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Bij~ldien het hoofd- en einddoel van geneeskundig 
onderwijs gelegen is h1 de vol'mÎng .van bekwame kunst
oefemrnrs, en wanneer deze bekwaamheid grootendeels 
de · vr·ncht van ~igene en·aring en waarneming zijn moet, 
<;lan .zal men bij de akademîs~he studiën bovenal groot 
gewigt mo.etei:t hechten aan alle ; zoodanige inrigtingen 
en hulprn}ddeJ,en, als geschikt zijn om onze empirische 
l<{?nnis r,iet alleen uit. te ,breiden en te . volmaken, maar 
i11zq,µd~rhei.d <>m haar behoorlij~ te leeren toepassen. 
Onder die inrigtingen komt aan de akademische zieken
h\JÎZ~ll: de · voornaamste plaa_ts toe, ; vermits deze de op
~ettelüke bestemming lrnhben, om jonge Heden, die eens 
als g~ne,e~h~.eren wenschen op te tr~clen, eene gescpik~e 

. gel~get.:1bei,d, Jla:n ie . bieden· om zich in het z~rgvuldig 
waarnemen . ~l.l behandelen van_ lijders, reeds bij tijds 
en . 01)der . h-et oog en de leiding hunner leermeesters, 
te oefenen. Is dit zoo, dan zal het niemand bevreem
den, d11t wij de eerste aan de Leidsche Hoogeschool tot 
stand gekomene inrigting van dien aard, als aanduiding 
van een nieuw ontwikkelingstijdperk van het aldáár 

· gegeven onderwijs hescbouwe11, en dat wij voor de ge
schiedenis diei· inrigting het grootste deel van een af
zonderlijk Opstel bestemd hebben. En dan trekt het 
ree~,s tei-stond onze · aandacht, dat het begin dier ge
schiedenis niet tot de laatst verloopen honderd of hon
derd-en-vijftig jaren; gelijk bijna overal elders in Europa, 
maar tot de eerste helft der zeventiende eeuw betrek
king ,heeft, en, wat meer zegt, dat er op genoemd tijd
stip, hetwelk ons nader als het jaar 1637 bekend zal 
worden, , twee instellingen voor praktisch.geneeskundig 
onderwijs, aan cle twee · voornaamste Nederlandsche hoo
gescholim, ~Is . gelijktijdig tot stand kwamen. . Die ge
beurtftnis is · des te merkwaardiger, dewijl ons vaderland 
daarin eene gunstige uitzondering maakt~ op de overige 
Europesche hoogescholen, wáár in het tijdvak, hetwelk 
}ViJ noemden, get!nerlei gelegenheid tot eigene praktische 
oefening voor de studenten in de geneeskunde te vinden 
was. 
- Om .door het boven~ta,inde tot geen .misverst~nd aan
lejding te: g~v~n, moet ik, alvorens .. ,•erder t~ gaan, n_og 
eens opzettelijk herinn~ren, dat .e, alleen spra~e is van 
akademi$ch!!., _aan klinische opleiding dien.stbaar ge
maalçte zie~en~uizen, en .teu andere, dat ik daarbij het 
oog had op de gesteldheid van zaken, zoo als die, ten 
opzigté van :het praktisch-~eneeskundig onderwijs,, _op 
de . v.oornaamste hoogeschofen van .on·s werelddeel, in 
de eerste helft der zeventiende eeuw, .plaats had. Slecht~ 
dan, als men die beide bijzonderheden nfot behoorlijk 
opmerk~,. zal ,mitn- tot de n;ieeµing gebragt k_unnen wor-

·den, als of he,t door mij aangevoerde in da. algemeene 
geschiedenis der - geneeskundige praktijk en van het 
daarin gege~en onderwijs tegenspraak vond. Zoo zott 
men het als eene bedenking kunnen doen gelden, dat 
reeds de Roomsch-Duitsche keizer FREDERIK II, in zijne 
Gonstitutiones of Wettelijke Bepalingen omtrent het 
geneeskundig onderwijs te Napels en te Salerno, als 
regel vaststelde, dat elk, die t0t de behandeling van 
lijders . wenschte geregtigd te worden, na volbragte vijf

jarige studie, gedurende een geheel jaar, onder de leiding 
van een geneesheer, de · praktijk moest hebben uitgeoe
fend (1), en · dat soortgelijke voor~chriften ook later, 
bij de oprigting of hervorming van andere geneeskun
dige leerscholen, gel0k bijv. te Ingolstadt in Beijeren (2) 
gegeven werden. Zoodanige voorbeelden toch toonen 
alleen aan, dat men het zien en waarnemen van patiën
ten, onder de leiding van een ot1deren geneesheer, voor 
jonge lieden, die later zelve als geneesheeren wenschen 
op te· treden, ten allen tijde begeerlijk geacht heeft, 
doch zij kunnen geenszins als bewijs worden aangevoerd, 
dat deze laatsten die praktische opleiding in opzettelijk 
daartoe i ngerigte akademische zieken huizen, elders reeds 
vroeger. dan in ons vaderland, zouden gevonden heb
ben. - Evenzeer moet men in het oog houden, dat er 
alleen gehandeld wordt over het praktisch-geneeskundig 
onderwijs, · zoo als dit in de zeven tiend~ eeuw en later, 
~an de toen gestichte of hervormde hoogescholen, al
lengs is . ·tot stand gekomen. Door die tijdsbepaling 
worden derhahe de oudere Italiaansche scholen uitge
~•oten, ofschoon er ook in de geschiedenis van deze 
naauwelijks sporen van eenig onderwijs aan het ziekbed 
te vinden zijn. Slechts Padurt- heeft in dat opzigt eene 
gunstige uitzondering gemaakt, daar d.e korte berigten, 

. hij . de beide voornaamste geschiedschrijvers van het 
Gymnasium Patavinum te v.inden, duidelijk doen blijken, 
dat er reeds vóór het einde der zestiende eeuw, door '''+ 
twee a.an die school verbonden hoogleeraren klinisch 
onderwijs w'ei-d gegeven (3). Zelfs meent de hoogleeraar 
BRERA die benaming te mogen geven aan de, sints 1543, 
door · JOHANNES . BAPTISTA MONTANUS aan diezelfde in
rigting gegeven lessen (4). Dat evenwel op die berigten, 
bij naauwkeuriger onderzoek veel valt af te dingen, 
schijnt door BRERA's tijd- en ambtgenoot GIUSEPPE 
MONTESANTo, hoogleeraar voor de o-eschiedenis der o-e-
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neeskunde, te Padua, wiens geschrift ik echter niet na-
der heb kunnen raadplegen, be"'ezen te zijn, vermits 
daarin wordt aangetoond, gelijk ook uit de aanc:rehaafde 

' . 0 

woorden van TOMASINI en F ACCIOLATI eenigerrnate blijkt, 
dat l~et zoogenaamde praktische onderwijs te Padua, zoo 
als het eerst door MONTANUS en later door anderen ge
geven werd, veelal hierin bestond, dat enkele in het 
sT. FR4-Nc1scus-hosp~taal aar~wezige lijders aan de hoog
leeraan~ d.e stpf moesten opteveren, om over den aard 
der ziekteoorz{\ken,, df.l gesteldheid der excrementen en 
sommige :andere bij "lijders waar_genomen versnhijnselen 
twistvragen , op te we1;I?en, d~ai'.over in tegenwoordigheid 
der: studenten ~te handelen en onderling in dialectische 
spit~vindigh~id te wedijveren (5). W ~t hiervan zijn moge, 
dit is zeker, cl.at in de eerste hdft <ler zeventiende eeuw, 
die het onderwerp onzer beschouwing zal uitmaken, de 
lui ster der oudere ltaliaansche scholen reeds µ;eheel of 
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grootendeels verdwenen was, en dat de vroegere instel- van 1780, Pesth in Hongarije van 1784, Leipzig van 
lingen voor praktisch-geneeskundig onderwijs toen reeds 1798, Heidelberg van 1805, Berl~in van-18 t6 en Bonn. 
te niet gegaan of door lessen over de Uro8'copie en van 1819 (9)., Naarmate· h·et · nu uit de ·aangehaalde 

- Splvggmologie, of over de leer der Simplicia en andere voorbeelden, wier getal men· ligt met andere zou kunnen 
geheel ongelijksoortige onderwerpen vervangen waren (6). vermeerderen, duidelijker in het · oog loopt, dat men 

Maar was het in de eerste helft der zeventiende eeuw eerst laat tot een behoorlijk inzigt gekomen is omtrent 
met instellingen voor de pr3tktische opleiding van aan" de noodzakelijkheid, om hij de regeling der studiën 
staande geneeskunstoefenaars · welligt beter gesteld in voor de aanstaande geneeskunstoefenaars, aau de · voor
Frankrijk, Engeland en Duitscbland? Ofschoon men dit naamste hoogescholen van ons werelddeel, vooral op 
zou mogen verwachten, wanneer men het oog vestigt hunne praktische oefening aan · het ziekbed bedacht te 
op andere kunsten en wetenschappen, die toen in vele zijn, zoo zal men er _ te meer gewigt aan hechten, dat 
landen van Europa met te meer zorg gekweekt en be- ons vaderland zich reeds langer dan tweehonderd · jaren-, 
oefend werden, naarmate Italië daarin, door eenzamen- over het bezit van inrigtingen voor zoodanige oefenin
loop van staatkundige en andere gebeurtenissen, zijn gen bestemd, heeft mogen verblijden. 
vroeger monopolie verloren had, zoo zoekt men echter Het tot stand komen van een Collegium m.edico-prac• 
in de genoemde rijken, naar akademische voor klinisch ticum aan de Leidsche hoogeschool dagteekent namelijk 
onderwijs bestemde inrigtingen geheel te vergeefs. Dat van het jaar 1637, gelijk zulks evenzeer toen, of een 
zoodanige inrigtingen toch, als men ons vaderland uit- weinig later, aan de Utrecblsche Akademie plaats · had .• 
zondert, eerst in de laatste helft der vorige of in het Hoe·wel nu die beide hoogeschole-n in eene zoo belang
begin der tegenwoordige eeuw, aan het geneeskundig rijke gebeurtenis, als hét ware, met elkander gewedijverd 
onderwijs werden dienstbaar gemaakt, blijkt uit ontwij- hebben, zoodat, wat aan de eeue beraamd werd, waak
felbare historische berigten. In :Frankrijk bijv. heeft zaamheid en betamelijken naijver bij de andere opwekte, 
Montpellier eerst in 1793 daarvan het voorbeeld gege- zoo leert echter een onpartijdig onderzoek der feiten, 
ven, en vóór de omwenteling van 89, was er noch · ui- dat het voorbeeld in dezen door Utrecht gegeve'.n. is;. 
dáár, noch te Parijs, noch te Stráatsburg of elders, eene of althans -het denkbeeld om de studenten : iu <lè gé
inrigting van dien aard te vinden (7). En hoewel er neeskunde ook aan het ziekbed te breng.en, va'n een 
in dat opzigt, in het Vereenigde Koningrijk van Groot- hoogleeraar aan ·die universiteit is uitgegaan. · 
Brittannië een gunstiger stand van zaken plaats had, Toen namelijk: de Utrechtsche lHustre School,-,,o.p -16 
zoo duurde het echter tot het jaar 1720, alvorens de Maart 1636, tot den rang eener hoogeschool verhe,ven 
Edinburgsche Universiteit in de behoefte aan praktisch- werd, behoorde onder de eerste aan die nieuwe inrigtiog · 
geneeskundig onderwijs voorzag, en daarin aan Londen beroepen hoogleeraren WILLEM. VEBSTRAT-EN, die de be• 
en 0x.ford voorging (R). Wat eindelijk Duitschland trekking van Stads Doctor aldáár bekleedde en reeds· 
betreft, ook dáár -kon in het begin der zeventiende eeuw sints v.ele jaren gewoonx .. wa-s Ho_lland·sche fässen<ove-r( 
aan geene instellingen voor praktisch-geneesku1,dig on- de Ontleedkunde iu deze zijne woon- en geboorteplaats 
derwijs, noch aan de beoefening van kunsten en we.: te houden. Gelijk hij tot laatstgenoemde . werbaartibe1,, 
tenschappen in het a]gemeen, gedacht worden. De bloe- den door den Stedelijken · Raad,- bij Besluit van · 18 Jûàij 
dige dertigjarige oorlog toch, waardoor de meeste 1621 was geregtigd geworden, zoo werd hem de vroeger 
Staten vRn het Duitsche rijk, inzonderheid Branden- vermelde betrekking, het gewoon boogleeraarsambt in 
burg, Saksen, Bohemen en Beijeren, aan moord, plun- de prahische Genees- en Ontleedkunde, evenzeer dóor 
<lering, brandstichting eu andere onheilen van een Burgemeesters en verdere leden van het Stedelijk ,Be" 
hardnekkigen burgerkrijg waren prijs gegeven, was nog stuur, den 22sten ·Fébruarij l 636', opgèdr-agen. 
geenszins geëindigd. Men denke bijv. aan het bloedbad Hij aanvaardde die betrekking reeds - op, 17 · MaRrt, 
van Maagdenburg, den veldslag bij Lützen, den verra - met het houden Yan eene scboone, zeer onderhoudende 
derlijken moord van WALLENSTEIN en zoo vele andere en allezins gepaste Oratie (10), ten betooge, dat de zoo ·· 
gruwelen, die aan het tijdstip, van hetwelk de hervor• nuttige en noodige kennis aaug11ande ons zelven, Îri'

ming van het geneeskundig onderwijs in ons vaderland zonderheid d9or de beoefening der Ontléedkuride ver
dagteekent, slechts weinige jaren voorafgingen. Onder kregen moet worden (ll). In d~e inwijdh1gsrede werd 
zulke, door godsdienstige geschillen en staatkundige ook het houden vun praktische oefeningen · nanbevolen, 
verdeeldheid veroorzaakte omstandigheden, die, behalve en door den spreker te kellnen gegeven dat ·hij het plan 
andere onheilen, gebrek en armoede ten gevolge had- had, daaraan zijne betrekking van gewoon Genee-sheer 
den, was er voorzeker aan geene beoefening van kunsten der gaslhuizen · dienstbaar te maken ( 1·2). Àan dat v,oór• 
en wetenschappen, en nog minder aan .belangstelling ·in nemen is vermoedelljk terstond op een.e aUezins' ver.: 
hooger onderwijs te denken. En wat bepaaldelijk de dienstelijke wijze gevolg gegeven, vermits hem den 6tlen,· 
belangstelling in praktisch-geneeskundig onderwijs be- 0ctober 1641 'eehe aanzienlijke vermeerdering van ja:ar
treft, de geschiedenis leert, dat er nog een lang, meer wedde, met den titel van Professor ·medicinae pritnarius 
dan honderdjarig tijdvak verliep, alvorens de behoefte werd toegekend (13), tot welke loffelijke· ond'èrsclteiding '. 
daaraan, op de Duitsche hoogescholen werd ingezien. de in . het begin · vnn -• dat jaar be,ve.rksteUigde uitgave 
De klinische inrigtingen toch der meest beroemde Duit- -vau · eenige onder zUn praesidium verdedi~de ptoefschrif.;.' 
sche Universiteiten dagteekenen eerst van de la,it_ste ten, waarin de algemeene en bijzondere P9retologie op 
helft der vorige eeuw, of ,·an een nog- later tijdstip, de destijds gebruikel{jke manier hehandeld wor<lt, wel
Weenen bijv. vau' 1754, Praag van 1771, Göttingen . ligt het hare heeft bijgedragen (U). Wat hiervan zijn· 



517 

moge~ het is vdoral de , persoonlijkheid van STRATENus, 

· vóór zoo ver wîj deze uit zijnè , àangehaalde, _Orátie lee
. ren kennen, benevens het ,getuigenis zijner tijdgenooten, 
waard'oor ons de ijver van dien · hoogleeraar en zijne 

-geschiktheid voor het geven van praktisch-geneeskundig 
ond:erwijs . gewaarborgd worden. . Strekte hem hiervoor 
de· ervaring van eene ruim twintigjarige prakti.ik tot 

: aanlJevèHng; ,- evenzeer deed hij zich, bij de aanvaarding 
vaO' zijrie'll post, niet alleen als een waarheidlievend en 
naauwgezet kunstoefenaar kennen, maar ook als · een 

· geleerde ·. van goeden smaak en grondige weteuschap, 
-tot wiens eer ook dit nog vermeld mag worden, dat hij 
zich, bl~ikens den inhoud zijner inwijdingsrede, duidelijk 
bewust was zoowel van de behoeften zijner aanstaande 
leerlingen als van de geschiktste middelen om daaraan, 

·in het- hela ng der maatschappij, te voldoen. -- Doet ons 
-dit · een en ander met grond verwachten, dat een man 
als STRATENUS, gedurende het tiental jaren, dat hij aan 
de : Utrechtse he hoogeschool verbonden bleef (15 ), dier 
inrigting tot sieraad verstrekt • en, inzonderheid door 
zijn '·praktisch onderwijs. groot nut gesticht heeft, nog 
steIHger blijkt ons ·dit laatste uit de bt>rigten van een 
zijner tijdgenooten, uit hetgeen namelijk de Leidsche 
hoogleeraar ALBERT KJJPER, die ons in · dit hoofdstuk 
meermalen '. tót vraagbaak verstrekken zal, aan~aande 
zijne lessen ' a•an het ziekbed heeft opgeteekend (16). 
Dat door , VERST RATEN gegeven , praktisch onderwijs toch 
muntte zoo zeer in aJle, opzigten uit, dat; bijaldien het 
slechts eenige'.rmate beantwoord heeft aan het door KIJPER 

ontworpen ideaal.; , het · niet te verwonderen is, dat ge
n,oemde hoogleeraar zich daardoor, zoowel in als buiten 
de stad , zijner · woning, regtmatigen roem verwierf, en 
da,t ·bovenal meer gevorderde studenten er zeer door 
.werden, aimgetrokken· (U). 

