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HET GENEESKUNDIG ONDERWIJS VAN ALBERT 

KIJPER EN JOHANNES ANTONIDES VAN DER 

LINDEN. DE ONTLEEDKUNDIGE SCHOOL 

V .A.N JOHANNES . V .A.N HORNE; 

DOOR 

het Colleo-ie van Curatoren in te leverep, behelzende 0 . . 

het verlangen II omme in publico Academiae loco eenige 
exercitiën te mogen hebben sub auspiciis van den Doc
tor ALBERT.US KIJPERUS." Dit verzoekschrift der stu
denten werd, benevens de beide contra-reqnesten van 
FRANCISCUS DU BAN en van ADRIAN{;S HEEREB00RD, 
gele.zen in de vergadering van Curatoren, d.d. 3 Februarij 
1643 (1), die, na het advies van den akademischen 
Senaa_t over het een en ander te hebben ingewonnen (2), 

Men heeft, en voorzeker teregt, wel eens opgemerkt, den 20sten September van genoemd jaar, nadat de hoog
dat de verdiensten van een akademisch docent niet on- leeraar DU BAN inmüldels gestor.ven w.as, besloten, om aan 
voorwaardel~jk kunnen of mogen worden afgeleid uit de dat, later ook door KIJPER zelven gedaan verzoek te vol
meerdere of mindere bekendheid, die hem bij land- en doen (3). Ofschoon de voornaamste, bij die vergunning 
tijdgenooten, of ook in het buitenland en bij de nako- gestelde voorwaarde, ons den geest en den overwegen
melingschap te beurt viel. Voor de gegrondheid dier den in vloed der toenmalige theologische Faculteit .en 
opmerking kan het voorbeeld .van ALBERT KIJPER tot der overige handhavers van <le streng Gereformeerde 
eene proeve verstrekken. In vergelijking toch met SYL- leer doet kennen, eene omstandigheid, waardoor Curato• 
vrns, B0ERHAAVE en zoo vele andere Leidsche . profes- ren dikwüls gedrongen werden om zich met den inhoud 
soren, is zijn naam zoo weinig bekend, . dat er waar• en de rigting van het onderwijs te bemoeijen, zoo viel 
schijnlijk velen gevonden worden, die hem nooit hoor- het KIJ-FER echter gemakkelijk om aan die verpligting 
den noemen, of wien het althans onbekend is, dat KIJPER te voldoen, vermits hij tot de wijsgeerige inzigten van 
hoogleeraar te Leiden geweest is.. En evenwel bekleedt DESCARTES geenszins overhelde, en zelfs twaalf jaren 
hij in de rij der mannen, welke aan die hoogeschool later in eene vergadering van Curatoren verklaarde, 
onderwezen hebben, eene eervolle plaats, zoodat men u dat de Cartesiaanscbe philosophie in gene andere aca
ons niet te onregt van onwetenheid of laakbare partij- demien openbaarlyck wert geleert omdat deselve philo
digheid zou be~chuldigen, bijaldien zi}ne wetenschappe- sophie - aan de Faculteyt der Medicinen seer nadeelich 
lijke loopbaan ons niet evenzeer, als die van zijn tijd- is ( 4)." De onder zijn praesidium verdedigde Theses, 
genoot VAN DER LINDEN, belangstelling inboezemde. die, volgens besluit van 22 November 1643, op Univer
Daaren.boven is KIJPER de onmiddellijke voorganger ge- siteitskosten .gedrnk,t werden (5), zullen daarom meer 
weest van SYLVIUS, wiens meer uitvoerige karakteristiek op de natuurlüke dan op de bespiegelende wijsbegeerte 
den inhoud van een afzonderlijk . hoofdstuk zal uitma- betrekking gehad' hebben. En evenzoo was het gesteld 
ken • . Dat wij voor het overige, hier ter plaatse, gelijk- met zijn onderwijs, dat geheel tot de proefondervinde" 
t,iJ1i:~t ?ver Kî{~,ER: en -VAN -:Pi~ IiINDEN spr~ken zullen, .· . lijke natuurkunde beperkt ~~~,d, , doch ,;90 zeer de ,goed.-
) ,i1WJ ziJr·en "gr.ond; niet in .eene :naàuwere b'ètrekking; keuring wegdroeg, dat hij 24' Mei 164.4 gemagtigd werd, 
