina_s pl;1j~PS,(;)p:11ic~-~ ap 

blicam philosophiae professionem bonorifice arce.sseretur) nihil mathematicas, astrologic~s impi:i~is, appulit, .~djt:Ilx,ih_ qu_l!$;cum 
admodum animo cunctatur, etsi in principum comitatu esse po- maximo labore, nêc minori volupt,ate, ah RirnoLPH9 ~NEi.~10, 

ter~t, . ac jam aditus illi patere ad Hagiensem aulam coepisset, _ Glarissimo eximioq1,1e viro, _cujus nu~c virtutes fi-Ji~s .·sj~HJimus . 

tarnen Academiam et bonestum in ea ac literatum otium maluit/' absoh-it, tune __ perdidicit atque hansit. Saepius audire_ ex ,~o 

(4) CoNAEUS, 1.1. 175 seq.: ,, In hoc munere per annos totos memini, , nihil diflkilius fuisse sibi, quam ex arnoeni~sima ~-~,c 
viginti et sex ita partes suas egit, ut, cum praecl~ram HIPPO· 0 disciplina, cµm familiaris ratio urgeret, in praescriptµJll . a 
CRATIS artem magna omnium adrniratione interpretaretur, ean~ parente Medicinae poJ:-tum se conferre. Erectum scilicet inge11{~:U 

demque industria et prudentia singulari ac successu longe optimo ac pulchrum, veritate demonstrationum ad principia nat~rae 

exerceret, cum rei herbariae scientiam ac rerum naturaliurn ar-

cana, quae a magnis viris in longa peregrinatione acceperat, 

ex muneris sihi impositi ratione discipulis suis traderet, in · Ba• 

tavia bac nostra vel.ut 01·aculum quoddam habitus est, ac vere 

exstiterit civium omnium amor et deliciae." 

(5) Als proeve zijner kennis in de zegel- en wapenkunde 

noemt cnNAEUS (p. 176) eene anonyme aan VORSTIUS verschul-

trahebatur, quae imp,atiens terr,enae faecis, non per Pelion et 

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

lurn suum affectabat." 

(15) Act. acad~ VIII. pag. 56: ,, Die 24 Aug. 1599, designa

tus dies Sabbàthi 28 ad promotionem in Doct01·em Medicfnae -
REINERO BONTIO.'.' 

(16) Het reeds elders in aanteekening lG 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

crifocit. Nam cum neminem negligeret aut insuper 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 agrrti'i'1e, 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.isêWétl Sen'aat · medegedeeld. Vid. Cod~ Actor. VIII. 

pagt s2< vsti.'' BèlralW hem bad ook oTno IIEURNrns, op dat 
tij;dstip; 'alf· êx'fta.:drdfnafi'us · zitting in de medische Fac'ultèit, 

zood'tit"Cûratóren op 28 ·September 1607 bepaalden, dat elk der 
beidi0 prbjessör1·is · exwa-ordinarii de helft ontvangen zou van 
één· aa'ricreH ·de'r emolumenten, voortspruitende uit het afnemen 
del- t:ta'tnfn'd,' e11 het·· doen der medische promotiën. Zie Act. 
ätaäemic.'l.V-pàg~'··ss vso. 

(lffS'-OÊRMANs, Ll. pag. 55. 

(20f'MErnSrns, tt pag. 122: " Caeterum, cum bac in urbe 
îh~dicinath' aliqua1ndiu maxima cum laude êxercuissêt, ejus va
îitîfäüiI-''ä-b'• Illustrissirnis Ordinibus, in cujus vita ac salute 
:s'afü'sl'R.'erpuhlicae versatur~ èmn amplissirno stipendio praefectüs 

~sE fo quatn. êurarh 'ita toto pectöre ac animo defixum vidi
ffi"üS/;üt" ;nori +atió •. familiatis, non uberius e consultationibus 
'prönîiscûis';éompéndium; non aegtorum in eadem urbe preces 

'!l'<f1ri'dcrfüîhó<llf;'·afdentem n1ágni Ptincipis amore ac flagrantem 

, Hfüifer'enf q1:H11 CUll! frnbecilli'illo ac afflicto saepius corpusculo, 
În 'cistra, quot"ies · ·occasio affefret, sequeretur: quin de·. uno 

cogitaret, unum loquerëhir, uni omnia inetueret, mmm animo 

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

öblit11s', gemeret ac suspiraret'' eet. 

('21) 1.1. pag. n!O seq.:· ;,·Corpus illi tenernm ac delicatmn, 

êt, ut statäé formae, ita longe i11fra animi mensuram fnit; quem 

pulcberrimum ac vere maximum, rie usquam praeter legem · se 
efferret, admirabilis modestil"> ac pudor deprimcbat, ut, cum 

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

ad èanéÎorêh1, 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, b]. 310; P. G. WITSEN GEIJSBEEK, 

Biographisch enzv. Woordenboek der JVederduitsche dichters. 

D. I. Amst. 1821. s0• 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 cnzv. 
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 v AN POOLSUM (zie bl. 10 en 86). Nog van an, 

dere uitgaven wordt melding gemaakt in de Naemrol der Ne-

/ derduitsche toneelsp<ll.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 
volgende 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 afvirendde (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 16591 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 BONTrns, Leidensis, ann. 31, n. REINER! 

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

(2S) De Oratio fimebris v~n HEJNSIUs werd reeds '\'TO~~cr 
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