· Had het door STRATENUS gegeven voorbeeld, in zijnen 
naasten kring, eenen gunstigen invloed op de rigting 
der geneeskundige st'Udiën, evenzeer heeft het dien mid
delijkerwijze op het medische onderwijs aan de Leidsche 
hoogeschool uitgeoefend. Uit den· aard der zaak toch kon 
het voor de -_ hoogleeraren der Leidsche geneeskundige 
~~aculteit; Rie tot hiertoe alleen de zwakke mededinging 
der twee -meer verwijderde ·akademiën, te Franeker en 
te Groningen, · ondervonden hadden, geenszins onver
schiJHg , zijn, wat er aan de nieuwe en meer in hunne 
nabijheid gestiëhte Utrechtsche hoogeschool voorgeno
men · of :ten uitvoer gelegd werd. Inzonderheid wekten -de 
door STRATENUS in het openbaar uitgesprokene voorne.; 
mens hunnen regtmatigen naijver np, en OTHO REURNIUS 

zag, als ·eeri der oudste leden van de medische Faculteit, 
teregt 'in, · dat d~ praktische rigting der studiën, die 
men , te Utrecht volgen wilde, niet tot tegenkanting of 
bestrijding, maar tot navolging moest uitlokken. 

Dien ten gevolge besloot hij zich schriftelijk tot Cu
ratoren te wend·en en hun te verzoeken, hunne t'óestem
ming te willen · geven tot het maken der noodige schik
kingen, · om , de . ·studenten van de medï.sche Faculteit, 
die tot hiertoe van praktisch onderwijs waren verstoken 
geweest, voortaan aan het ziekbed te kunnen brengen, 
en hun zóó de gelegenheid tot zelf-oefening in de prak
tijk · te versèhaifen; tot welk einde hij de v'fijheid nam 
om zich zelven aan te bevelen (18). Nadat die Memorie, 

in · welker aanvang · op den verachterenden toest~nd der 
Akademie en op de wenschelijkheid, om de medische l?a
culteit u te conforteren en meer te stabiliëeren ", ~ewezen 
werd, op 8 Februarij 1636 was ter tafel gebragt, meenden 
Curatoren over het daal'În gedane voorstel het gevoelen 
der geheele Faculteit te moeten vernemen, waartoe zij 
vermoedelijk te eerder besloten, dewijl het hun niet on-

. bekend zal gebleven zijn, dat HEURNIUS geheel op zich 
zelven en zonder voorkennis, althans zonder medewer
king van de overige leden der Faculteit; in dezen ge
handeld had. Aan die uitnoodiging. van Curatoren werd, 
in hunne Vergadering van 12 Augustus 1636, voorloo;.. 
pig mondeling voldaan door den toenmaligen Recto1· 
Magnificus ADOLF VORSTIUS, die uit naam der Faculteit 
berigtte ( 19): v dat de meer genoemde Facultyt de sakcn, 
in de voors. Memol'Îe voorgestelt, dienstig en voordeelig 
oordeelt, maar wat aangaat de manier van doen, dat de 
Facultyt, alvorens daarop eygentlick te adviseren, gaerne 
soude sien de voors. schriftelicke Memorie, doch dat, 
by faulte van dien, echter by de Facultyt wel een advys 
soude konneu worden geformeert, oock buyten den Pro
fessor HEURNrus, die apparentelick by 't project van 
syne voors. Memorie sal blyven; omme ingevalle men 
echter, sondèr het voors. nader advys af te wachten, 
tegcnwoordelick op de voors. saken soude believen te 
resolveren, soo recommandeert de voors. VORSTIUS den 
persoon van D. EW ALDUS SCREVELIUS mede Professor 
in de Medicina, om ten minste neffens den voorm. Prof. 
H..::URNIUS alternatim geëmployeert te w_orden.'" Dat 
laatstgenoemde verlangen van VORSTIUS · scheen ook met 
de zienswijze der geheele Faculteit, wier schriftelijk, ook 
door HEURNIUS mede ondergeteekend advies (len 29sten 
September 1636 ingediend en in de Vergadering van 
3 November gelezen werd, het meest te strooken (20). 
Daarin toch geven de vier toenmalige Professoren der 
medisèîie Faculteit, ADOLPHUS VORSTIUS, OTHO HEURNIUS, 

EWALDUS SCREVELIUS en ADRIANUS FALCOBURGIUS, als 
hun eenstemmig gevoelen te kennen: ,, dat dit exerci
tium ten uytersten nut en noodig is voor de studenten 
hunner Faculteit - dat dese zich meerendeels om het 
gemis daarvan naar uitheemsche Academiën begeven .....;. 
dat men daarom een ofte meer van de oudste practisyns 
der Faculteyt daartoe sal moeten eligeren en gagieren, 
om bij vierendeels jaren, op sekere uyren tweemaal 
'sweeks, des Woensdags en Saturdags, hem sal laten 
vinden in de publycke sieckhuysen omme de studenten 
aldaar bij - de sieckens kortelyck te oe:ffenen, soo in de 
kennisse der siecktens, derselviger oorsaecken en tycke
nen, besonderlycken die uyt het water en de pols ge
nomen worden, alsmede in de curatie tot deselvige no
dich, bestaende in indicatiën en remedies. Dat wanneer 
daar eenige rarior casus ofte extra-ordinaire chirurgische 
operatie voonalt, dewelcke niet en kan naar de ordi
naire <lagen wachten, het sal vrystaan den Professor, 
wiens beurt het in der tyd is, oock op andere -dagen 
de studenten in- de sieckhuysen te convoceren, doch op 
soodanige nyren, dat de publycque lessen in de Medi. 
cinen daardoor niet geïncommodeert worden - dat de 
lyken door een Chirurgyn, ter presentie van den Pro
fessor en Doctores, voor den studenten worden geopent, 
opdat deselvige daerdoor in kennisse van gelaedeerde 



party en en onnatuyrlycke constitutie v~n dien} moehten· TRELCATllJs , ,en F1ÜN'ö1sev~- : GOMA:ltVS,-:· b;eide, aaffg~
komen. Tot welcke operatie en and~re m~~1• g.oet wari steld . -g , :November :J ,64Q -:(3i). ~è ~erste, (ler t"Y:~e 
dat een Chirurgyn geemployeert · wierde in de l_atynsche: faatst.gerfoemd·e· Daêtorfon: schiJnt. ·inz~m\e.r.be.jcl gr_opte 
sprake ervaren om de uytheemsche studen{en, qnse tael1 hèkwaatnkeid gehaá te he,bben etï . Oûk · JUl'Îl de 6plet4ing 
niet verstaande, te beter contenternent te nwge11 doen.''__:. der studenten bevórderlijk .g-eW(les,t te :zij.n, (,3:2).i ~-.·;dit, 
Nádat voornoemd advies in deliberatie ge:qotnen, en als in ·het vborhijgaan, Je ·hebhen opgenierkt,,ke~•ïén:,;W~ij 
inmiddels de Heer en Mr. CLEMENS VAN SJ?A.l'lRSDORP· ,tot 'de ge~chiede-nis· v'án .Mt klinische ,pn<l,erwijs -.ter,ug, 
als rentmeester van de voorschreven Untvêrs.:iteyt, over. ~.en willen wij trächten ~e forigting ,.er, ,Va,fl_f :en, VPJ>.tl;ll 

de henoodigde penningen gehoord was-(21)1.be~lote11 Cu- de personen, aan ; welke-het werd, toevert"l'ouw<J,.w~t n~d.e1~ 
ratoren in hunne voon,oemde Vergadering (22), .dat aan te leeren kennen.. · · 
liet door de Faculteit ingediende plan, gevqJg ·zou wor- Aangaande de plaats, v.oor het geven -en, ontvangen 
den gegeveu, dat de taak van het klinische pnderwijs van praktisch onderwijs aan het ziekbed b.estemd,, ver- · 
aan de praktiserende Professoren der gen~eskundige melden ,de .Resolutien van Curatoren geene .bijzo.nder
Faculteit zou worden opgedragen, dat deze tweemalen heden, vermits <laatin ·alleen van. de gasthuizen .in de 
's weeks, of driemaleu, bijaldien eenig buitengewoon sta·d Leiden gesproken wordt; doch een stuk van lateren 
geval dit rnrderen mogt, hunne kweekelingen aan het tijd (1666), bij VAN :MIERIS ·vermeld (I. 179), op het
ziekbed zouden b-rengeu en dat zij voor die buitengewone welk wij in de gescltiedenis van ltet Nosacomium_ ,a.cade
werkzaamheden met twee gulden voo1· elke dsitatie ver- micum nader zullen terugkomen, doet ons zien., dat het 
eerd zouden worden (23). Bij hetzelfde besluit van Collegium practica medicum van den b~ginne . af, aan 
Curatoren werdèn aan de hoogleeraars twee . Stads Doe- het St. Cecilia gasthuis, dat nog .:alctijd zijne vr-0egere 
toren, en een Stedelij_k heelmeester toegevoegd, eens- standplaats behouden heeft, yerbQnde.n werd. ln . dát 
deels om de zorg voor de lijders, op de dagen, dat er gebouw werden namelijk twaalf bedden tot_ voornoemde 
geene lessen aan het . . ziek bed plaats hadden, op .zich te_ bestemming afgezon,derd, te1•w ij1 er , ,tevens .. bij ;de orer
nemen, . en ten andere om den Professor -alle n0odige eenkomst met . heeren Uegm1ten , b~pa:EJ.J~, werd, dat èr 
mededeelingen en· ~nlichtin_gen te. geven, e~ :hem .in het ee-n vertre~; , voor · ,het openeiv der.-Jijken : g~selij,ktt -,in 
oplei.den der -studenten behulpzaam te zijn {24). g,ereedheîd ,zou word-en' g.ebragt. Aan <H,e.; m~higige~t~l,de 

Gelijk Curatoren do.or _ het n.emen van dien maatregel eischen kon .spoedig vqldaan WQ:rden, ioQch1t()TllQ '~~YR• 
geheel aan het verlangen, zoowe:l ,in de Memorie - var1 Nrus en EW.HDUS scREVELIUS; dfo ,:b-eurtelings · om .dê 
HEURNIUs als in het advies der Faculteit uitgedrµkt, drie maanden Het .klinisch oncler,wijs -gé·ven -zoudel'l, .<loo:r 
voldeden, zoo vestigden zij ook hunne keuie op de per- niets · belet werden ·om daarmede onverwijld eep. begin 
sonen, die daarvoor in de beide genoemde stukken en te mak~n. Hoe dit door heiden geschied zij, daarom~ 
ook mondeling door VORST.IUS waren aanbevolen. De tren,t geeft ons de reeds vn~eger met lof venhelde, hO:ög~ 
beide eerste met die heu·ekking vereerde !)or.toren -wa- leeraar KIJPER, ·dié- zelf, wèinige;· -j~ren later:,, lid · d~r 
ren namelijk DAMIA.Nus WEIJSSENS" ordina1·is, en JO,A.N- medische Faculteit werd', de, me~s-t uitvoerige ,ber,igten,.~ 
NES MEERBERGIUS, extra-ordinaris medicyns, ,beiden, gelijk Na de vei·çliensten van den Utrechtscben: ho,ógfoét~ar 
HEUR~IUS vermeldt (2~): ,, va.u de achtbare Magistraat VERSTRATEN vermeld te hebben, ga•at hij nàm.elijk .'op 

der stadt tot de examinatie ende promotie der Chirur- de volgende wijze . voort (33): "Niet mi-nder heàben de 
gyns en Vroetmeesters (met hem) gecommitteert." Ge- Leidsche professoren in de geneeskunde hunne ,bereiq" 
Jtik elk hunner jaarlijks honderd gulden fl.ls remuneratie vaardigheid aan de studenten getoond, als deze-,het 
ontvangen zou, zoo werd hun tevens de titel van as- slechts met welwillendheid· hadden etkend en met .dank+ 
sessor Oollegii practici publici toegek,end (26); Gelijk- baarheid aangenomen. Toen de beroemde OTH,O'--. lJcIH~J.ti 
tijdig met <le aanstelling der Doctoren had die van den Nrns,, hoogleeraar · in de pràktische geneeit•, o~tleed-, 
heelmeester plaats. Die betrekking werd namelijk, tegen en heelkunde, als . Voorzitter van het openbaar Colle;
eene belooning van tachtig gulden in het jaar, opge- gium practicum, over het ziekenhuis gesteld werd, achtte 
dragen aan 11 :Nlr. JOII'.ANN CAMPHUIJSEN, ordinair Chi- hij in den beginne, om de belangen zijner leerlingen 
rurgyn van de gemelte stadt Leyden '' (27), daartoe aan... meest te bevorderen, den maatregel dienstig om de lij::
bevolen door de J?aculteit, en ree<ls vroeger door HEUR- ders door hen zelven te laten o·ndervragen en om daarna., 
NIUs, u als synde ook · bequaem iu de Anatomie, Medi- volgens :orde . en regelmaat, eerst ·hun gevoelen o:ver de 
,ána ende Apothekarie.'' Dat CAMPHUIJSEN· bij het waar- ziekte, de ziekteoorzaken en verschijnselen,, de voorspel
nemen van dien post zeer · het vertrouwen genoot van ling en de behandeling te vernemen, en om flan .ten 
Heeren Curatoren, schijnt te hl ijken .uit de bijzonderheid, slotte zijne eigene gedachten over het· een ·: en - and:er, 
dat deze meenden, hem in hunne Vergadering van 2 · mede te deelen. Vermits die-• lllRHier- ec:hter 11an de 
J unij 1637, te moeten hoore.n "over de manier, <lie de meesten niet beviel, was hij wel .gehoodzaakt om er.zfoh 
Professores en<le Doctores Medicinae respectivelyck ge- van te ·onthouden en er zich v,oorta.au toe te -bepalen; om
bruycken fo Collegio medico practica" (28), zoo als zijn eigen . gevoel-en over de ziekte en hare behapdell'ng· · 
mede uit .zijne traçtementsvcrhooging met honderd op te gèven. Desniettemin hen ik .zeker, dat: die . hong
guldcn op 8 November 1640 (29). Zoo als laatstge-! Ieeraar gaarne bereid zou zijn, daarjn· weder ·veränderirtg 
no.emde . na zij1i dooà werd opgevolgd door den op, te maken en de eerste manier op , nieuw te volgen, 'als 
22 Aug. 1644 benoemden Mr. JOANNES POUDE·VIN (30), di.t door de sttidenteri verlangd mogt worden. Eveneen:s 
zoo waren de vroeger · orerledene Doctoren WEIJSSENs: is de hooggeleerde Heèr ' EWALDUS SCRKVELIUS, die: ihs• 

en l\lEERBERGEN reeds in 16 lO vervangen f1oor ESAÏAS I gelijks als 11ooglee.raar in de JJ1·a-kdsche geneeskunst 
1 
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over het ziekenhuis gesteld is; gewoon orii, na het . on• 
derzoek d_er lijders en de vaststelling van het geneesplan, 
de voorschriften van aang~nàme, krachtige ert door )ang
durigè ervaring beproefde geneesmiddelen aan zijne 
leerlingen mede te deelen. Het staat ' derhalve aan U, 
leergierig jongeling, om deze of andere · gidsen te vol
gen, om al wat zij doen, naauwkeurig op te teekenen, 
om de uitkomsten der zfokten en de uitwerkselen der 
geneesmidd·elen zorgvuldig waar te nemen, ten einde 
een en ander U 'later, als gij zelf de praktijk zult uit
oefenen, in moeijelijke en duistere gevallen, tot rigt• · 
snoer verstrekke. Verzuim vooral nooit de lijkopenin
gen eu het onderzoek naar de voorafgegane ziekte, de 
ziekteoorzaken en de oorzaken van den dood bij · te 
wonen, vermits gij <laarb~j- dikwijls het gezegde van 
AVERRHoës bewaarheid zult vinden, dat er ernnzee1· in 
de kqnst als in de natuur buitengewone afwijkingen van 
den normalen staat plaats hebben. Als gij zoo, onder 
anderer leiding, in de praktijk behoorlijk geoefend zijt, 
eerst dan zult gij zelf, _ zonder eenigerlei vrees, en tot 
groot voordeel uwer -- lijders, Je kunst kunnen uitoefe
nen." - Uit dit berigt van ALBERT KIJPER, hetwelk 
mij belangrijk genoeg toescheen om het in zijn geheel 
over te nemen, blijken twee merkwaardige bijzonderhe
den: de openbaarheid en liberaliteit, die <lat eerste 
klinische onderwijs aan de Leidsche hoogeschool ken
mérkten, en de methode zelf, die er bij gevolgd werd. 
De inrigting toch, voor die praktische lessen bestemd, 
wordt gedurig een Oollegium publicum genoemd en was 
-derhalve, zonder eenige beperking, voor alle aanstaande 
genee_skunstoefenaars toegankelijk, terwijl het aan scRE
VELIÜS teregt als verdienste wordt toegerekend, dat hij 
tijrie lserlingen kennis deed dragen van alle genees
kundige voorschriften, die hij bij eigen ervaring be
proefd en heilzaam bevónden had. Eene zoodanige libe
raliteit was omstreeks het midden der zeventiende eeuw 
iets zeer ongewoons, en zij steekt gunstig af bij de 
zucht tot geheimhouding, die niet alleen toen, maar zelfs 

· nog honderd jaren later. aan vele geneesheeren, en 
hieronder aan sommige groote en verdienstelij'ke man• 
nen · eigen was.• Evenzeer verdient de gang van het on
derwijs, die in het Collegium practicum ingevoerd werd, 
'ónze bewondering en goedkeuring. Teregt toch begreep 
OTIJO HEURNIUS, hij die praktische oefeningen, het on
derzoeken en ondervragen der lijders, benevens elke an
dere aan het ziekbed gevorderde handeling aan de leer-· 
lingen zelve op te dragen, en hun hierbij slechts als 
leidsman en raadgever ter zijde te staan, zoodJlt hij als 
Klinisch docent reeds aan die methode de voorkeur gaf, 
wier groote voordeelen - in lateren tijd door CLARK en 
anderen zijn aangewezen (34). Het is daarom te wen
·schen, dat de tegenstand, welken die methode, volgens 
het verhaal van KIJPER, bij de studenten ontmoette, 
·slechts tijdelijk geweest moge zijn, en dat deze later 
zelve zullen ingezien hebben, dat l1et geenszins · toerei
kend is, · om aan het ziekbed slechts het voorbeeld van 
·den leermeester voor oogen te hebben, maar dat er 
voornl eigene handeling gevorderd wordt om al doende 
te leeren, en om later, ook zonder toezigt en teregtwij
zing, in al wat tot de werkzaamheden van den prakti
schen geneesheer belwort, aan de voorschriften der 

--
kunst te voldoen en zich aan geen verzuim schuldig te 
maken, of het noodige zelfsvertrouwen te missen. 