,(\ii tus,chen · -béiden zou hehben plaats gehad, vermits om in zijne provisionele bediening van de professio phy· 
ons !la! Jegendeel hiervan blijken zal, maar alleen in de , sica voort te gaan, terwijl hij tevens voor zijnen daar
tijdoi-l'é,. _v·oigens welke die beide hoogleeraars, zeer kort a~n -reeds )lesteden arbeid met eene som van 250 gul
na . . el\c~nder, als professoren der medische Faculteit be- den vereerd werd (6). Ten behoeve van dat onderwijs 
l)Oemd zün. De aanstelling toch van clen eersten had gaf hij in het eerstvolgende jaar zijne In8titutione8 
in 1650, die van den laatsten in 1651 plaats. ·Evenwel pliy8icae uit, voor welker opdragt aan Curatoren hij een 
was ;J(UPER reeds v,óór dien tijd in eene andere betrek• geschenk van f 300 ontving (7). 
king . aan de Leidsche hoogeschool werkzaam geweést. Slechts korten tijd heeft KUPER het genoemde Lecto
In 1,643 werd hem namelijk vergunning verleend, om, raat te Leiden bekleed, daar hij in 1646, aan de door 
b:ij .. wijze ·van • proefneming, lessen te houden over de Prins FREDRIK ffENDRIK te Breda opgerigte Doorluch
Plvy,aica; :eene wetenschap, waarin men in dien tijd groot tige School, tot hoogleeraar in de natuur• en genees
helang stelde, doch_ die toen door geen -der akademi- kunde werd aangesteld. Tot het bekleeden dier betrek
sche docenten vertegenwoordigd werd, doordien FRAN· king moest hij te meer overhellen, omdat Curatoren-van 
crscus DU B-AN (welke haar ,in de laatste jaren, tijdens de Leidsche hoogeschool zich niet in staat bevonden 
de afwezigheid van JOHANNES B0DECHERUS BANNINGius, om hem eenig vast tractement toe te leggen (8). Zoo
in dienst der West-Indische Maatschapp\i, in 1638 naar wel de genoemde waardigheid (professor in Collegia 
Brazilië vertrokken, onderwezen had) in genoemd jaar Auriaco), als de eenigen tijd later ontvangene aanstel
door den dood uit zijnen werkkring was weggenomen. ling tot lijfarts (archiater) van den Prins, was KIJPER. 
KIJPER had die vergunning eensdeels te danken aan de evenzeer aan zijne verdiensten verschuldigd, als aan de 
voorspraak van JACOBUS G0LIUS (in 1642 Rector. mag- bescherming van DAVID LE LEU DE WILHEM, een aan• 
nificus), aan - wien_ hij bijzonder was aanbevolen door zienlijk en zeer wetenschappelijk man, die, als raadsheer 
A-LBERTUS LINEMANN, hoogleeraar in de M:athèsis te der Prinsen van Oranje, grooten Jnvloed had (9). ' 
Koningsbergen, en ten andere aan den goeden dunk, Reeds den- l9den Septemher 1646 aanvaa.rdde KIJPER 
dien de studenten in de Geneeskunàe en anderen, die het hem opgedragen onderwijs, met het uitspreken eener 
in de beoefening der Natuurlijke Wijsbegeerte bijzonder i11wijdingsrede, die ook gedrukt is (10), doch volgens 
belang stelden, ten zijnen opzigte hadden opgevat. Deze het oordeel .van PAQU0T, door de al te vleijende woor
besloten namelijk om een Latijn~ch verzoeksch1:ift aan den, waarmf;}de b\i zijnen vorstelijken be$cherm heer over~ 
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laadt, ontsierd wordt. Na slechts weinige jaren aan die 
Doorluchtige School te Breda te zijn werkzaam geweest 
werd hij, met toestemming van Zijne Hoogheid, den 
Prins van Oranje, wiens gevoelen over die zaak door 
'Curatoren was ingewonnen, op 8 Junij 1650 als gewoon 
~1oogleeraar in de geneeskunde naar Leiden beroepen (11), 
rn de plaats van EWALD SCREVELIUS, die in 1647 ge
storven was. 