Ook de personen, aan wie de leiding der klinische 
oefeningen, volgens h(3t me4egedeelde verhaal van KIJ

PÉR, het - eerst werd opgedragen, 0TH0 HEURNIUS en 
EW ALDUS scREVELIUs, ·verc\ienen onze bijzondere belang
stelling. Ofschoon de nar\m van eerstgenoemden ons 
re_eds vroeger is voorgekomen,· toen er van de opvolging 
zijns vaders en van het eerste .anatomische onderwijs 
aan de Leidsche hooge_school sprake was, hebben wij 
èchter het vermelden van bijzonderheden, tot zijne le
vensgeschiedenis en zijnen akademischen werkkring be
trekkelijk, tot nadere gelegenheid uitgesteld . Dit doende 
hadden wij het oog op onze tegenwoordige bijdrage, 
waarin wij voornemens zijn, ons met 0'l'H0 REURNIUS 

en zijnen ambtgenoot SCREVELIUS meer opzettelijk bezig 
te houden. 

ÜTHO HEURNIUS, oudst~ zoon van JOHANNES HEUR
NlUS en CHRISTINA BEIJERS, werd den Ssten September 
1677, 0. st, te Utrecht geboren, alwáár zijn vader des
tijds nog als praktisch geneesheer gevestigd was. Als 
vierjarig kind, in de maand October 158 l, te Leiden 
gekoni'en, werwaarts zijn vader als hoogleeraar in de 
geneeskunde beroepen was, genoot _ hij in Jaatstgenoemde 
stad zijne .opvoeding en wetenschappelijke vorming~ Had 
hij, bij zijne voorbereiding voor het hooger onderwijs 
aan NIC0LAUS ST0CHIUS groote verpligting; dit gold later, 
toen hij als Akademie-burger was ingeschreven, inzon
derheid van den beroemden PETRUS M0LINAEUS, <lie 
destijds door zijne wijsgeerige en natuurkundige lessen 
aan de Leidsche hoogeschool grooten opgang 1náakte. 
In de school van dezen en door het onderwijs van zijn 
géleerclén vade·r . en van de o-~ètig~ leden der medische 
Fauulteit gevormd, werd hij op Dingsdag 24 Augustus 
1599 met zoo veel roem tot Artium liberaliwn magister 
·bevord-erd (35 ), dat Curatoren hem reeds fo het eerst
volgende jaàr (8 Mei 1600) magtiging verleenden om 
over onderwerpen, tot het gebied der Natuurkunde be
hoorende, op buitengewone dagen en uren, akademische 
lessen te houden (36). Met even gunstig gevolg werden 
ook zijne geneeskundige studiën bekroond. Den 7den 
J ulij 1601 tot Medici nae Doctor bevorderd, werd hij 
reeds den 8sten November deszelfden jaars, tot Buiten
gewoon hoogleeraar in de Geneeskunde aangesteld, om 
aan zijnen vader, die den elfden Augustus gestorven 
was, in het onderwijs op te volgen. Hoewel de 24jarige 
hoogleerat1r, ook in deze laatste betrekking, aan de 
gunstige verwachting van Curatoren voldeed, vermits 
deze hem 10 jaren later het gewoon Professoraat bij de 
medische Faculteit opdroegen, zoo is het echter uiet te 
ontkennen, dat op die benoeming tot opvolger van zij
nen vader welligt het een en ander viel aan te merken. 
Dit is zeker, dat zif eenige wrange vnichten voor hem 
gedr~gen en op zijne verdere l~!gevallen, vooral op de 
verhouding, waarin hij tot zijne_ ambtgenooten stond, 
merkbaren invloëd gehad heeft. Bij het staan naar die 
betrekking had hij namelijk REI1'.lIER BONT, die niet 
alleen als Professors-zoon, maar ook als · Lector bij de 
:Faculteit van Letteren en· Wijsbegeerte met hem gelijk 
s_tond, tot zijnen mededinger (37). De uitslag van bei
der pogingen wa~, dnt het openstaande Professoraat nan 



HEUltNIUs ( als extra~oràinariua , ~uoemp) te beurt viel, 
die echter de op :SONT be.haalde .zegepraal, ontgeld~n 
moest door zich . talrijke tegenst.anders .en vijanden, ge• 
durende langen tijd, a~n de hoogeschool te b~rokkenen. 
Deze bijzonderqeid plijkt uit eenen door BARLA.EUS (3S) 
aan den Curator CORNELIS VAN DER MYLE gcschrevenen 
brief, waarin hiJdez.en verzoekt, ,tot voorspraak van HEUR

NIUS bij den Prins van Oranje te willen ,zijn ter ver" 
krijging van het akademische R_ectoraat, dat hem steeds, 
ofschoon reeds 30 jaren Professor zijnde, onthouden 
was (39). Niettemin hadden deze en andere onaano-e" . . . . 0 

naamheden geenen nadeeligen invloed ,op de achting, 
die hij als hoogleeraar genoot. Zelfs werden ztine ver
diensten in die betrekking zoo zeer erkend, dat hem, 
na den dood van PAA w in 1617, ook het onderwijs in 
de Ontleedkunde, zoo als reeds vroeger gebleken is. 
werd opgedragen. Inzonderheid echter heeft aEURNIUS 

zich als Klinisch docent verdieustelijk gemaakt, en aan 
bem komt de eer toe van de eerste stappen gedaan te 
hebben, om aan .de Leidsche hoogeschool een zoodanig 
onderwijs. in. het leven te roepen. Toonde hij daardoor 
de bel1oeften van zijnen t,ijd te verstaan~ hij bewees er 
evenzeer door, dat hij het goede waa1·deerde wáár hij 
het vond. Hij aarzelde daarom ook niet om in zijnen, 
boven reeds aangehaalden, brief aan Curatoren, tot 
meerderen aandrang melding te maken van de prakti
sche. lessen, die te Utrecht weldra door den nieuw be
noemden ,boogleeraar zouden gegeven worden ( 40). Dat 
deze laatste wederkeerig jegens de, op zijn voorbeeld, 
aan de Leidsche hoogeschool tot stand gekomen in
rigting en de daaraan geplaatste P1·ofessoren geenszins 
vijandig gezind was, schijnt te blijken uit de derde door 
JrlUDENUi:,, on9~r h~t j!.f'.(l,e8Îdium van VEltSTRATEN tin 
1640 te Utrecht verdedigde JJiaputatio, die aan OTHO 

HEURNIUS werd opgedragen. Gelijk nu die Leidsche 
hoogleeraar zelf op zijne betrekking als Praesea Ool
legii puólici, in qu.o ad moróos caute curandoa studiosi 
in Nosocomio inatruuntur, grooten prijs stelde en alle
zins naijverig was, zoo ook lieten hem zijne ttjdgenooten 
in dat opzigt alle geregtigheid we.dervaren. Bepaaldelijk 
is ons dit gebleken uit het aangehaalde getuigenis van 
KIJPER, die niet slechts tijdgenoot, maar ook nog ge
durende twee jaren, ambtgenoot rnn hem geweest is. 
Het is daarom te meer te bejammeren, dat er aan
gaande zijn klinisch onderwijs geene rerdere bijzonder
heden bekend zijn. - Wat de anatomische lessen van 
HEURNIUS betreft, op dat gedeelte van zijnen akademi
schen werkkring wil ik liever afzonderlijk terugkomen, 
wanneer ik in ditzelfde Opstel tot de overige genees
kundige studievakken en tot de levensgeschiedenis van 
VA_LKEN.BURG, met wien HEURNIUS vele jaren het anato~ 
mische onderwijs deelde, genaderd zal zijn. 

Dat aan OTHO HEURNIUs de wil niet ontbroken heeft 
om ook als schrijver nuttig te zijn, kan blijken uit een 
aan Curatoren geschreven en in hunne Vergadering van 
14 November l 634 ovenyogen verzoekschrift {41 ), waarin 
hij verlangt, _dat zij~1 tractement met drie- of viedJ.011-
derd gulden jaarlijks vermeerderd worde, ten eind~ zfoh 
met te meer ijver op l1et uitgeven van gesçbriften" toe 
te l~ggen (4.2). Ofsc~oon aan dat verzoek voldaan werd, 
heeft het voornemen van HEURNIUS· echter geene gevol-

gen, g.ehad, e11 .h~t is. mpgelij:k,, .dat, hij daad:n al te ,bo-0ge 
~ischen aan . zich .z.elven gesteld heeft. In ée'1en brief 
aan JOIIANN,ES VAN.. BEVERWllCK, .•· op 19 Januarij 1632 
gesc_hreven, zegt hij, zich als auteur aan geen o.verhaas• 
~ing te willen schuldig, m~ken en liev,er te hebben, dat 
zijne ontwerpen en geschriften met zijnen dood. te Joor 
gaan dan . onrijp de wereld intreden (43). Gelijk men 
eene zoodanigé zienswijze allezins eerbiedigen moet, zoo 
is inzonderhfid ook de zorg te waarderen, die HElJRNIUS 

voor de letterkundige nalatenschap van ·zijnen vader ge
dragen heeft, eensdeels door daaruit het een·. en ander 
~fzonderlijk tot den druk te bevorderen, en ten andere, 
door later, zoowel de Opera postltuma ·als de reeds vroe
ger door JOHANNES HEURNIUS zelven in het licht. gege, 
ven geschriften tot één geheel te vereenigen en onder 
den titel van Ope.ra omnia uit te geven. Deze werden 
aan zijnen groote11 vriend en . begunstiger JAN VAN OL• 

DENBARNEV.ELT door hem opgedragen en vorderden, na 
het eerst in 1609 te zijn uitgegeven, in 1658 eene tweede 
en verbeterde uitgave, Dat hti aan die Opera omni~ 
een kort levensberigt . van zijnen vader vooraf liet gaan, 
hebben w!j reeds elders .vermeld. Ook s,chij,nt uit· :zijne 
aanteekeningen, of die zijner leerlingen, het . een en 
ander te zijn toegevoegd aan eene latere, te Utrecht in 
het licht ver~chenen uitgaaf van de Medicina univers.a 
van. Ji'ERN;ELIUS, op wier titel zoowel zijn naam als die 
zijns vaders wordt aangetroffen (44). Volgens de be.
rigten van PAQ:U:OT, ELOY en anderen -bes.taan die aan 
OTHO HEURNIUS verschuldigde bijdragen in Oasua e;t .olJ.,.. 
aervationes rariores., quaa in JJiario praçtic,o . a,_nnotavit. 
Ik vermoed dat daaraan ontleend is de beschrijving va.n 
een An~urysma Aortae, in het Sepulçkretuf!l, van, BONJ;l' 

overgenomen e~ ~Is Oóserv •. 27 . van. OTHO H:&'PRNIU$ 

aangelug1ld ( 45 ). 
Blijkt uit het bovenstaande, dat HEU:RNIUS als schrij• 

ver over geneeskundige onderwerpen bijna geheel on
bekend is, niet veel beter is . bet gesteld met de wijs
geerige en letterkundige bijdragen, die men meende van 
hem te mogen verwachten (46). Tot dat gebied van 
wetenschap toch heeft alleen betrekking een op 28jarigeµ 
leeftijd door hem uitgegeven werkje over de geschiedenis 
der oudere wijsbegeerte (47), aan welks vermelding FRAN,'

mscus swEERTIUS de woorden "ed.idit viven.te parente" 
heeft to~gevoegd, waa1·schijnlijk om daardoor zijn. ver"' 
moeden, dat ook de vader eenig· aandeel aa,n het werk 
van zijnen zoon had, niet onduidelijk te kennen te. ge
ven. Volgens het oordeel van MORHOF ( 48) kan dat 
geschrift echter slechts op geriqge verdiensten aamp,raak 
maken, dewijl het alleen . als . eene verzameling van uit
voerige uittreksels beschouwd mag worden en niets oor-
spronkelij~s bevat. . .. 

Dat het OTHO HEURNIUS evenwel noch. aan vernuft, 
noch aan ~lassieke vorming en goeden smaak ontbro.-
ken heeft, daarvoor vindt. men, mijns. inziens, ze~r af
doende bewijzen in een op veertigjarigen leeftijd door 
hem vervaard_igd Latijnscb diq.htstuk of P.ropempticon(49), 
hetwelk QJ) 21. Junij 16.l.7 aa.ri zijnen vdend en aanver'.9 
want ,TACOB VAN DIJC~, die waarschijnlijk ook zelf dich..
ter was (50),. bij diens v.ertrek naar Zwede.11 werd toe• 
gezongen. Dat ~fscheidslied t9ch, 156 yefztm groqt en 
in folio gedrukt, doch zondf;r aanduiding van plaats Îll 
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het ·lich"t ; gege.ven, mu:nt zoow·el fa,. rijkdom van,poëti.sche , Jing. •die les·s·en beurtelings·. geven ~ zou, was . teeds· sedert 
gedachten, als in vloeijendP- versificatie. uit, . ierwij.l de :l625 aan d«3-,: -~~i~s.che haogeschool werkzaam;, Wq.ar. hij . 
deftige taal, welke het lieq kenmerkt, naar mijne. be- .in de maand Julij van genoemd :jaa,.r tot gewoon hoog• 
~ólreidene meening, aUezins ·past _ voor den naar geboorte le~rnar in rle Geneeskunde was a\ugesteld, in de plaats 
_eu betrekking . hooggeplaatsten :persoon, die, na als af- van AELIUS EVERARDUS VORSTIUS, die den 22sten Oc
ge:tant van Koning GUSTAAF ,lJ, voor de belangen .. van tober van het vorige jaar overleden was (60). Niette
zijnen vorst bij de State11 der Vereenigde Gewesten ge- gen staande hij die akademische betrekking ruim twintig 
waakt en die naar zijn -vermogen bevorderd te hebben, jaren lang hee~ mogen bekleeden, weet men echter ·zeer 
ihans door . dezen µjnen hoogen lastgever naar Zweden weinig -· van zijne levensgeschiedenis, , dewijl hij ûch niet 
ontboden was (~.l-:). ~ls schrijver bekend gemaakt heeft en er na zijnen doocl 

Bij de gedachte aan die.b!3lang1·ijke reis wijst HEUR• geene lijkrede ,op hem schijnt uitgesproken te zijn, 
_NIUS zijnen vriend wel op de ongemakken, die een zoo hoewel het houden daarvan door den akademischen Se .. 
noordelijk gelegen land, dat vooral in den winter als _naat aan ADOLF VORSTIUS was opged,ragen (61), Enkele 
een zeer onherbergz.aam oord te beschouwen is, ople- bijzonderheden blijken uit het in de Pieterskerk op het 
vert (52), doch hij moedigt hem tevens aan door te koor aanwezige grafschrift, waarmede zijne vrouw en 
wijzen op de uitwerkselen der koesterende lentezon, die kinderen zijne nB,gedachtenis vereerd hehb.en. Daarop 
ook dáár de weilanden doet groenen en een grooten toch s.taat ftlrmeh.l, dat hij in 1575. te 's Gravenhage 
J"ijkàom van boom-, . bloem- en veldgewassen :te -v,oo-r- gebo·ren werd en een zoon was van ADRIAAN SCREVEL, 

schijn roept (53). Vervolgen~ geeft de dichter eene be- die in voornoemde hofstad Schout of Burgemeester ge~ 
st1u·ijvfog vàn ,de rijke metaalgroeven, die Zweden be- weest is (62). Na volbragte akademische studiën en 
zit (54) en op de uit het metaal gesmede wapenen, verkregeuen Doctoralen graad, vermoedelij~ aan de Leid
waardoor zoo menige, aan Zweedsche oorlogshelden ver- sche hoogeschool, vestigde hij zich als geneesheer in 
schuldigrle overwinning behaald werd. Na eindelijk aan zijne geboorteplaats, vanwaar hij op het reeds genoemde 
.VAN DlJCK \TOorspeld t~ hebben, dat hij ook daar te tijdstip te Leiden beroepen werd. Daar dit laatste ge,
lande- vdenden . en: geestverwanten zal vinden, zoowel in schied was met . het bepaalde doel om hem het onder~ 
de twee. Zweedsche -Maecenaten, AXEL, den Opperkanse- · wijs in tle studievakken, die door den . dood van AELIUS 

lier en SKYTHE, den Schatbewaarder. roept hij ten slotte EVERA.RDUS vou.s'i'rns waren opengevallen, op te dragen,, 
de goede geleigeesten aan en smeekt deze om eene be- zoo moest er ook vau de Botanie sprake zijn. Dat hij 
. houdèn terugkomst van zijnen vriend (55), wiens af'we- daa"van echter, ten behoeve van ADOLF VORSTIUS,afzag, 

zigheid, gelijk uit de twee laatste regels van het dicht- hebben wij reeds vroeger vermeld. Even bescheiden en 
stuk schijnt te blijken; vermoedelijk · van korten duur inschikkelijk gedroeg SCREVELÜ1s _zich jegens zijnen 
zöu zijn (56). - Doch het is meer dan tijd om van ambtgenoot OTHO ' llEURNIUS• aan . wien hij gaarne ,deu 
een , ondenverp, waárover ik mij naamvelijks eenig oor- eersten rang in de medîsehe Faculteit; waaro,p deze ge
deel mag aanmatigen, af te stappen en dit aan meer' steld scheen te zijn, afstond. Doet dit ons omtren.t 
bevoegden over te laten. In de bekende Verhandeling het karakter van SCR.EVELIUS eene gunstige meening 

_ van den hoogleeraar :PEERLKAMP de Poë'ti8 Latinis opvatten.,,__ evenzeer is het te vermoed-en, dat hij zich ook 
Nederl. is er van HEURNIUS geene mel.ling gemaakt. van zijne betrekking als akademisch do-een.t behoorlijk 

Mogt de door MORHOF vermelde verzameling brieven, gekweten heeft. Dat hij vooral voor het klinische on
door _ OTHO HEURNIUS en anderen, ten getale van 730, derwijs, hetwelk hem in 1637 werd opgedragen, groote 
aan den ouderen MEURSIUS geschreven, alsnog aanwezig geschiktheid had, is ons reeds uit het -loffelijk getuigenis 
-zijn, dan zou daaruit nog wel het een en ander aan- van ALBERT KIJPER gebleken. Of bij die lessen aan 
gaande de . levensgeschiedenis van onzen hoogleeraar het ziekbed zijne wijze van handelen met die van HEUR• 

kunnen opgespoord worden (57). NIUS overeengestemd hebbe,. daaromtrent heb ik gee-
ÛTHQ HEURNIUS stierf op 24 J ulij 1652 (58), nadat nerlei berigt aangetroffen, doch in de Resolutiën van 

hij, een jaar vroeger, wegens ouderdomszwakte, door Curato1·en leest men wel, dat EWALD SCREVELIUS daar
J'OHANNES A.NTONIDES VAN DER LINDEN was vervangen over in hunne Vergadering van 2 J unij 1637 gehoord
geworden. Hij is derhalve bijna 75 jaren oud geworden werd, 11 die _parliculierlick verhaelt in what voeghe hy 
en heeft · het voora·egt genoten, vijftig jaren lang als syne functien in 't voors: . Collegia medico-p1·actico is 
akademisch docent werkzaam te zijn (59). Door zijn waernemende, met versoeck dat hy by die manier màch 
huwelijk met JOHANNA v AN SWAENSWIJCK was hij een worden gelaten, waarop hem SCREVELIO werd gerecom
zwager van zijnen ambtgenoot SCREVELIU8. Zijn zoon mandeert de beste ende profytelicste manier voor de 
JOHANNES HEURNIUs is in 1639 Raadsheer in het Pro- studenten te willen onderhouden" (63). Ook uit brieven 
vinciale Hof van Utrecht geweest, en z~jne dochter JO- tusschen JAN VAN BEVERWIJCK en DANIEL HEINSIUS 

HANNA, door den echt verbonden aan LAURENS STORM in 1633. gewisseld, blijkt duidelijkt. dat SCREVELIUS als 
! AN 's GRAVES.A.NDE, R~ad en Controleur der uit- en pr~ktis_ch geneesheer een man van grooten. naam was (64). 
rngaan?e regten te 's Hertogenbosch, heeft onderschei..: HrJ stierf den ooeil Julij 1647 in zeventigjarigen ou
dene krnderen nagelaten, terwijl baar zoo ëven genoemde derdom, na in he_t vorige · jaar het akademisch Rectoraat 
broeder ongehuwd g.estorven i_s. voor de tweede maal te hebben waarg~nomen (65). On-

EwALDUS scREVELius, aan wien gelijktijdig met BEUR• der · zijne nagelaten betrekkingen beh<''orde -zijn zoon 
NIUS _ het klinische -onderwijs· werd opgedragen, in pier A.UGUSTINUS' SCREVELius, die ·den 9den Augustus 1648', 
vopg;e, dat elk van hen, bij driemaandelijksche ' afwisse. tegelijk met DANIEL OOLONIUs, tot A<lvokaat der Uni• 



versiteit was aangesteld ('66). De vèrwîïnfächáp tusschên 
den hoogleeraar en LA.TIRENT:Ius scR.EVELIUs, die- '24 
April 1635 door VORSTIUs in de geneeskundè · gepro
moveerd werd (67), is mij onbekend. EwALDus scltE'... 
VELitJS, in 1646 insgelijks: te' Leiden geproniov·eettl (68), 
was hoogstwaarschijnlijk een kleinzoon van dèn_ Pro-
fessor. · 

Mógt de Leidsche hoogeschool reeds vóór het mid
dèn der zeventiende eeuw op· eene ·geschikte inrio-tinO' 

L :, 0 

voor klinisch ondel·wijs roem dragen, ook met de be-
oefening ·der overige geneeskundige studievakken was 
het ·er geenszins ongunstig gesteld. De daarvoor be
noodigde hulpmiddelen werden, als 'men den tijd in aan
merking neemt, in ruime mate verschaft, en het ontbrak 
geenszins aan bekwame en ijverige hoogleeraars, aan 
wie het onderwijs in de theoretische geneeskunde en 
in de voornaamste · hulpwetenschappen was opgedragen. 
Om dit · eèn en ánder te staven, moet ik mij wederom 
beroepen op de uitvoerige berigten van ALBERT KIJ

PER (69), die blijkbaar wel met de Leidsche hooge
school zeer was ingenomen, doch tevens verklaart, haàr, 
naar zijne overtuiging, den voorrang boven alle andere 
hem bekende scholen te moeten toekennen. Want ter
wijl men, naar zijne meening, elders te vergeefs naar 
eene plaats zou zoekeu, waar men alles zou kunnen 
leeren, vermits de eene school heroemd is voor de studi~ 
dei· Wijsbegeerte, eene andere vo'ot· de l'egtzinnige ·en 
gezuiverde Godgeleerdheid, eene derde voor de Regts
geleerdheid · of eenig at1der bijzonder studievak, zoo is 
de Leid'sche hoogeschool daRrentegen zóó ingerigt, dat 
men er voortreffelijk onderwijs in elke wetenschap vin
den kan. Moge die algemeene l0ofspraak van KLTPER, 

en 'hetgeen wij verder van hem vernemen zullen, aan
gaande de geneeskundige studiën · en de daarvoor die
nende hulpmiddelen, welHgt eenige ;voorliefde doen blij
ken, zoo is er echter geene reden- om het oordeel van 
eenen . man, die bij ervaring wist hoe het in ziJ'n o-e-. ~ 

boorteland en elders met het hooger onderwijs gesteld 
was, en die dus vergelijkendenvijze oordeelen kon, te 
wantrouwen, te minder dewijl hij als ooggetuige sprak, 
en tijdens de uitgave van 7 ijn boek reeds te Leiden _ 
woonachtig was. Bij vergelüking nu oordeelemle, meende 
KIJPER de verklaring te kunnen afleggen, dat er voor 
de geneeskundige studiën - want die der overige we
tenschappen wil hij, als buiten het onderwerp zijner 
beschouwing liggende, met stilzwijgen voorbijgaan -
niets te Leiden ontbrak. Om dit aan te wijzen spreekt 
hij met grooten ophef ov~r de inrigting van den aka
demischen kruidtuin en de wijze, waarop <le al-daar ge
kweekte planten, benevens de inlandsche, die in de 
omstreken van Leiden te vinden zijn, aan het onderwijs 
worden dienstbaar gemaakt. Daarenboven worden alle 
eenvoudige voorwerpen, die als geneesmi<ldelen in aan
merking komen - de zoogenaamde simplicia - jaarlijks 
in de openbare lessen vertoond en verklaard, zoodat de 
leerlingen die door eigene aanschouwing en behandeling 
Jeeren kennen. Evenzeer -hecht IHJPER zijne volkomene 
goedkeuring aan het zeer rui.me Theatrum anatomi,cum 
en aan de, vóór weinige jaren, te Leiden tot stand ge
komene inrigting voor de praktische oefening der stu
denten aim het ziekbed. Wat het laatste betreft., ver-

meldt -hij eene bijzonderheid, die -ik niet met stilz,,·ijgen 
mag voorbijgaan, te weten deze, dat er voor het bereiden 
der ·geneesmiddelen, welke voor de akàd'ernische Kliniek 
beuoodigd 'Zijn, eene afzonderlijke äpoth'eek was aange"' 
wézen, en dat de studenten daarin vi·ij'en toegang had
deü, ten einde· hunne keruiis dèr geneesmiddelen te 
volmaken en de · pbarmaceutische regels te leeren, vol• 
gens welke de voorgeschrevene middelen moesten gereed 
gemaakt worden. Dat dit laatste berigt geheel overeen
komstig de waarheid is, blükt uit hetgeen in de Reso·
lutien van Curatoren (70) is opgeteekeud aaligaan<le 
eene belooning van f 25 jaarlijks, die den 8sten Febr. 
1642, op aanbeveling van HEURNIUS en SCREVELIUS, 

aan NICOLA.ES CHIMA.ER als ordi~aris apothecaris der 
Godtshuysen binnen Leyden, 11 voor de extra-ordin,iire 
gerieffelicheyt, diensten ende moeyten, die hy met ver
suym van tydt aenwendt tot instructie van de studenten 
in de Meclicina, alles breeder in voornoemde Requeste 
ende verkladnge verhaelt.'' · 

u Zoo ontbreekt er dan (om tot . het verhaal van KIJ

-PER terug te keeren) te Leiden voor het geneeskundig 
onderwijs in waarheid niets, tenzij iemand nog een La
boratorium chemicum mogt verlangen voor het zien 
der scheikundige bewerkingen. Ik erken, dat daardoor 
aan den wensch van zeer velen voldaan zou worden, 
doch moet opmerken, dat aan dat vei-langen reeds-eeni
gertnate kan worden te gemoet ·gekometi , door het bij
zonder onderwijs mu eenige mannen, die daartoe hereid 
en bekwaam zijn. Ook mag men ·er niet aan wanho11en, 
dat heeren Curatoren, zoodra m,en de voortrceffolijkheid 
en het groote nut der pbarmaceutis~he Scheikunde vol
komen zal hebben ingezien, ook door de instelling van 
een zoodanig onderwijs, den: . roem der _ h<Joges~hool 
·uitbreiden en de belangen der studenten ·be\·ordeJen 
zullen. Roeme . daarom Italië op Padua, Frankrijk op 
Montpellier, Spanje op Alcala de Henares .of op Coïmhra, 
moge Brabant zich op de hoogeschool te Leuven · ver
heffen, de Nederlanders kunnen voorwaar evenzeer, zoo 
niet in grootere mate, op het bezit der Leidsche Uni• 
versiteit roem dragen." 

Ofschoon wij op die laatste -nitsptaak van ,KJJP.E-R. 

niets willen afdingen" meenen wij echter aah zijn be
toog, dat zich grootendeels bepaalde tot de hulpmidde
len voor de geneeskundige stu,die en tot den a:lgémeenen 
indruk, dien de Leidsche hoogeschool op hem maakte, 
het een en ander te moeten toevoegen, ten einde althàns 
enkele bijzonderheden, tot het onderwijs zelve betrek
kelijk en tot de personen, door wie het gegeven werd, 
eenigzins nader te' doen kennen. En dan moeten wij 
hovenal van de Ontleedkunde gewag maken, wier ge
schiedenis wij vroeger met den dood van PAA.W hebben 
afgebroken. Het laatste . toen door ons gegev.en berig:t 
bestond in de mededeeling der omstandigheden, die er 
toe geleid hebben om destijds het ontleedkundig on
derwijs aan twee personen, aan OTHO HEURNIUS en 
ADRIAAN v AN v ALKENBURG, op te dragen. Tb.ans den 
draad -van dat geschiedverhaal wederom opvattende, 
zullen wij ons met het ontleedkundig onderwijs van die 
beide hongleeraren meer opzettelijk moeten bezighoud.en. 

Toen aan VALKENBURG, op lQ; Febr. 1624 tot Pw~ 
fessor extrn-ordiriarius beroepen, tevens de verpligtin~-
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weri ópgelè:gd:o:itvin ·de wintermaanden ópèn,bare lessen 
ove:r<à6<·,àm·ato.mie te: houden (7'1), had REURNHJS dat 
ariá~omiseb·' oncl,è1~\v-:~js, reeds · v:ijf ·Jat·en lang, dat is, ~e
dert het begin van ~en ha.lfjarigen winter-cursus 1618, 
alleeti Wa~rg1fnome1n · Of :hij daarbij wel zoo veel ijver 
en-, bekwaatnheicl -aan den dag gelegd hebbe,, als hij den 
ontwaa.kten lmit vnor onîleedkund'.ig. onderzoek, en na 
het · voottre_ffelijk in dat opzigt door P AAW gegeven 
voorl;eeld, .1 doó!1·< de studenten verlangd werd, valt te 
hetwijfeJen. ; Immers blijkt het niet, dat HEURNIUs zich 
vroeger. met· d~ beoefening· dier ontleedkunde meer op
zettelijk had bezig geh'ouden, terwijl hij op het tijdstip, 
dat hem het houden der anatomische lessen werd op:. 
gedragen, J'eecls eene l8jarige professorale loopbaan 
volhragt en gedurende dien tijd, geheel andere st,udie
vakken onderwezen had. Ook levert de aanstellin(J' van ::-, 

VALKENBURG tot Ghirurgiae Profossor, doch die tevens 
1net het houd·en van anatomische lessen belast zou zijn, 
eenigen g·rond op om te vermoeden, dat er· tot het 
nemen van dien huitengewonen maatregel eene bepaalde 
aanleiding geweest· is. Wat hiervan z~jn moge, dit 
schUnt zeker· te •zijn, dat HEURNIUS eenigermate heerséh
zuchtig van karakter was, en ook b~i de :studenten niet 
altijd ·tlie sympathie vond, die er tusschen den Professor 
err zijne leerlingen bestaan ·moet om aa11 het onderwijs 
helïoorlijken -ingang te verschaffen (72). Het is daarom 
wel' niet te verwonderen, .dat er ook tusschen HEURNIUs 

en zijnen nieuw benoemden ambtgenoot VALKENBURG, 

voör z,ö'o ver 'beiden met het ontleed- en heelkundio-::, 
onderwijs belast waren, spoedig · eenige botsing plaats 
had; toodat Cnratoreu, ten gevolge "de plaats hebbende 
dHférelitie, zoo nopens het doen van de publyq ue lessen 
in de:Chin1rgie als van de sectien en demonstratien in 
thea·ro. anatomico ,,, 'genöodzaàkt waren zfoh met die 
zaak te/ bemoeijen. Dien ten gevolge wordt in de Re-
8oluti:en van Curatoren gevonden (73): ,, Ordre ofte-Re
glement op 't stuck van 't anatomiseren, soo nopens den 
tydt als anders, tussclten den Professor HEURNIUS en 
F A.LCOBURGius, gestelt op den VIII Nov. 1625." De in 
dat uitvoerig stuk vastgestelde bepalingen komen op 
het", :volgende Mder:. dat VALKENBURG niet meer dan 
t,vee lessen in de week, diehus feriatis, over de Chirur
gie, doch geene openbare lessen over de Anatomie zal 
mogen houden .;.._ dat hij van den famulns anatomicus 
zal mogen · gebruik maken - dat het wintersaizoen 

' b_ekwaam voor het anatomiseren in theatro anatomico, 
tussch'eu de twee voornoemde Professoren, in twee o-e-
d 

. ::, 
eelten gesphtst zal worden; het eerste beginnende van 

1e· eerste koude der wintermaanden tot half J anuarij, 
en> het tweede van dien tijd af tot zoo lanO' als liet sai-o 
zoetl bekwaam zal zijn - dat HEURNIUS het eerst zal 
mog·en ,kiezen zoodanig gedeelte van het saizoen, als 
hem 'believen zal;' maar dat hij bij de gedane keuze 
zal mo,eten blijven -- dat elk hunner, o-edurende den b 

hem, tóe'gestanen tijd, alleen in het voors. theatrnm 
anatomieum publice zijne sectien en demonstratien zal_ 
rrtögen' doen op aHe zoodanige bekwame '•ligchamen of 
subjecten,- als die hij binnen denzelven tijd z.al kunnen 
~Jeko1nen', zonder dàt de een den ander daarin hindert·~ 
dat v ·.A.LKENBURG m-€de den sleutel van het theàtrum 
~natomictrm zal mogen gebruiken en dan ook, amicitiae 

causa, , goede vrienden of bekenden daarin .zal -lllogen 
brbngen. ~ · Door dat Reglement is de betrekking tus• 
se hen· HEURNIUS en v ALKEN.BURG waarschijnlijk nà.ttuw
keudg genoeg bepaald geworden om verdere oneenig• 
heden tusschen die twee hoogleeraa1·s voor te kolll~n" 
In de Res~lutien worden dan ook geene verdere, door 
een van beiden ingediende klagten aangetroffen. 

Daar HE{;RNIUS mogelijk dertig jaren lang als · ho.og ... 
leeraar in de Anatomie is werkzaam geweest, zoo is het 
zeer te verwonderen, dat er aangaande het door hem 
gegeven anatomische ónderwijs weinig of niets bekend 
is. De hoogleeraar EDUARD SA.NDIFORT verklaart even-
wel, nog in zijnen tijd,· vele praeparaten in het theatrum 
anatomicum gekend te hebben, die met opschriften door 
de hand van HEURNIUS voorzien waren, en waarvan men 
de vervaardiging welligt aan hem moest toekennen (7 4). 
Voor · het overige heeft de reeds dikwijls aangehaalde 
ALBERT .KIJPER, die nog enkele jaren ambtgen0ot van 
OTHO HEURNIUS geweest is, als ooggetuige verklaard, 
dat in den tijd, toen deze en VALKENBURG het ontleed
kundig onderwijs gaven, elk jaar doorgaans· t~ee of 
drie, of zelfs, als het lijk van eene zwangere vrouw of 
van een pas geboren kind te verkrijgen ·. was, vier meu
schelijke lijken aan de ontleding .en aanwijzing door de: 
hoogleeraars werden dienstbaar gemaakt (75). Uit dat 
berigt is _ als natuurlijke gevolgtrekking af te · leiden, 
dat het getal lijken, die omstreeks het mid<len der ze~ 
ventiende eeuw, voor het ontleedkundig onderwijs werden 
afgestaan, veel te gering was om de studenten• zelve aan 
de prnktische oefeningen op het cadaver te doen deel 
nemen, hetwelk men te meer· betretlrd zal hebben, :de":' 
wijl een der beide docenten zich aan de, leiding Vf1U 

zogdanige oefeningen had kunnen toewijden. Bij die 
minder gunstige gesteldheid van ·zaken .. vergete men 
echter niet, dat er in dat opzigt, ook overal elders de
zelfde bez..waren gevonden werden. '\'Vat er van de zijde 
des hoogleeraars geschieden kon om dat gebrek aan 
ca<lavers te doen ophouden, werd. door REURlilUS,. al--.. 
thans in de eerste jaren, dat hij als docent der. Anatomie 
fungeerde, geenszins verzuimd. Hij verlangde zelfs van 
Curatoren, dat deze aan elk inlandsch student in de 
geneeskunde te Leiden de verpligting zouden opleggen, 
om in zijne woonplaats, door. middel zijner -bekenden, 
tot het verkrijgen van lijken mede te werken. In welk. 
voorstel Curatoren echter,· in hunne Vergadering: op 7 
Febr. 1623, meenden te moeten difficulteren (7ö). In -
diezelfde V 13rgadering werd nog over een ander verzoek 
van HEURNIUS gedelibereerd, het verkrijgen namelijk 
van aucforisatie om in alle de Godshuizen van· de stad 
Leiden, in tegenwoordigheid van sommige studenten, 
als ook van ChirurgUns, lijkopening te mogen doen van 
alle ligchamen, die met bijaondere kwalen of ziekten 
behebt wareir geweest. Aan dit laatste \'erlangen des 
hoogleeraars werd, na. gehoude.n deliberatie, voldaan, 
,, mit-s dat niemand. minder als twintig jaren oud sal wordell 
geadmitteert." -·:..Dat OTHO HEURNIUS voor. het overige 
een man van een conservatieven geest en zeer aan het 
oude gehecht was, wordt afgeleid uit ·de hartstogtelijk
heid, waarmede hij de dwaalleer van GALENUS omtrent 
de dom,boring· van het septum cordis verdedigde, niet
tegenstaande VESALIUS reeds in de zestiende eeuw hei 
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óngegronde dier meening hàd aangetoond. DIEMER- som vnn / 150 le vereer.èn, 1t ohvermh1Jlert 't gunt 