dien heer, behalve het gewone tractement van j WPO, 
nog eeue extra-ordinaris wedde van f 600 jaarlijks, be
nevens f 200 voor het praktische onderwijs, in het g!l,st
huis, aan , te bieden, doch op eene spoedige beslissing 
bij hem aan te dringen. Aan dit laatste verlangen van 
Curatoren werd echter niet voldaan, dewijl d.e beroepene 
"om seecker(! re.denen niet en koude ·resolveeren," zoo-:
dat de zaak zelfs twee jaren lang hangende bleef. c~. 
ratoren en Burgemee:1ters besloten daarom in hunne 
vergadering van 29 December 164~, hun vroeger gedaan 
aanbod nog eens schriftelijk door hunnen Secretaris ,Mr. 
JAN VAN WEVELINCH;0YEN 11-an YERSTRATEN, te .. laten 
doen, doch daarbij als voorivaarde te stellen ,, ontsla. 
gin ge van 't Medicynschap van Zijne Hoogheid ,~-.(1:3a). 
Ook die tweede beroepingshrief en een uitvoerig ·tus
schen VERSTRATEN en heeren Curatoren op 1 A,pril en 
9 Mei 1650 gehouden mondgesprek hadden geene betere 
uitkomst, zoodat eerstgenoemde eindelijk, na eeQ gedu-:
rig uitstel, in de vergadering van l J unij 1650 ver
klaarde, niet genegen te zijn om het genoemde profes
sornat, op een hem toen aangeboden tractement van 
j 2000 te aanvaarden (13b). 

Toen KIJPER als lid der medische Faculteit zittina 
0 

nam, verkeerde deze in eenen minder gunstio-en toe-
t> 

stand. ADRIAAN VAN VALKENBURG toch, die in den 
laatsten tijd het ontleed- en heelkundig onderwijs alléén 
had moeten waarnemen, was haar in datzelfde jaar door 
den dood ontnomen. Aan 0'.l'HO HEURNIUS was, na 
50jarige dienst, het emeritaat aangeboden, en die Senior 
der Faculteit wàs u zoo afgesleten, dat het noodich sonde 
wesen een ander· bequaem persoon in syne plaats te 
sunogeren" (12a). In de vacature, door den dood van 
WALAEUS (5 Junij 1649) ontstaan, wàs nog niet door 
de benoeming van een opvolger voorzien, terwijl scRE
VELIUS, wiens plaats nu, op het einde van 1650, door 
KIJPER vervuld zou worden, reeds in 1647 gestorven 
was. Bij de komst van laatstgenoemden hoogleeraar 
waren derhalve de emeritus professor HEURNius en 
AD0LPH V0RSTIUS de eenig overgebleven leden der me
dische Faculteit, zoodat RIJPER met dezen laatsten en 
met den reeds spoedig daarna aangestelden hoogleéraar 
VAN DER LINDEN voortaan in de behoeften van het 
medische onderwijs zou moeten voorzien. Alvorens ech- · 
ter aangaande de tot dat einde door hem gegeven les~ 
sen in bijzonderheden te treden, meen ik vooraf nog de 
redenen te moeten vermelden, waardoor de vacature, 
door den dood van SCREVELIUS veroorzaakt, drie jaren 
lang, tot groot nadeel der Faculteit, bleef voortbestaan. 
Die redenen waren namelijk gelegen in de laugdurige, 
doch op het einde vruchteloos aangewende onderhande
lingen tusschen het Collegie van Curat,oren en Dr. WIL~ 
LEM VERSTRATEN, die vroeger, gelijk · elders vermeld is, 
eene gelijksoortige professie te Utrecht bekleed bad, en 
op het tijdstip, waarvan thans sprake is, als lijfärts van 
Prins WILLEM IJ, te 'sGraveuhage woonachtig was. Deze 
toch werd geacht de meest geschikte persoon te ' zijn om 
dè plaats van S'CREVELIUS waardiglijk te vervullen-, en 
Curatoren hadden gegronde hoop _vai1 in hun verlangen, 
om dien vroègeren hoogleeraar thans aan de Leidsche 
Universiteit te verbinden, te zullen slagen, na het ont
vangen van eenen uit Spa, op 20 Augustus 1647 ge
dagteekenden brief van Prinses AMALIA, Douairière van. 
Oranje, waarin deze Vorstin, ter aanbeveling van VER
STRATEN, niet alleen op diens "zeer bekende meriten, 
bovenal op zyne groote keonisse en ervarenheid in alle 
deelen der Medicynen wyst, maar ook nog byzonder 
doet uitkomen, dat genoemde Doctor, diè bediening te 
Leiden bekleedende, de functie, daartoe hy ten dienste 
van den heer Prince van Oragne, haren soone, verbon
den was, gevoegelijk soude kunnen waarnemen, sonder 
p1;aejudicie van een van beiden" (12b). · Na het lezen 
van dien brief werd in de vergadèring van 2 December 
1647 besloten, aan het voornemen, om Doctor VER
STR,ATEN tot gewoon !professor bij de medische Facul- . 

teit te beroepen, onverwijld gevolg te geven, om aan 

Tot de medische Faculteit, in wier . geschiedenis het 
bovenstaande niet geheel onvermeld mogt blijven, terug
keerende, moeten wij ons met de leden, ,die haar in het 
begin van de tweede ,helft dèr ,zeventiende eeuw , zamen,-, 
stelden, en met het aandeel, door elk van hen: aç1,n Jiè( 
onderwijs genomen, nader tr.achten bekend te .. mak.én,. 
De genoemde Faculteit was namelijk, gelijk rt~eds bor~n 

· werd aangeduid, in de eerste helft van . het j a1;tr l{i~ ( 
zamehgesteld uit OTH0 HEURNI US als emeritus, 4-P9~f,· 
VÓRSTIUS, aan wien inzonderheid het bótarlische ond'ei:~ 

:wijs was opgedragen, AL.JlERT KI.J'P.ER en J0HAN~Es iNtq:., 
NIDÈS VAN DER LINDEN (14). Uii dat ,pérso~e-~f."4~r-: 
Faculteit is reeds èenigermate op te :rnàken, dát .. het 
eigenlijk medische önderwijs vooral door de beide,~q,i,1g~( 
benoemde hoogleeraren moèst gegeven worden, îir"iij,t . 
aan YORSTIUS, behalve het onderwijs in de krui<lkundè, 
ook het houden van lessen ove,r de Aphorismen vari 
HIPP0CRATES was opgedragen. . 

Wat nu, in de eerste plaats, deh hoogleeraltr .. KIJPE.i 
betreft, deze vet·meldt zelf in de voorrede vóór z;iif11~ '•, 
I7!stitutioizes medicae, een werk dat allezins de göedkeii; · 
ring van zijnen vriend BARTH0LINUS rnogt wegdragen ( Lf>)', 
dat hij gewoon is den geheelen medischen cu1·sus iu 
vierderlei lessen of collegies af te doen. In het eerste · 
worden de Instituten behandeld, of <le. algemeene waar- . 
heden en voorschriften der theoretische en praktische '_ 
geneeskunde. Het tweede wordt het Practicum genera,le 
genoemd, en daarin wordt riiet alleen de manier ooi . 
geneesmiddelen te bereiden, zamen te stellen en voor te 
schrijven, maar ook de algemeene geneeswijze der ziek
ten (methodus medendi), benevens de classificatie ,del' ·· 
geneesmiddelen geleerd. In het derde collegie wordt de 
leer der koortsen en ,der bijzondere ziekten behandeld. 
llet vierde is opzettelijk aan de heelkunde gewijd, .<~ie , 
maar al te zeer tot schade der geneesheeren t;r1 tot 
nadeel der zieken verwaarloosd wordt. Die lessen wer".' .. _ 
den door KIJPER, · volgens de Ordo lectîonum ae~tiv~~ , 
liurn, van 1654, des morgens te elf uur gehouden (16): 
Daarenboven hield hij eenige malen 's weeks, bij drie•,·. 



;195 

maaildelijksche afwisseling met VAN DER LINDEN, pràk
tische oefeningen in het Nosocorn"ium acad~micuin (17). 
Zelf maakt hij van de 'daartoe ontvangene \·ergnnning 
met · ophef melding in de opdragt zijner Anthropologie 
äari heeren Curatoren, zoodat hij in dat opzigt in de
zelfde regten als VAN DER LINDEN gedeeld heeft ( l 8). 
JnC hoedauïge verhottding die beide heeren toen tot 
efkander ge.staan hebben, is onbekend, doch het blijkt 
wer dat er vroeger, vóór beider aanstelling bij èe Leid
sche géneeskundige Faculteit, wel eens lettei•k undig twist
O'eschrijf tusscheu hen ·héeft plaats gehad (19). Dat was 
l:> • 

evenzeer het ge\1al tusschen KIJPER en den Leuvenschen 
hoogleeraar VOPISCUS FORTUNATUS Pl,EMPIUS, <lie daar
entegen, zoo als ons later blijken zal, met v AN DER 

LINDÊN in zeer vriendschappelijke betrekking .stond. 
Hoewel uu die twisten, wanneer men op den hoofdinhoud 
ziet, tamelijk nietig waren, daar ze grootendeels loopen 
over de ~eerdere of mindere juistheid van deze en gene 
definitie, zoo dragen echter de meeste door KIJPER op 
zijne tegenstanders gemaakte aanmerkingen doorgaans 
blijken van juistheid en ·scherpzinnigheid. B.egeert men 
daarentegen een voorbeeld van opeengestapelde scheld
woorden en verregaande onwelvoeglijkheid, met) leze de 
apologie op den Leuvenschen hoogleeraar PLEMP, die 
DANIEL -VERMOST aan de tweede uitgaaf van de Funda
menla Medicinae zijns leemièesters heeft toegevoegd (20). 