BROECK toch verhaalt, dat zijne leermeesters OTHO HE'dk- den voornoemden VALCKEiBuBGIO ter saecke van, de 
NIUs en ADRIANUS VAN VALKENBURG zich evenmin als voors. lessen van voornoell)den BONTIO soude. mogl1en 
anderen ontzagen, om opzettelijk de wand tusschen de competeren.'' Ook verliepen er, ·na den dood van 
beide hartkamers met een stilet te doorboren, ten einde dezen laatsten (12 Junij 1,623) naauwelijks ach.t maan
de waarheid der Galenische leer aan te toouen (77). den, dat v;ALKENBURG tot f;>uitengewoon hoogleeaaar 

Omtrent VALKENBURG, op wien het verhaal van DIE· benoemd (10 Febr. 1624) en t.evens aan OTHO llEURNIUs 

MERBROÈCK evenzeer als op zijn ouderen ambtgenoot voor het doen der anatomische dèmogstratiën toege:. 
betrekking heeft, zijn de berigten, wat zijne wetenschap- voegd werd (84). - Hij hield toen hoofdzakelijk lessen 
pelijke loopbaan betreft, insgelijks zeer spaarzaam, zoo- over de Heelkunde en · begon met de leer. der ontwrich
dat ik mij zelfs grootendeels tot het voornaamste uit t.ingen, volgens het achtste boek van CELSUS (65). Zijne 
zijne levensgeschiedenis zal moeten bepalen. Ofschoon bevordering tot het gewoon professoraat (15 Mei 1629), 
men deze nu zoowel uit het tamelijk uitvoerig door waarbij hij echter den titel van Chirurgiae Professor 
ORLERS omtrent VALKENBURG, als geboren Leidenaar, bleef behouden, gaf aanleiding tot vreemdsoortige door 
gegeven verhaal (78), als uit de, op verlangen van den den akademischen Senaat geopperde bezwaren, tot het 
akademischen Senaat (79), door MARCUS zuëRIUs BOX- door dezen namelijk aan Curatoren te kennen gegeven 
HORN uitgesprokene en in · het licht gegevene Oratio verlangen, dat a.an VALKEN.BURG, wegens groote hard
funebria (80) hoofdzakelijk kan leeren kennen, zoo zal hoorigheid, het bijwonen der Senaats-vergaderingen, van 
ik echter in staat zijn, om aan beiderlei herigten en- de Vierschaar en van andere openbare act1{8 aa.n de 
kele nog niet te boek . gestelde bijzonderheden toe te Universiteit verboden zou worden (86). Uit die ge
voegen, in het vertrouwen, dat men zelfs in de uitwen- beurtenis mag evenwel niet het besluit worden afgeleid, 
dige lotgevallen van den 11llereersten Professor Chirurgiae dat er bij de overige Professoren eene vijandige gezind" 
aan de Leidsche hoogeschool eenig belang stellen zal, heid jegens VA.LKENBURG zou .hebben plaats gehad, daar 
al is het dat die akademische docent zich door geene deze werkelijk in die mate hardhoorig geweest kan zijn, 
uitgegeven geschriften nader heeft doen kennen. dat het hoogst moeijelijk en in enkele gevallen onge

7 
ADRIANUS VAN VALKENBURG behoorde, zoowel van oorloofd was om hem aan openbare deliberatiën . en aan 

µioeders als vaders zijde, tot zeer bekendè Leidsche fa. de beslissing omtrent belangrijke zaken, bij-meerderheid 
miliën. Zijne ouders, wier eerstgeboren zoon hij was, van stemmen,· te laten deelnemen. In elk geval dro~g 
waren CORNELIS JANSZ. VAN VALCKENBURCH, tot de het Besluit van Curatoren, waarbij aan het verlangen 
veertigen van Leiden behoorende, en CLAERTGEN ADRI- van den geheelen Senaat voldaan werd, duidelijke blijk~n 
AENSDR, VAN BERKEL. Op 1 November J581 geboren, van welwillendheid jegens den hardhoorigen, doch o.ve> 
kreeg hij, na reeds in kinderlijke~ leeftijd zijne mqeder rigens zeer verdienstelijken hoogleeraar. Die gunstig~ 
verloren te hebben~ zij~e wetenschappëliJke 6pleiding te gezindheid van Curatoren ondervond hij ,Qok in _de v~r
Leiden, alwáár hij, tot het bijwonen der akademische hooging van jaarwedde, welke hém·. bij herh?,ling tir 
lessen bekwaam geoordeeld, voor de mathematische, beurt viel (87). · Gelijk een en ander ons · grond ge,eft 
wijsgeerige en historische wetenschappen, RUDOLPH en om te vermoeden, dat zijn onderwijs de goed~euring 
WILLEBRÓRD SNELLIUS, JOHANN.ES MURDISON, GILBERT van hen, die met de zorg voor en het toezigt over de 
JACCHAEUS en PAULUS MERULA tot leermeesters had. hoogeschool belast waren heeft weggedragen, · ~oo îs, 
Van zijn eerste _voornemen om zich daarna op de studie het wa.arschijnl~ik, .dat zijne lessen . en voqral zijne ana~ 
der Theologie toe te leggen, zag hij, ten gevolge der tomiscbe demonstratiën, die des namiddags te drie uur 
toen alreede begonnen twisten tusschen ARMINIUS en gehouden werden (88), evenzeer · aan de eischen der_ stij_. 
GOMARus, reeds spoedig af, om aan zijnen lust voor de dereilde jongelingschap voldaan hebben. In de .A:nato~ 
beoefening der medische kunst en wetenschap te vol- mie toch had hij zich, reeds bij zijn eerste ·optreµ~~ 
doen; onder de leiding van PETRUS PAA. w, AELIUS EVER als akademisch docent, een gunstigen naam vepvprv,en~ 
ARDUS VORSTIUS, OTHO HEURNIUS en REINIER BONT• vermits het te Leiden bekend was, dat hij zich .da,1uop, 
Laatstgenoemden leermeester had hij tot promotor, toen onder de leiding van PAA w, hoofdzakelijk had toege~ 
Jiij den 19den Junij 1621 tot Medicinae Doctor bevor- legd. u Gemerkt hij ADRIA.EN .VAN VALKENBURG.H tot 
derd werd (81). Door welke omstandigheden het vei·-· de conste ofte 't stuck v~n de A,natoll\ie hadd.e een_ 
krijgen van dien graad eerst op 40jarigen leeftijd ver- singuliere ende naturele inclinatie, genegentheyt, en~ê, 
oorzaakt zij, is mij niet gebleken, en men kan te min• eenen onversadelycken honger, yver ende begeert_e (89).'' 
der over het tijdstip zijner voltooide akademische studien Het zal daarom voor geene gewaagde -~telling gebo~i:len . 
oordeelen, dewijl zijn naam in de Libri Inacriptionufl!, worden, dat v ALKEN.BURG een verdienste.lijk o,ndef\v,ijz~r. 
niet wordt aangetroffen. Dat hij echter reeds als stu.- in de Ontleedkunst geweest is, en da!irÎp weifüg~ zijn~'t 
dent bij de hoogleeraren der medische Faculteit hoog ouderen ambtgenoot overtroffeq heeft. Bepaaldelijk he~ft . 
stond aangeschreven, kan blijken uit de, op 11 J ulij een zijner tijdgenooten gezegd, dat . zijne grQote · naauw• 
1621, aan hem verleende magtiging om öp verlangen keurigheid bekend was, eene ~igensçhap, wa.a.-aan, me~ . 
van REINiER BONT diens lessen tijdelijk waar te nemen, onder de vereischten bij een ontleedkuqdige teregt i;ene 
en hem inzonderheid in het lezen der In8titutionea te voorname plaats toeken_t (90). Behalve het anatomisch 
vervangen (82). Dat hij fo die hetre~king de goedkeu- onderwijs, was hem ook da,t in de Heelkunde opged~a- , 
ring van Curatoren mogt wegdragen, blijkt uit .:hun op, gen, hetwelk echter in di~n tij~, slechts v_an theqreti~ch~~, 
8 November 1622 genomen besluit (83) om hem eene . aard geweest is. In he1del"le1 betrekkrngen wordt h1J 

! 
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gezegd tot aan zijnen dood in 1650 (91) onvermoeid komst van sALMASIUs betrekkelijke, zeer uitvoerige. cor~
te zijn · wérkzmün geweest. Ook fä hij, gelijk soERMANS res41ondentie in het Re9ister van Curatoren gevonden 
vermeldt, als · bij erfèlijke opvolgîng1 Regent van het wordt. 
Leproozenhuis te Leiden geweest (92). Voor het overige Uit Frankrijk teruggekeerd, werd WALAEus, 16 Nov~ 
heeft VALKENBURG, zoo als ik reèds in de inleiding tot 1632, bij provisie voor een jaar geadmitteerd om exer• 
zijne biographie gezegd heb, zich door geene geschriften citii gratia, puólice te doceren diebus feriatis (98). 
bekend gemaakt~ ofschoon hij reects in het jaar 1638 Zijne gedurende dat proefjaar gegeven lessen schijnen 
voornemens was beschrijvingen en afbeeldingen van zoo zeer voldaan te hebben, dat hij reeds spoedig (26 
anat.omische voorwerpen, vooral van pathologische spe- Nov. 1633) tot Professor extra-ordinarius benoemd 
cimina uit te' geven (93). werd (99), in welke , betrekking hij niet alleen het regt 

Tot de ambtgenootett van OTHO HllORNIUS behoorden, behield om publice in Medicina te lezen - eene uit
behalve SCREVELIUS èn VALKENBURG, ook nog AD0LPH drukking, die men thans voor een germanisme zou kun• · 
voRSTIUS eu JOHANNES WALAEus. Dit vijftal wordt als nen houden - maar tevens eene geldelijke bezoldiging 
het personeel der medische l?aculteit in 1641, door ontving (100). Dat buitengewone professoraat met het 
ORLERS genoemd·, met gelijktijdige vermelding der hoog- houden eener inwijdings-rede aanvaard hebbende (101), 
leeraars, uit welke toen de overige Faculteiten waren ging w ALAEUS in het geven zijner lessen ijverig voort, 
z·amengesteld. Om dus in onze g-eschiedenis van het wat men te hooger waarderen moet, dewijl er 15 jaren 
geneeskundig onderwijs te Leiden, kort vóór en om- verliepen, ahorens hij tot gewoon hoogleeraar in de 
streeks het midden der zeventiende eeuw, het nog ont- medische Faculteit benoemd werd. Dit geschiedde na
brekende aan te vullen, moeten w\j nog over laatstge- melijk 8 },ebr. 164S (102), terwijl zijn vroeger, tot twee
noemden hoogleeraar spreken. Over ADOLPH V0RSTIUS malen toe, gedaan verzoek om zitting in de Faculteit 
toch, die eenige jaren ouder dan w ALAEUS was e·n ins- te hebben en, als zoodanig, mede te examineren en te 
gelijks zijnen akademischeri werkkring te Leiden acht promoveren, eerst in deliberatie gehouden · en later ge• . 
jaren vröeger , begon, hebben wij reeds el<lers, over de weigerd werd ( 103). Werd WALAEUS in dat opzigt door 
medische· Faculteit in het begin der zeventiende eeuw een' zamenloop van omstandighede.n, vooral do'Ol· de 
en over de eerste lotgevallen van het botanische on• meening van Curatoren, dat · hij niet te>t gewoon Pro
d"erwijs sprekende, het noodige gezegd, zoodat het niet fessor bevorderd kon . worden, zoo lang er geene he
nöodig is op dfon ·verdienstelijken hoogleeraar terug paalde vacature in de medische ]lacult~it w~s, mind-ër , 
te komèn. . . . begunstigà; nog ongelukkiger was het; dat hij die ein-

J'oIÎANNEs WALAEUS (VAN WALE), den 27sten Dec. delijk verkregene aanstelling slechts één jaar overleven 
l6ff4, te Koudekerke, een dorp op Walcheren, in de tnogt. Hij stierf namelijk 5 Junij 16-19, zoodat hij 
náhîjheid van Middelburg, geboren, was de oudste zoon slechts een 44jarigen leeftijd heeft mogen bereiken. 
vart · ANTONius wÄLAEu~; een ·· der meest beroemde Ne- Dat WA.LA.Eos een man van een bescheiden en .vre• . 
d~,riandsèhe Goclgeleerden uit de eerste helft der ze- deliev~nd ka1·akter geweest is, blijkt uit de wijze, Qp . 
v·entiendé . eeuw (94). Na te Middelburg het voorbe- welke DESCARTES in een zijner brieven aan REGIU$, 
reidend .· onderwijs genoten · te hebber., volbragt hij z\jne waarop wij nader zullen terugkomen, zich over hem uit
akade~ische studiën te Leiden, alwáár zijn v~der het laat (104);- en _even loffelijk zijn de getuige1~issen van 
hoogleeraarsamht in 'de Theologie aanvaardde, toen BARTHOLINus, LUCAS SCHACHT, DE LE BOE sYLVIUs en 
zijn zoon JOHANNES den leeftijd van 15 jaren bereikt anderen, die aan zijn onderwijs deel namen of onder 
hàd. · Deze làatste we·rd 24 J ulij 1621 als student in - zijne vrienden en bekenden behoord hebben. 
geschreven, om: zich :voorloopig, als studiosus bonarum, Wat het onderwèrp zijnet lessen beti·eft, is het mij 
t1,rtium, . op de beoefening de; wijsgeerige en letterkundige gebleken, dat hij gewoon was om een afzonderlijk col
wetenschappen toe te leggèd (95 ). Dat hij zich reeds legie de diaeta sanorum, sive de sanitate conservanda 
gedurende zijne veeljarige akademische loopbaan gunstig te houden (105), · en dat hij reeds vóór 1644 lessen 
onderscheidde, kan, blijken uit het vereerend vertrouwen, over de Institutiones med·icae gaf, waarbij de Medicin,a. 
hetwelk ·· hij, na volbragte studiën, ;zoowef van de ver- universa van FEBNELius, een boek, dat toen nog aan de 
zorgers der Leidsche hoogeschool, als van zijne leer• Leidsche hoogeschool in hooge achting ~tond, blijkens 
meesters ondervond. Toen hij namelijk, den doctoralen de nette en volledige aldáár verschenen octavo-uitgave 
graad verkregen hebbende (96), het voornemen had op- van 1645, tot · gróndslag gelegd werd, ter-wijl de hoog
gevat, oin ' te iamen met zijnen vriend FRANCISCUS THY· leeraar daarbij tevens uit -HIPP0CR~TES en GALEN0S aan
S'IUs eenigen tijd te Parijs te vertoeven, begrepen Cu- haalde, wat ter ve1·klaring dienen kon ( H)6 ). Voor de 
ratorcn van die gelegenheid te moeten gebruik maken, kennis en behandeling der ziekten eindélijk $chijnt WA.

om ann den beroemden SALMASIUS, op wiens bezit zij LAEUS zich daarenboven rnn eeüe eigen~ handleiding 
teregt gtooten ·prijs · stelden, nogmaals eèn áfschrift te bediend te hebben, die na zijn dopd, onder den titel:. 
doèn · toekomen · van hunne · vereerende, reeds vroeger Metltodus medendi brevi8sÎma werd.:.. uitgegeven (107). 
gezondene uitnoodiging, en het overhandigen daarvan Doch wat hiervan zijn moge, dit is ·zekèr, dat hij de , 
aan die _beide jonge geleerden op te dragen. Deze eervolle vermelding, die hem in de geschiedenis der 
kweten ·zich gaarne van den hun opgëdr~-gen last, en wetenschap is te beurt gevallen, niet . aan zijne betl'.ek
gaven van hunne bemoeijingen berigt in een latijnsêhen, king als akademisch docent verschuldigd is, maar in
uit Pa'rijs' (23 October 1631) aan Curatoren geschreven . zonderheid aan · de \'èrcliensten, die hij zich als s~hrijver. 
brief (97), die met de-verdere tot .de beroeping en over- omtrent ' een der gewigtigste lee('~tukken in dè Physio-, 
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logie, den omloop des bloeds namèlij'k, ver\\iorven heeft. 
Met gewigt der zaak vordert, dat wij <la:uomtrent de 
meest belangrijke bijzonderheclen vermelden. , 
.. De leer van HARVEY vond namelijk in den beginne, 
g-el\jk het doorgaans met nieuwe ontdekkingen gaat, 
talrijke tegenstanders en bestrijders. Onder deze be
hoorde ook, wat minder algemeen is bekend geworden, 
de Leidsche hoogleeraar JOHANNES WALAEus, wien het 
als akaclemisch docent aan geene gelegenheid ontbrak 
om daarmede den spot te dr\jven. En even.wel vond 
die leer der· circulatie in denzelfden man - merkwaar
dig bewijs van hetgeen de kracht der waarheid ver
mag -,- reeds spoedig daarna eenen van hare ijverigste 
en meest bekwame: verdedigers. De aanleiding tot die 
veranderde inzigten, of liever, tot een vernieuw_d en 
iµinder bevooroordeeld onderzoek was gelegen iu zijne 
kennismaking met S.YLVIUS, die, gelijk ons later blijken 
zal, omstreeks het jaar . 163~, eenigen tijd te Leiden 
d-oorhragt, alvorens zich · als geneesheer te Amsterdam 
te vestigen-. De toedragt dier zaak wordt door L:UCAS 

SCHACHT, fa zijn levensberigt van SYLvrus (108), op 
de navolgende wijze verhaald: n Omstreeks dien tijd 
hielden de geneesheeren zich vooral bezig met het be
roemde leerstuk aangaande den omloop van het bloed, 
hetwelk door den Enge1schen geneesheer HARVEY het 
eerst · te berde gebragt, of in het openbaar behandeld, 
bij rle meeste, zoo niet bij alle Europesche geneesheeren 
grooten ,tegenstand ontmoette, en hieronder niet het 
minst hij den hoogst ervaren en nooit volprezen VAN 

WALE, een man, die, zoo het Gode behaagd had, een 
langer leven ware waardi~ geweest. Hoewel nu die ge
leerde, . door zijne gehechtheid aan het gevoelen der 
Ouden, en door toe te geven aan vooroo,rdeelen, gé,voon 
was, . den omloop van het bloed standvastig te ontken
nen, wo werd hij echter door SYLVIUS, wien hij wege11s 

zijne -voortreffelijke eigenschappen l10ogachtte, en met 
wfon hij, wegens beider gemeenscha.ppel{jke studi,ën, reeds 
eeniien tijd vertrouwelijk had omgegaan, vooral door 
middel van veelmldige lijkopeningen en van deugrlel~ke, 
aan de ervaring ontleende bewijzen, in die mate over~ 
tuigd, dat hij in het vervolg n.iet slechts het gevoe'1en 
,ran ·HARVEY omheJs<le,. maar. ook openlijk in onderschei
dene geschriften- van blijvende ,waarde, op eene seherp
zinnige w.Uze verdedigd en bevestigd heeft." .Mogt . dat 
v:erh;tal .. v.an SCHACHT, hetw.e]k .. ik gemee11d . heb in zijn 
geheel te· moeten overne:mcn, · nog -~eene nadere :.Verkla
ring noodig hebben, dan zij het mti vergund op ,te 
merken, d,at het. geheel overeenstemt meet hetgeen SYL,

nus zelf dienaangaande_ 'later .vermeld heeft ,( 109), ;en 
èrnt- het · :ons evenzeer, -'Yan-neer wij in een der v.olgende 
Opstellen over laatstgenoemden h()Ogleeraar opzetteltik 
spt-ekeri z.ullen,, door d0e berigten va·n :BARTHÖLINUS b:e
v,estigd zal worden. - Vraagt men naàr de door .scmWHT' 
öedoe1de . geschriften, het . is , duidelijk, dat h\j het ,o:Og 
gehad heeft zoowel op de 1!nèaea va-n ROGER DRAKÈ~ 

als ' op de Brieven van WALAE{)'S zelven. De jonge :Ens~l 
gel~ehe gceleerde toch, · wiens naam wij zoo even noem
cl-en, verdedigde den 4den Febr. 1640, onder he.t voor-, 
zHter.sc1rnp .. van · zijnen Jeermeester W:AL.AEUs, die h:em · een 
vir acuti ingenii et solidae,eruditionia noemt, zijrie Theses 
over den natuudijken omloop van het bloed,. volgens ,de 

leer . van , zijne.n , beroemdén 'landgenoot WILLI.AM JJ;'A,J:t,,. 

V.EY {110). Die in het openbaar Yol hragte-daad'; -waarv:oor 
de geclrn kte Theses, als corpus .delicti\ het bewijs · hleV:en 
opleveren, . veroorzaakte groote sensatie :en ga-f terstond 
tot twistgeschrijf aanleiding. Daarbij. ;werd ;Vonral WA

LAEU3 niet ontzien. dien men vo.or. · .den. auteur der 
gepleegde ketterijen hield, hoewel D.RAKE zich zelven, 
overeenkomstig de w.aarheid, daarvoor vera1itw,oord.elijk . 
gesteld had (111), De voornaamste- bestrijders, die in 
het openbaar optraden, schijnen . JA.CO.BUS FlUMIROSlUS, 

die reeds vroeger tegen . HARVE'\'.' zelven w,as, te velde 
getrokken, en de Leuvensche .hoogleeraar Y.'OPJscus JWJ.t
TUNATus PLEMPIUS .geweest· ·t-e, ûjn. De,. spitsvindige 
redeneringen van eerstgenoemden, . die te Hull, in het: 
Graafschap York, als praktisch geneesheer groot: ver
trouwen geno·ot, en wel een Schot van afkomst, maar 
in Frankrijk geboren en opgevoed was, werde~- door 
DRAKE zelven wederlegd (112), die zich da~rbli echter, 
naar het voorbeelrl vàn HA.RVEY, meer op ,waar- .· en 
proefnemingen dan op theoretische redeneringen, bad 
moet.en beroepen.. De do.or PLEMP gedane uitvallen in 
zijne Fundamentq, Medicina~, wier eçxs.te uitgaaf in l,638 
verscheen, schijnen, evenzeer _ als de t.egen ;her:µ gerigte 
Animadversiones van PRIMJRosrns, aan w A.LAEJJ!:J aäo..,.
Ieiding gegeven te hebb,en, .' om. _op, het gewigtig_ .. ~rl.\a.g
stuk van den omloop des bloed-s ,nog .eens :qpz~~Mij~ 
terug te komen en dienaangi~~ndé zij.ne _ eigene zitOswijze 
te doen . kennen. Hij dee~ djt ip 1twee ujtvq~rige ,in 
1640 aan zijnen vriend THOMAS BARTHOLINus, wien, hij 
w:eleer ond~r zijne leerlingen• _h~d mpgen.lellep, • -gtischi:e
vene brieven (113), die niet .allee~ hij 'Z,ijne tijdge~oo
ten grooten opgang ge;maakt h_ebhen (114) en er ·welligt 
toe bijdroegen; cla~ de genoemde Leuvensèhe hoogleeraar. 
van z(jne vroegere dwaling ov:ert,uigd -: en in: e~n . ver.~e
digêr van het v.roeger door heni be,streden leers.tuk .her-. 
schapen wercl (115 ), maar die ook later, de bijzondere 
goedkeuring van HALLER (116) en andere bevoègde 
beoordeelaars bleven \Vegdragen. Dat me11. er Óok. µu 
nog groote historische waarde aan toekennen mag, blgkt 
uit hare eervoJle vermelding do9r SP,R:1!11-l_G,EL, _ IIAESJ'J}t 

en Mldere .gesGhiedschrijvers van den: l~texen tijd~. J)ie 
loffelijke. verm.elcling · steunt ni_et alleen qpd,e \t~l,e_.·~a,3-r
en proefnemin.gen, die WAf,A,:Eus, in tege~,oönJ]g~~id . 
van beroeqide deskundigen v.errigtte : (lt 7), efÎ w~~~~an 
hij te meer _gewigt toekende, , naarm~t.e an~ereµ <Il:!~er 
aan woorden µan aan . feiten, sçhe.nel]- te .hechten ,OJ.~.), 
m~ar, ook o,p de bondigheid ep. naauw~~urighei(l van 
het d.aaruit ~fgelei9e Qetoog~_ Jµ ·, be.id,erleLq.pz,ig,t;J,~eft • 
hij bet voortreff~lijk voorbeeld V:~n I;I.A~VE.Y.,.biJn~ ge~~WA· 
aard._ ln.sgelijk§ z{i-n .· <le C>pmetking,en, 9,ver ,(ie rf?pfü;,y~r
tering en andei:e, met den bloeçlsqmloop in g~en Qllll},id· 
d,ellijk Vtlrband staand~, onderwerpeµ:, - in den-,• ~~J$ten 
der genoemde brieven, t~ .vinden, hoog~t. , b~lapg,rij,k. · ~n 
<loen ons YA~- WALE. niet {llleen, als ,een, 00,:1'~,eelkun
dig geleerde; m,aar ook als• een ,grpot vporstRnder .van 
proefonder,viri,delijk . onderzqek kenneJJ.'. . q ,oJ~ zijn, ,yppr-

. betld bewijst, cl.at de experiment.eel-phys.i=olQg_ie reeds vóór 
· en in het midden der '1'7de e.euw, en~,ele ,uitstekende· 
VP-rtegenwoordigers gehad heeft. Ware -hem daa.ro111 een 
langer leven vergund gewordên:, ' d.l,l.n ' ?:OU hij vermoede
lijk nog veel , tot volmaking der. Ariatqmie eQ P~ysiolo"' 
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gie, weUigt ook tot die v~n andei-e geneeskundige studi.e
vakken (119), hebhen bijgedragen, vermits hij, volgens 
het getuigenis._ van THOMAS BA.RTHOLINUS, nog vete 
onafgewerkte stukken had en bij uitnemendheid geschikt 
was om de vruchten van zijn onderzoek aan anderen 
mede te deelen (120). Gedurende het l5jarig t~jdvak, 
dat de Leidsche hoogeschool hem bezat, mag w A.LA.EL'S 

derhalve als een sieraad \ der medische Faculteit be
schouwd worden, die het allezins waardig is, dat zijn 
naa-tn in de geschiedenis onzer wetenschap blijve voort
leven (121). Ofschoon het bekend is, om dit -nog aan 
Z\jn levensberigt toe te voegen, dat WA.LA.BUS gehuwd 
is geweest met CATHARINA VOCKESTA.ART, dochter van 
GERARD voCKESTAART, Raad der stad Delft en Bewind
hebber der \V est-Indigche Compagnie, zoo vermeldt DE 

LA RUE echter niet, of er uit dien echt kinderen zijn 
voortgesproten. 

A ANTEEKENINGEN. 

( 1) FRIDERICI II Oonstitutionum Neapolitanarum sive Sicula
rum Libr. III, tit. 34; in P, CANCIANI Barbarorum Legibus 

antiquis, Tom. I, pag. 367 seq. Contr. J, c. o. ACKERll-lANN 

Insti(ut. Historiae Medicinae, Norimberg. 1792, 8°., Cap. XXXI, 
~ 432: ,, Medicin11e studia quod attinet, tyronem, priusquam ad 

medicinae studium 11.ccedebat, logicae per triennium stud~re 
oportebat, quo. exacto ad medicinam transibat. Tempus quin
que annorum ad mèdicinae. stud ia praescriptum erat, quo ma
gistros aud.ire debebant tyroncs, libros authenticos HIPPOCRATIS 

et GALENI interpretantes, et quidem tam ad theoreticam, quam 
ad practic11m medicinae partem pertinèntes. Quo facto non 'ad 

·- examina admittebantur, nisi per annum integrum cum. consilio 
e_xperti 1~19dici acgrjs , Illedicinam fedssent." 

(2) ~ij .. ~e . hervorm in~ der Ingolst~dtsche hoogeschool in 
15~,2, ,~~rden na.nieJijk de hoogleerains in de praktische Genees-. 
,kund~ v.erl)'la~.o~, hunne leerlingen somtijds mede te nemen 
bij het bezoe,k~n van lijder~. Vidd. VALENT. ROTMARI Annal, 
lngolstq<Jiensis 4,cademi<le eet. Ingolstadi, 1580, 4to, IV, p. 303. 

" .Ad :;iegros' ,~imiliter secum nonnunquarn auditores suos addu
çant, ·JDodo i<l citr~ aegrotantium molestia1D fieri queat, ut ita 
pra~i~ ·çqm _ theoria · co~j.ungere Qiscant.'' Zoodanige onbepaalde 
• , < ,., .• • ' • ' • . •• •• V .- • •· ' ' ' • • • • 

i-oorscbriften werden ook later meermalen bij de va~tstelling 
van ht~Ç . geneesku?<iJig. opderwijs aan de hoogescholen gegeven. 
Ten pp;igt~.-v~n liijU~,· in het Koniogrijk Saksen, wier hoo
ges~b~oi .van het jaar 1694. dagteekent, en dus ruim 220 jaren 
jon°ger ·is dan de zoo even gen()emde Beijersche Akademie was, 
~vordt i~ de -Statuta HaÛensia gelezen: ,, Professor Praxeos per 
casu11 · et observ,1:1tiones et adducendo stndiosos ad aegrorum 
iect(?S . ipsis oddi~cat (?) pra:i:in." Vid. JJRETH.AUPT's Ausführ
liè!ie histo.ri-;ch-êliplomatische Beschreibung qes Saalkreises eet. 
II Bd. Halle, 17 50, pag. 108. . 

(3) JACOB. PHILIPP. TOMASINI G,71111nasiu1n Patavin.um, Libris 

V cotltprehensum~ Utini~ 1654, 4to, pag .. 420: • Hoc anno {157~) 
ad Ge,~manornm utilitatem lectio in 4enodochio s. FRANCISCI 

Ïtlstit;0uta fuit, e_t _.\I,BER'J?INUS BOTTONUS viros Înfir.mos, M.ARCUS 

cm~~s- fi,te~1i~as visi_tabat_ ~t s_uper earumdem mç,rbos dissere,.. 
bat; s~d c~~ in fine Oc;tÖbris coeli consqtutio fri~i;li~r e,sse.t, 
ac lh~dieres · in.firmae 1 _.morirentur, Professorés cadav~ra apc
riunt c~ loca affecta auditoribus . dem~mstrant." JACOB. FACCIOLATI 

Fasti _G,7111masii Patavî,1i, Pt\tav. 1754, 4to, pag. 21.5: "Eo 
ag_ente (DoMnuco êL~TAR~cu10~ anno 1579, Rectore creato) 

Germanorum praecipue nomin~ dec~·etum est, ut ~r.ofesso1.es 
duo ex practicorum classe Xenodochiu~ statis temporibus invi• 
serent, ibique de morllis · per occasionem oblatis ad juventutis 

utilitr,tem dissererent." 
( 4) lnstituzioni di 1lfedicina pratfoa, deitate c~t. da GIOVANNI 

BATTISTA BORSIERI de Kaniljeld, eet. 1·iprodvtta in ltaliano e 

prosequite da VALERIANO LUIGI BRERA i vol. I (Prole_gomeni Cli,.. 

nici), pag. 13, Not. (2): ,, L'Università di Padova fu la prima 
Scuola medica, che dopo il risorgimento delle lettere ebbe una 
Scuola Clinica nell'antico ospedalè di S. Francesco, fondato 
l"anno 1408. Ivi il cel. _G. B. MONTANO, Veronese, e Professor& 
di Medicina, insegnava la Clinica fino- dal!' anno 1543 con tale 
e tanta celebrità, che HALLER lo disse sui saeculi pene · oraculum 

/itit." 
(5) Deil• origine detla Clinica medica in Padova, .Mt11w1•ü1, 

storici-critiche • .Padova, 1827, 86• 

(6) FACCIOLATI, 1. 1., pag. 238 seqq., 383 seq.: ,, Qnam
quarn autem scholae hujus utilitas ita in decreto explicata esset, 
ut ea carere nullum posse Gymnasium videretur, tarnen, ex
stincto NIGRO, ipsa quoque exstincta est, salvo dumtaxat pul• 
suum et urinarum examiue in Nosocomia•• eet. 

(7) PRU1'ELLE, Des études du Médecin, de leur connexion et 
de leur méthodologie. Montpellier, 1816, 4to, p. 59-: • En .un 
mot, da.os l'école de Médecine la plus parfaite, qui existait 
álors en· France, on . enseignait tout, excepté l'art de reconnai• 
tre une maladje et de la guérir. C'était donc en vain que la 
;enommée pul>liait depuis longtem_ps: le~ succès des. Cli~i<i~es 
de Leyde, de Vienne, d'Edinbourg et de Pav~e; .aucm1e _ in
stitution de ce genre .ne s'élevait parmi nous, et la France a 
vu naîtrn l'enseignem~~"~- clinique pre~que au miÜeu d~ la plus 
effroyable tourmente -~~ar aucune école deClinique n'existai~ ·en 
France avant 1789; la première fut établie à .MontpeiI!ter en 
1793, par la Société populaire·• eet. ~ Conf. P: J. G. C.ABANIS, 

Coue ,cfoeil suf" les ,revglutions Û sur l~ !/{orrr_i1 .1e la ld_é~~c_i~e. 
Paris, 1804, s0• pag. 35S seq.: ,,_En 1792 la commissi~n des 
hópitaux de .Paris, d~nt j'avo1s l'honneur 

0

d'être mem:bre, vou
l~t mettre en cxécution_ des projets appuyés du suffrage des 
hommes -~es. plus éclairés et ·commandé~ par i'i{!terêt public. 
Elle avoit choisi ponr l'établissement d'une prem.ière école cli
nique, !'hospice appelé la Charité. Les pláns étoient prêts, les 
moyens calculés et prévus. Mais bientöt, la .France entière 
tomba au po·uvoir de la trop fàmeuse commune de Paris. Les 

commissaires des hûpitaux, ne se croyant plus utiles1 donnè
rent leur déu~ission, on furent écartés; et Ie peu de bien qu~ils 
avoient pu faire, s'évanouit en grande partie; celui sur tout 
qu'ils avoieni préparé, resta suspendu· jusqu'à des temps plus 
henreux. Enfin, la première loi d'organisation des ~colçs de 
Médecine ordonna que les élèves reçussent désormais dans_ ce~ 
écoles, des leçous cliniques. -l"es moyens de tont genre qui 
peuvent rend1·e ces leçons plus profitables, ont êté réµnis avec 
bea11coup d'intelligei;ice et de soin . d~1.1s J~s , trois écoles, plll"ticu• 
lièrement dan~ celle de Paris: elles n~ont · plus besoin qne de 
n'être pas troublés dans le~1rs travaux." 

(8) Vidd. 'The Works of' JOHN FOTIJ&RGli:h by J. COAKLEY 

LETTSOM, Vol. I, l,oQd. l783., 8°., pag. · 364. . . . 

(9) .FRANC, Nob •. AB ~ILDENBR~:ND, l,sa!foge 4e primo,rdiis atqu~ 

incrementis lnstitutio11is ·clinicaè; in EJ~,~tle~11 , 4-m;i,t;t._l. ~cholae cli
nicae medica.e Ticinensis, Part. ~' Pt!pi~e 18~6, ·s0: p~g.' 27 ·seq. 
Jo. GUIL. HENR. CONRADI, Acl panegyrin.. inter ·so,le~r,id sa~
laria À.cadem(ae . Geotgiae À.ugustae_. eet .. ·_u~s,.mt qu~eda;~l · ad 

historiam instftutionis clinicae in .A~a~em(a G~orgia ÀrJgusta per• 
tinentia) Goqingae ( 1837) 4to, pag. 6 seqq, 

(10) GuLIELMI STRATENI, Tra.7:ectini,. in su_Jceptam in Acode:r,iia 
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patria Medicinae p1·acticae tt 
recitatus X V . Kal~ Àprilis, 
1638, 4to. 

(ll) ,, Quam jucunda, utilis 
per Anatomen.~• 

Anatomes profession. em Prologus, . . 
anno MDCXXXVI. Ultrajecti, 

et necessaria sit nostri cognitio 

(12) Vid. Prolog. I. 1. pag. 23 seq.: .., Quod igltur felix et 
faustum sit, artem medicam docturo bi erunt scopi, ut vestris, 
studiosi adolescantes, . progressibus, Academiae decori et Rei• 
publicae utilitati quam optime consulam; quos ut assequar, cum 
gemina mihi demandata sit · provincia, anatomica et medici nae 
pars practica, haec aestivis, illa hybernis pertractanda mensibus, 
i<l enitar, ut hoc in loco hyeme, anatomen non solum auribtis 
hauriatis, sed et in theatro, sectionum a:utopsià: non lubrico 
ad eam gressu ducamini; aestate vero praxin, non ,tantum ·ver
bis delineatam dem, sed qualibet occasione, in publico Nosoco
mio ( cujus . aegris curandis illustrium et rraepoten.iium Ordinum 
jussu praesum) oculis vestris veritatem dictorum subjiciam; ut 
ita utrique sensui viam ad nostram disciplinam aperiam, et vos 
non tam theoricos, quam practicos Reipublicae reddam. Addo, 
si quibus ulterius progressis lubeat, _praxeos specimina, con• 
sultatlonum, ut vocant, forma, trutinare, vel auditis coram 
aegromm q uerelis, signa ad morbos, symptomata ad causas 
referre, de -singulis primo sententiam dicere, deinde nostrum 
judicium intelligere, atque ita sese, ad cujusquemodi aegris 
bene ex artis norma consulendum praeparare, eins excercitii 
nee ibi deerunt vera (non ficta) exempla, nee mibi animus, ut 
viath praemonstrem et veluti manu ducam, ad praecipuum artis 
nostrae ûnem." 

(13) Vid. Series professorum, qui JJrojecti eet. docuerunt, 
-A1,.1,_·~· 

N. VII; pone ARNOLD! DRAKENBORGli]fj(Jrationem paneg;ljricam 

in ilat<:dem saemlarem Àcademiae Tr~jectinae eet., 1736, 4to. 
C. BaBM:AN:s, T1·aj. erudit. eet., pag. 363 seq. 

{14) Oiusae, signa et medela Febrium, comprehensa et propo

sila septem disputatioriibus in Acade11da Trojectina a GOLIELMO 

STRATENO, Medic. D. et pract. ibidem projessore. Ultrajecti, 
1640, 4to. - De opdragt, die aan het ,vcrkje voorafgaat, is 
gedateerd: N Pridie l{al. Januar~ MDCXLI." 

(15) In 1646 werd hij namelijk tot ordinaris-arts van Prins 
FREDERIK HENDRIK benoemd en vertrok daarom naar ·s Gra
venhage. Gelijk hij bij genoemden Stadhouder, tot aan diens 
dood toe, in hooge achting stond, zoo was dit later evenzeer 
het geval bij WILLEM 1I en III, aan wier hof hij dezelfde be• 
trekking vervulde. 

(16) A. KYPERI, Prusso-Regiomontam·, Medicinam rite discendi 

et exercendi methodus. t. B. 1643, l2mo, pag~ 255. 

(17) Uit de opdragt van de derde, onder het praèsidium van 
STRATENUS, door .ANTONIUS M:UDENUS verdedigde Disputatio me

dica blijkt, dat deze, na vroeger te Leiden gestudeerd te heb-
'ben, later (1640) zijne studiën te Utrecht voortzette. '· 

( 18) Resolutiën vah B. R. Curateurs en Bu1·gemeesteren rnn 

30 Àug. 1628-14 Nov. 1637, N. 2, pag. CC vs. seq.: ,, Want 
dit wcrck seer nut ende profitabel voor de Academie ende 
gantsche Republiek sal wesen, also daardoor de studenten alhier 
de konsfo ' der Medicinen volkomentlyck sullen konuen leeren, 
sondcr met groote kosten en periculen buyten 's lands te tree~ 
ken als tot nochtoe heeft moeten geschieden~" 

(19) 1. 1. pag. CCXII. 
(20) I. J. pag. CCXVI vs. seqq. 
{21) 1. 1. pag. ccxvut. 
(~2) Ibidem, CCXVI seqq. 
(23) Dat aan laatstgenoemde bepaling nooit gevolg is gege

ven blijkt uit het op 25 Augustus 1637 genomen besluit, om 

aan HEURNIUS en SCREVELIUS, voor hunne bediening in het j 

Collegium practico•rnedicnm, elk /. 200 jaarlijks toe te leggen, 
11 beginnende te loopen van den tydt aft' dat zy beydcn hetselve 
Collegium eei'st in het werck hebben gestelt." Resol. 2, pag. 
CCXXXII vs. 

(24) Naar een afschrift van 'het Reglement, voor de Doctoren 
en den Chirurgijn vastgesteld, heb ik in de Resolutiën van Ourn
toren te vergeefs gezocht. In een later deel dier Resolutiên 
(van 22 Nov. -1637-20 Aug. 1646, N. 3, pag. CVI seq.) wor• 
den echter, ten gevolge van eene door den Rector magnificus 
OTHO HEURNIOS ingediende, schrifl elijke Memorie, dienaangaande 
nadere, in de Vergadering van Curatoren van 8 Augustus 1641 

vastgestelde bepalingen áangetroJfen. Onder de aan de Docto
ren en den Hee]mees~er gegevene voorschriften komt onder 
anderen voor: 11 Dat syluyden (de Doctor, die aan de beurt is) 
vóór elcke comparitie teghen de gesette uyre sich sullen ver• 
voughen ten huyse van den voorn. Professor6 om denselven 
vandaar nanr "t voors. Collegie te vergeseischaffen, ~ode dat 
den Chirurgus selfst in persoon, gesont · wese~de, de co~pari
tiën sal whaernemen, sonder een knecht in syne plaatse te 
moghen senden:' 

(25) Resolutien l. l. N. 2, pag. CC~ 
(26) Gelijk die titel elders in de Resolutîën voorkomt, zoo 

maakt~ DAMIANus WEIJSSENS daarvan ook gebruik ~ij zijne 
onderteekening van een op 23 Januarij 1638 aan DANiEL .n1:.ë
KER te Koningsbergen toegezonden Judicium Medicorum Lei'
densium over een, door dien hoogleeraa.r uitgegeven en nader 
door ons te vermelden geschrift. Bij het ondèrschl'ift van zijnen 
naam, op dien van HEURNIUS _vo:Jgende, noemt :hij zfoh · ~àpie
lijk, Medicinae Doctor, Collegii practici publici assessor<et Rei
publicae Leidensis medicus ordinarius. 

(27) Op 3 November 1636, Resolution 2, pag. CCXVIII. 
(28) 1. 1. pag'. ccxvn vs. 
(29) Resolutiën 3, pag. LXXIV. 
( 30) 1. 1. pag. CCXXXVII vs. 
(31) Ibidem, pag. LXXIV. - Opmerkelijk is het, dat de 

van aen beginne af gevoigde manier, om voot het klinisch 
onderwijs twee Doctoren en een Heelmeester aan den Hoog• 
leeraar tot adsistentie toe• te voegen, , tot • aan · h-et Jaar l825 'ÎS 

behouden gebleven, zoodat schrijver dezes, gedurende i,Unen 
studenten-tijd, de Heeren DE KRUYFF en VAN HOORN, benevens 
den heelmeester DROEZE, als zoodanig gekend en bijgewoond 
heeft. · Eerst omstréek~ laatstgenoemd jaar, dat is, sedert de 
komst v:an de Professoren BROERS en PRUYS VAN DER ilóEVEN, 
is aan dat gehróik e~n einde gemàakt. · ·· (, · 

{32) Resolutien. van Cur. 4, pag. CLIV (15 Nov. 1649): ~~s 
gelesen seekere latynsche Requeste van een groot ; getal \•àn 
studenten in de Medicina onderteyckend, dewelcke óin red~n.en, 
by deselve requeste gededuceert, versoucken dat 1>octor tsAiAS 

TRELCATIUS mochte worden aengenomen ende geauthoriseert om 
den studenten dér Medicine · in . de Pharmacîe te institueren. 
Waerop de dispositie werd uytgéstelt tot de naeste vergaderinge!' 
d. i. tot z.ij nen spoedig daarop gevolgden dood. 

(33) 1. 1. pag. 257. 
(34) J. Cr.ARK, Obsávations on the syste'[ll of teaching ~linîcaJ 

medicine iu thé Un{versity of Edinburgh; with suggestionsfoi- it"s' 
improvement, /iumi(y submitted to the considerations of the Patron~ 
àiJd Professors of that lnstitution. London 1827. s0~ Verg; 
P. H. SURINGAR, Inwijdingsrede over de doelmátigsteinrigtîng JJ~ 
het klinîsch or,derw{fs'. Amsterdam, .1845. 8°. pag. 26 se<iq. 

(35} Vid. Àctor~m academie. Cod. VIII. pag. 56: N Die 26 

Aug. 1599 OTHO HEURNIUS respondit pro gradu Magisterii ad 

Theses philt>sophicas numero septem~" Van . die Theses . vindt 
men een àfschrift in Actor. acddemiè. Docu.:nent, I. pag. 38 seqq. 
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(36) De daaromtre.nt .gemaakte bepalingen leert men .kennen 
uit Act. acad. Cod. VIII. pag. ,56 vs. et 47: "Die 13 Sept. 

1597 decretum est, ut non sti pendiati Doctores, qui exercitii 
causa, aliquid publice praelegere volent, tam utilitatis stmUorum 

quam dignitatis Academiae gratia, diebus feriatis legant, modo 

id non fiat horis, qui bus publice disputatur. Horae etiam om• 
nes illis liberae relictae, praeter nonam et decimam." 

(37) Men zal die aemulatie te natuurlijker vinden, wanneer 
men bedenkt, dat beiden Leidenaars en zoons van Profossoren, 
tot dezelfde Faculteit behoorende, waren, dat zij gelijktijdig 
hunne studiën voltooid hadden, en zelfs in dezelfde week pro
moveerden, )IEURNIUS op Dingsdag 24 Aug. 1599, tot Meester 
in de Wijsbegeerte, en REINIER BONT op Zaturdag 28 Augustus, 
tot Doctor in de Geneeskunde. Vide Act. academ. Cod. VIII. 
pag. 56. 

(38) Epist. CASP ARI BARLAEI ad .CORNELIUl\! v AN DER MYLE, 

IV Non .. I!'ebr. 1631; in Epistol. Libri part. prfor., Amstel. 

1667, 8°. pag. 379 seq.: "fostat octavus Februarii dies. Acade• 
miae solennis, quo sceptra ejus in alium deferri solent, ex 
veteri, uti probe nosti, more. Exhibebuntur illustrissimo Prin

cipi haec nomina: FRANCO BURGERSDICIUS, OTHO HEURNIUS, 

EW ALDUS SCREVELIUS, a senatu academico denominati. BuR
GERSDICIUS Rectoratu jam defungetur. Eligendus .ergo aut D. 
HEURNIUS, aut D. SCREVELIUS, Optem ego et mecum boni 
êomplures Rectorem in prnximum annum a Principe designari 

D. HEURNIUM. Commendant illum parentis sui fama et praeclara 
in Academiam hanc merita, JOHANNIS, inquam, HEURNII, qui 
illustrüisimo principi GUILIELMO beataè mernoriae, cum viveret, 

medicinam saepius, idque feliciter, fecit. Accedit, quod pro
fessoris rn.unere annos jam triginta functus fuerit, nee alium 
ante se ha.beat tempore priorem. Prîmarius est insuper medicae 
]~acultatis et Anatomiae professor, qµam provinciam geminam 

summa cum laude hactenus sustinuit. Nee desunt viro pru

dcntia, modestia, morum facilitas, doctrina, aliaeque ad munus 
illud requisitae virtutes, quamquam· sciam non defore, qui toti 
in eo sunt, ut virum optimum mihique multis nominibus cba
rum, • sugillent et deprimant" inter, quos non postremus est .vir 
iste tibi amicissimus D. H(ein,sius) cujus invidia et non dextris 

artibus, ne quid durius loqnar, opprimitur et calcatur. JJtinam, 

utinam a N. T. hoc impetrnre liceat, uti apud illustr. principem, 
penes quem est Rectoris eligendi potcstas, causam ejus agas et 
commendatione tua, qua poteris, juves. Bene m.ereberis de 

Academia,_ bonis omnibus ·et me. Ipse v:ero D. H.KURNrns, cui, 

nescio quo fato, haec dignitas hactenus non obtigit, summi hoc 

ipsum beneficii loco putabit, et peracti operi~- laudem ~. T. 
ac, professae, in l\fäsarum alumnos humanitati de be bit. Sunt et 

aliae causae, oh quas hunc Rectorem velint mitioris ingenii 
Professores, quos adsc:ribere non est necesse." 

(39) CASPA'R, BURl\1ANN~ 1. 1. pag. 1.42. P AQUOT 1. 1,- I, pag. 
161. - Láter werd aan het verla11gen van HEURNIUS voldaan, 
zoodat hij nog tweemalen, in 1641 en 48, het akademische 
Rectoraat bekleed heeft. 

(40) Resolut. van Curat. 2, pag. CC: • Ende heeft alsnu den 
Professor inedicinae in de anatomie tot Utrecht het voorsegde 
werck by de bant genomen ende publice · in Orr.tione: rsua inau
gurali gedenunciëert, alsoo by oock, Doctor ordinaris van de 

Republiek ende Gasthuysen àldaar is." 
(41) Resol-ûtiën 2, l. L CLX vs. ,seq •. 

( 42) In zijn verzoekschrift aan Curatoren n?emt HEURNIUS
zelf dê volgende werken: op: 1°.· Pnacticae praelectiones ad 

GALENUM de locis affectis; 2°. Commentarii in HIPPOCBATISdifli~ 

cillimum et. ütilissimum lîbrum de :vulrieribus. càpitis; 3°. Libri 

tres de Mumia,'. sive,comlitura. cadayerum,. ant.iq.uor:u.m .. e~ ,JleQ-

N ED. TIJDSCHR, v. GENEESK. VI. - AFL. SEPT. 

tericorum; · 4°. Commentarii in librum G.ALENI de ossibus; 5°. 

'Theorica medicinae universa. - Uit een later deel der Resolu
tiën ( 4, CLXVI) blijkt, dat de f 300 hem voor het uitgeven 

van deze en andere geschri(ten, jaarlijks toegelegd, van den 

14den Febr .. 1650 af werden 1ingehouden. Evenzeer besloten 
Curatoren, 9 Febr. 1652, om voortaan zijn extra ordinaris trac• 
tement van f 400, benevens de f 200, die hij voor het Colle

gium practicum jaarlijks genoot, voor het Yervolg te doen op
houden, vermits hij laatstgenoemde betrekking niet langer kon 
waarnemen. Resol. 4, pag. CCXLIX. 

( 43) Vidd. JOH, BEVEROVICil bpistolicae (J.uaestiones cum 
doctorum respo~sis eet. Roterod. 1644, s0., pag. 238: • Nondum 
ad meorum scriptorum publicationem. venit maturitas: interim 
continuato labarum cursu quotidie in instituto pergo, et Medici

nam particularem et generalen adorno: praecipitare meam exi

stimationem nolo, verum maturum edere partum, aut mecum 
mori volo." 

(44) JoH. FERNELII Universa Medz'cina, sfre Opera medicina• 
lia; primum qu{dem studio el diligentia GUILIELMI PLA:NTU edita·. 
Nova hac editz'one, quae obscura erant, illustrata; quae deficie
bant, suppleta sunt. Omnia noti·s, observationibus, et remediis 
secretis JOHANNIS et OTHONIS HEURNII aliorumque praestantissz"mo

rum medic0rum scholiis illustrata. Ultraj. 1656, 4to. Genevae, 
1679, fol. 

(45) Sepulchret. sive Anatom. pract. eet. Tom. I, Libr. II. 
Sect. V, Observ. VIII, pag. 655 seq. 

( 46) FRANC. SWEERTII Athenae. Belgicae eet. 1. l. pag. 589: 

,, lam (1628) editioni adornat in Pra?{Lmedicà et Theoria diversa, 

ac quaeda.m anatomica,.,nonnulla etiam ad. Philosophiam Lite• 
rasque humaniores sp~l.à.ntia." 

(">c7) De barbarica philosophia: Libri duo1 quorum. prior Chal
daz·cus, _alter Indicus. L. B. 1600, 12mo. 

(48) Polyhistor literar. eet., edit. 2dae Tom. II, Libr. I. 
Cap,- I, § 9. 

( 49) Propempticon in dîscessurn itlustiis et amplissimi vz"ri, Do
mini J.ACOBI DYCKI, Consz"liarii et le_gati ordinarii apud potentis
simos. confoederati B elgii Ordines · Gustavi · II, serenissi·u~i et in
victissz"rni -Suecorum, Gothorum, Wandalorum Regis et principis 
haereditarii Cl!t, ; cum maximam laudem Regias res in sua pa• 
tria feliciter gerens, consequutus, Sueciam peteret, anno 
MDCXVII, J unii XXI. 

(50) Blijkens deze \yoorden in den a_anhe~: 
11 DYCKI, quem teneris nutrivit Diva medullis, 

Vertice quae Piudi templa beat~ tene_t.'., 
En eenige regels verd,er: 

11 Illustris DYCKI Musarum nobile pectus." 

(51) • GusT.Avus saevisque Scythis Moschoque verendus 

Te vocat, et laetis expetit usque notis"' 
I clar~s summo regali munere DYCKI, 

I clarus magni Regis amore tui. 
Dî tibi dent fäciles aditus, facilesque · recessus, 

Atque viae · faveant ventus et unda tuae." 
(52) ,, Vix etiam saevis hospita s~xa feris," 

(53) ,, Quae nive per tardas latuere recondita noctes, 
Prata, novas ,vires sole cale.nt~ f~rnnt." 

(54) 11 Suecus _non .cedit Bactris, no~ cedit Iberis, 

Medorum campis aemula pràla ~olit. 
Cedite vos primi quos suscitat ungula Phoebi, 

Et Phaêthontiacis fervida regua rotis. 
Hic aeris Brontes cudit ~lavortia dona . . , 

Turgida quae Stygiis cernimus esse minis. 
Horrida crispantes bacc · nutrit terra ~arissas, 

Queis subversa, vides, Romula regua jacent. 
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Saevus Iber Geticis posuit sna jura sub ar-mis, 
Quae Deus ignipotens hoc dedit orta solo. 

Omnis Arabs, omnes metuunt tua munera gentes, 
Suecia, visceribns qua~ geris alta ·tuis. 

Scilicet hinc sacros poscit Gradivas honores, 
Aegide bellatrix. hac Dea claret humo, 

Vulnificum chalybem, lethalia pondera ferri, 
Argenti venas, antra reposta tegunt. 

Quae vehit et Ganges, auro quae turbidus Hermus, 
Quae rapidus Tigris, Suecia cuncta dabit." 

( 55) ,, Felices Genii, vitalia numina, DYCKI 
Qui regitis lento memhra rigata favo, 

Incolumem patriis reducem sistatis in oris 
DYCKIADEM; voti terminus ille mei. 

Incolumem nostris Heroëm reddite Musis, 
Ne veniant animae maxima damna meae." 

Bij welke laatste woorden den dichter waarschijnlijk voor den 
geest gezweefd heeft de bede van H0RATIUS in zijn propemp
ticon ad VIRGILI0M ( Od. I. 3, 7.) : 

"Redda,s incoiumem, precor, 
Et serves animae dimidium meae.'' 

( 56) ,, Ducite DYCKIADEM dum fl.et Philomela dolores, 
Reddite DYCKIADEM, cum pia migrat avis.'' 

(57) MORHOF 1. l. Tom. I. Libr. I. Cap. XXV, § 9, pag. 311. 
( 58) Sommige schrijvers, en' hieronder ook S.ANDIF0RT, geven 

ten onregte den l4den Julij als den dag van zijn overlijden 
op. Naar waarheid schreef ADOLF vonsTrns op 27 Julij 1652 
aan THOMAS BARTH0LINUS: ,, Obiit diem suum ante triduum 
Clarissimus vir et Collega 0THO HEURNIUS, senio morboque 
diuturno confectus." · · +11' · 

(59) Vidd. MEURSIUS, 1. 1. 277. BuRM:ANN, l. 1. pag. 141 seqq. 
S.AxE, l. l. P. IV. 127 seq. et 577 ; P.AQUOT, 1. l. I. 261. SAN
DIF0RT, Introduct. pag. VI. seq. 

( 60) MEunsrns, 1. 1. pag. 349: Medicinae Professores anno 
1625 - "EW:ALDUS SCREVELIUS, nupe1· in locum D. AELII EVER• 
.ARDI vo~sTu accitas." ·Uit de Resolutiën van Curatoren (I. pag. 
CLIX seqq .) blijkt, dat die benoeming in de maand Julij ge· 
schied is, en dat scREVELIUS · gelijktijdig tot Medicus van het 
Collegium Theologiae werd aangesteld, voor welke laatste betrek• 
king hem jaarlijks honde~d ,gulden, bd'ven zijn gewoon tracte
nient van f 1000, werden toegelegd. 

(61) Act. academ. Cod. IX. pag. 92 vs. 
(62) Het· gl'afschrift, tegen een der pilaren bevestigd, is van 

dezen inhoud-: · "D. o. M. et EWALDÖ . SCREVELI0, ADRI.ANI, 
trigesimo Hagae, quae Batavorum aula est, consnlatu gesto insig
nis, fiiio, anno MDLXXV ibidem ·nató, senatori et inedico, dein 
Medicinae in Leidensi academia professori primario et · Rectori 
magnifico, singulari -doctrina, virtute et prolixa in omnes comi
tate clarissimo, qui °in vita nihil charius, quam aliis eam velut 
dare, nihil in morte jucundius, quam ad meliorem et immor• 
talem transire, anno 1647, denato JU.RIA. V.AN SWAENSWYCK, 
uxor marito et · liberi parenti dulcissimó, desideratissimo, moes
tissimi h. m. p. Sit tibi, qui nemini gravis vixisti, terra levis. -
Vergel. DE RIEMER, 1. 1. II. D. pag. 122 seq.: N Adriaen Scre~ 

velsz., van 15S5-1587 Burgemeester." 
{63) Resolutien 2. pag. CCXXVII vs. et seq. 
(64) Jon. BE'IER0YICII Epistol. Q,uaestianes eet., l. 1. pag. 

83 seqq. 
(65) Vidd. GER, J0ANN, vossn Epistolae, ep. LI. pag. 106. 

P AQU0T, 1. 1. III. pag. 403 seq. 
(66) Resolutien 2. pag. CXIX. 
(67) Act. acad. Cod. IX. pag. 5-4. 
(68) Ew. SCREVELll Diss. de Uteri suffocatiorw. Leidae, 

1646. 4to. 

(69) 1. 1. pag. 110 seqq. 
(70) Resoluti'en 3. pag. CLII. 

(71) ÜRLERS, 1. 1. pag. 351: N En hebben d'zelfde Curateurs 
en Bdrgemeesteren hem .ADRU.NUM VAN VALKENBURCH mitsga
ders op den voorseyden tienden Februarij 1624 machtig ge
maekt, gheauthoriseert ende gestelt, _om beneffens den voorge
melden Heere Professorem 0TH0NEM HEURNIUM jaerlijkx in de 
wintersse maenden te hanteren ofte bedienen ~t stuck van de 
publycke Anatomiae, ende te doen de publycke dissectien, 
ende demonstratien van subjecten, ofte van menschenlichamen 

J 

ter anatomiseerplaetse daer men sulkx gewoon is te useren." 
(72) Actor. academicor. Cod. IX. pag 27. seq.: Den I7den De

cember 1623 werd HEURNIUS door Rector en Assessoren onder
houden over. het beklag der medische studenten, dat zij niet 
tot de openbare en private demonstratiën werden toegelaten, 
en dat het hun schriftelijk door hem v~e1·boden was om in 
andere steden zich met lijkopeningen ·te bemoeijen. Ibidem 
pag. 36: Op 17 November 1628 werd in den Senaat behandeld 
een tusschen HEURNIUS en sommige studenten gerezen geschil 
over het voldoen van het voor de private anatomische lessen 
verschuldigd honorarium. 

(73) Resolutien I (van 8 Febr. 1619-9 Mey 1628), pag. 
CLXIX seq. 

(74) lntroductio, 1. I. pag. VII: 11Mortuo autem P.AAWIO, 
anno 1617, ipsi {11EORNIO) quoque demandatum munus ànatomeri 
demonstrandi, quam spartam non tantum in se suscepit, sed et 
per bene multos annos optimo cum successu explevit, ornando 
theatro anatomico, ut variae, ipsius manu factae, inscriptiones 
et hodie abunde pro bant, studiosis$imus." 

(75) l. 1. pag. 112_: "Et ne quis ista (naturae artisque opera) 
ad pompam magis quam utilitatern discentium instituta aestimet, 
singulis anois plerumque duo, aliquando tria, imo, si gravi
dae mulieris aut novi partus copia fieri possit, quatuor càdt\Vera 
humana speculationi et informationi spectatorum exhibentllr a 
clarissimis professoribus, ei muneri praefcctis." 

(76) Resqlutien .L pag. CXXIV vs • 
(77) J. DE DIEMERBROECK, Oper. omn. anatomie. Libr. II. 

pag. 278: N Et ingeniosa fallacia quorumdam rieotericornm, qui, 
ut antiquam sententiam re quasi , demonstrent ac prohent, stylis 
fortius immissis septum perforantes, se manifestos in eo poros ac 
transitus invenire, imperitioribus persuadent, quo fuco etiam 
olim praeceptores meos 0'l'H0NEM l!Ell'RNJUM et F~LCK0lrnRj:UQ)\I,, 
anatomicos Leydenses, in publico theatro nopnunqqa111 ' ~SQ~ 

· fuisse vidimi1s." · 

(78) 1. 1. pag. 349 seqq. .,,. 
(79) Act. academ. Cod. IX. pag. lOJ vs. (Senaats. Vergade;ring 

van 22 Sept. 1650). ··· 

(80) Oratio junebris in obitum viri Cl. A. FALC0.llU~.GIU in 
Oration • . varii argumenti, pag. a29 s.eqq. 

(81) Act~ acad. IX. pag. 23. 
(82) Resol. I. pag. CI vs. 
(83) 1. 1. pag. CXIX vs. 
(84) Resol. L pag. CXLIV vs. s.eq. 
(85,) Vid. Series JectiQnum hye,malfom, · lp24: ,, D. •. •. OT:H-O 

HEURNIUS, jo. fil. Médicinae et Anatomiaé Profe.ssor ordîr:ia,rius 
ac Chirurgiae _primarius, alternis HIProcRA'.l'EM de vulnçdbus 
capitis, et mor bos thoracis, ac Anatomica, Jiora sepu~d~. D, ,.A:P.\t~ 
FALC0BURGIUS, Dr. Medicinae, extra ordir;1em:·. Profe~so5 .Chi

rurgiae et Anatomiae, diebns Merc.urii et S.abbatbi .borll o.~tava 
matutina · interpretabitur libri octavi c. CELSI partem de ossi

bus luxatis.'' 
(86) -Zie de Notulen der Vergaderin_qen van 14; .15 en 16 Mei 

1629; in ResolutiiJn van Curatoren 2. pag. N1l: ,, Van .,wege 
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den Senaat der voors. Universiteyt gernoveert ·synde, dat Prof. 
ADRIANUS FALCOBURGIUS om het gebreck iaàn syn gehoor onbe
quaem soude syn tot d,e actuen Van het ordinariaatschap, daar• 

mede hy op den XVden l\'Iey 16:H) was vereert - is goedge
vonden, dat hy niet sal compareren by de actucn van het ordi
nariaatschap, maar dat soodanige niet-comparitie of absentîe · 
niet sullen prajudiciëeren of hinclerlick wesen hi syn profyten;'' 
Dat Besluit werd in <le Vergadering va-n VII Febr.1630 nader 
bevestigd. Vid. 1. l. pa);, XIV vs. et seqq. 

{87} Gelijk hem reeds op 10 Maart 1631 eene extra-ordinaris 
tractements-verhooging van 300 gulden was toegekend (Resol. 
3. pag. XXXIX), zoo wel'd die som op 8 ,Febr. 1636 op nieuw 

met f 200 1 · en op 18 Aug. 1642, na l7jarige dienst, 'nogmaals 
met eene aan laatstgenoemde gel ij kc som vermeerderd. Vid. 

l. l. 3. pag. CLXIV. 
(88) Actor. acad. Cod. IX. pag. 32 vs.: ,, Die 27 Febr. 1626 

permissum est D. VALCU:ENBURGIO ut demonstrationem anato• 
·micam •ïndicet die crastino, qui erit feriatns, hora decima ma

tutina, ea lege, ut sequentibus diebus tantum demonstret horis 
pomeridianis, et quidem hora tertia." Die bepaling werd door 
een op 29 Nov. 1627 voorgelezen Besluit van Curatoren beves
tigd. Vid. ibidem, pag. 35. 

(89) ÛRLERS, 1. 1. pag. 350. 
(90) . Vid. epistola dedicatoria, praemissa Anthropologiae: 

nSperavi etiam, • hunc conatum meum solamen aliquod dolori 
vestro allatururn, quem ex obitu celeberrimorum nostrae Facul

tatis professorurn, ac · speciatim accuratissüni vestri anatomici, 
D-. ADRlANI FALCOBURGII concepistis, si videretis esse invenlum, 
qui vestigiis ejus insh;teret, licet ea nondum impleret et asse

.q ueretur." 

(,91) SoERMANS, I. 1. pag. 55, 87, 97. SANDIFORT, lntrod. 
pag. VII. 3eq. 

(92) SoERl\lANS, 1. 1. pag. 55: "Is te gelyk geweest Rent
meester van Elisabeth's Gasthuys, ande1·s genaamt ~t Leproos
huys: 'tgeen van hem, ·van syn vader, en van syn grootvader, 
d'een voor en d'ander na, als Rentmeestereu en Regenten by 
de hondcrt jaren is geregeert." 

(93) Resolutien 3. pag. · VII: ,, Is gbelesen . een langen schrif· 

telick vertoogh in forma van requeste, ingestelt by ADRIANUS 

FALCOBURGJUS, Chirurgiae Profe:ssor ende anatomicus, in 'twelck 
by te ke:nnen geeft syne goede gencgentheyt om dissectiën ofte 
ontledinghen van den. menschelicken dood.en lichamen, die by 
voortaèD" soude moghën doen, te • beschryven ende oock, tot 
kosten der voors. U niverûteyt, te doen conterfeyten ofte af
teykenen alle extra·ordinaire, Beldtsame, wonderbare ende ge
denckwaardige dingen, die hy daarin sal vinden, mits hem 
gesuppediteert wordende alle alsulcke subsidien ende behulp
selen; , als daertoe· noodsakelick sullen vereyscht worden'' eet. 

(94) JoH. POLY.ANDRI A KERC.KHOVJ<~N Orat. funebris in obitum 
ANTONII WALAEI. L. B. 1639; in GUILIELMI BATE$ Vit. selecto
rum virorum. Londini, 1681. 4to pag. 600 seqq.; MEURSII Ath. 
Bat. pag; . 325 seqq. w. TE WAJ.'ER, Hisio1·ie de1· hervormde kerk 
te Gent, bl. 168 seqq. Met het geschilderd portret van dien 
hoogleeraar is· de verzameling op de Seo:aatskamer. te Leiden 

onlangs (1861) ve1•meerderd i geworden. 
t95) Volum. lnscript. II. pag. N. 
(96} Na verdediging van eene Disputatio medi"a de Febribus. 

L .. B. 1631, 4to. 

(~7) Resol~ van Cur. 2. pag. XL. 
(98) Res~l. 1. 1. pag. XCV vs. et. seq. SoERMANS, • pag. 97. 

(99) SoE~MANS, l. 1. pag. 87 . 

honderd gulden, welke hij als Professor extrn•ordinarius ont
ving, werden den 8st~n ,February 1638, honderd gulden toege

voegd, ,, tot belooning van de extra-ordiuaris arbeyt, by hem 
aangewent om · de i,tudenten der Medici na privatim of in 't 

bysonder · te institueren.'' Zie Resolut. 3. pag • . VIII. Later 
werd hem nog driemalen eene buitengewone verhooging, telkens 
van 200 gulden toegekend, zoodat zijn tractement daard?or tot 
elfhonderd gulden gebragt werd. Ibidem pag. XCIV, CCXLVIII 

en CCXCV vs. 
(101) Oratio, qua demonsfrat, id age11dum esse viro studiis 

dedito, ne ignoret, quomodo prae.sentem sanitatem tueri possit, 
quomodo m9rbum praecavere. Leidae"1633 .. 4to. 

(l02) S9ERI\IANS l. 1. pag. 56. Conf. Act. academ. Cod. IX. 

pag. 94 vs.: "Die 25 M.artii 1648 instrumentum exhibuit D. 
WALAEUS, quo in numerum ordinariorum professorum a D. D. 
Curatoribus, qui se tandem propius petitioni ejus attcndisse 
scribunt, recipitur." 

(103) Resolut. 3. pag. XCIV en CCXCVI. 
(104) Lettres de DICSCARTES etc. N. 81. pag. 478: "Velleru 

etiam ut ea deleres, quae habes contra WALAEUM dt, motu cor
dis, quia vir ille est pacificus, et tibi nihil gloriae potest acce
dere ex, eo, quod ipsi contradicas." 

(105) Resolutiën ,,an Curatoren 2. pag. CCXXII vs. 
(106.) Resolutiën 3. pag. CCXLIX. Conf. TH. BARTHOLINI 

Epistol. medic. 1. 1. Cent. I. ep. LXXII, pag. 305 seq.: "Quanti 
facias FERNE.LIU:.1, testari possumus, qui Te, FERNELII mom1-
menta olim explicantem, non semel audivimus et hoc nomine 
nobis -adhuc gratufamur." 

(107) . Methodus mecJe1:di brevissima, ad circulationem sanguinz'.s 
adornata, ac in Acad. , quae Lugduni Batavorum est, studiosae 
f uventuti privatim prael~cta. Ulmae, 1660. l.2mo. Nunc vero prae
terea GEO~GII BIERONYMI VELSCHII animadversionibus illustrata. 
Aug. Vindel. 1679. 12mo. 

(108) 1. ldd. pag. 928. 

(109) D(sputat. rnediè. V. § XV.; in Operr. medic. I. 1. pag. 
22: ,, Quidquid euim de vase brevi (Henis) ianto cum applausu -
in theatris anatomicis et alibi proferri solet a multis, id omne 
co~mentu_rp. aut somnia esse, jam ante annos viginti saepius 
evicimus, cum ad circularem sanguinis motum, a nobis primum 
(absit dicto invidia) in h,anc Academiam .tune introductnm, atque 

praesentibus nonnumquam, quos honoris causa nominamus, D. 
ADOLPHO vo1tsTro, Medicinae professore. primario et Academiae 

impraesentiorum Rectore magnifico, praeceptore olim nostro, 
nunc Collega venerando; ut et JOANNE WALAEO, amicissim·o 

nostro, solertissimo, et tanti candoris viro, ut paulo post qnam 
hunc sanguinis motum Harveyanum publice satis acriter im
pugnasset, experimentorum a nobis factorum evident-ia victus 
et captus eumdem pad zelo et fervore propugnaret." 

( l l O) Theses de circulatione naturali, seu de cordis et san_qui11is 
rnotu circulari; pro HARVEJO. Leidae, 1640. 4to; etiam in Col
lectione Leidensi, cujus titulus est: Recenti01·um disceptationes 

de motu cordis, sangufois , et chyli in animqh"bu~. L. B. 1647. 4to 
et 1.656, 4to. 

( l 11) Ook w..AL,,\EUS pevestigt dit jn het begin van zijnen 
eersten brief: ,, Necesl3itatem quasi quoque mihi imposuit vir 
quidam doctus, ut meam de motu sanguinis sententiam aliis 
debeam aperire. . Theses enim q,uasdam_de motu sanguinis me 

praeside disputatas, etiamsi D.efendens vere in iis profiteatur 
suas esse, ut meas i~rn,en aggressus est vellicarc. Quamvis au
tem pudere illum juvenem illarum thesiu~ non debeat, .nolim 
tarnen aliena, etiam meo praesidio defensa, pro meis aestimari. 
Nee ei rationes in obscuro sunt, qui meam in disputando Jiber• ( 190) Die jaarwedde bedroeg in. den beginne, niet meer dan 

250 guldèn, doch. · werd reeds <le11 14dcn No~~1uber 1634 tot 
400 gulden verhoogd. Resol. 2 pag. CLX · vs. Aan dié vier-

, tatem, aut Academie nostrae co.nsuetudinem noverit.'" 
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