· De geschriften van KIJPE·R, gedurende zijne twaalf
jarige wetenschappelijke loopbaan in het licht gegeven, 
wor\lèn door P.A.QUOT en bij vele latere schrijvers ver
meld. · Daaronder behooren, behalve de reeds ge-noemde 
Instî'tutio~ies physicae, ook JJisputationes politicae de 
origi~e et jure maffistratus eet., <lie echter met ons bij
zonder doel, om KIJPER als docent bij de medische 
Faculteit te doen kennen, niets gemeen hebben. Uit dat 
oogpunt moet vooral zijne reeds aangehaalde Metltodus 
discendi in aanmerking komen, een werkje, hetwelk men 
thans een beknopt handboek der medische encyclopaedie 
en methodologie noemen zou. Dat werkje werd reeds 
tijdens zijn eerste verblijf te Leiden do.or hem uitgege
ven, en doet inzonderheid zijn talent voor het geven 
van onderwîjs uitkomen. Zoo als men het wegen~ den 
geleidelijken en aangenamen vorm nu nog met genoe
gen lezen kan, zoo vermeldt het, gelijk wij . nog nader 
zien zullen, ook enkele me1·kwaardige bijzonderheden 
aangaande het geneeskundig onderwijs aan de Leidsche 
hoogeschool. Aan zoodanige bijzondc,rb.eden zou het 
nog rijker zijn, en er zouden vermoedelijk meer tot den 
schr~jver zelven betrekkelijke feiten in vermeld zijn, 
bijaldien het werkje tien jaren later ware geschreven 
en uitgegeven. 

KIJPER's Anth1·opologia of Tractatus de homine, gelijk 
hij zelf dien naam vertaalt (21 ), is een handboek der 
physiologie, waarin cene uitvoerige ontleedkundige be
schrijving van alle deelen en organen wordt aangetrof
fen. Daartoe maakte de schrijver, zoo als hij zegt, 
-vooral van VESALIUS, SPIGELIUS, RIOL.A.NUS en V.ESLIN~ 

GIUS gebruik, Bij de verklaring der v_errigtingen d-aar
entegen, en bij de leer der elementen en der uit deze 
zamengestclde parte8 similares, moest hij zich grooten
deels aan de leer van GALENUS en ARISTOTELES honden. 
Niettemin heeft tle schrijver getracht, en dit verdient 

wel opzettelijké \"ermelding, zijne physiologie in o~~r" 
eenstemming · te brengen met de groote door HARVEY 

aa,1 het licht gebragte ontdekkingen, hetgeen vóór hem 
naauwelijks door iemand anders dan door den jongeren 
BARTROLINUS beproefd was. Blijkbaar is het, dat RIJPER 

met die leer, aangaande den omloop van het bloed, zeer 
was ingenomen, gelijk wij nog menig ander voorbeeld 
van hare waardering door . onze vaderlandsche genees
kundigen zullen ontmoeten, en dat hij teregt meende 
door' hare vermelding tot aanbeveling zijner .Anthropo" 
logie bij te dragen. Ook dit werk droeg hij aan Çura7 
toren op, die hem d,aarvoor een geldelijk geschenk ver
eerden (22) en een jaar later nog een ander blijk van 
welwillendheid gaven, door zijn tractement te verhoogen 
tot f 1 i-00, om hem daarin met VAN DER LINDEN gelijk 
te doen staan (23). 

De In8titutiones medicae van KIJPER (24), wier gun
stige beoordeeling door BARTHOLINUS reeds vroeger werd 
aangehaald, zijn vooral daarom van eenig belang, dewtil 
zij ons aanwijzen, wat men in dien tijd door die medi
sche instituten verstond. De daartoe behoorende onder
werpen worden namelijk door KIJPER in vier boeken 
besproken, waa1·van het eerstè handelt over den mensch 
als onderwerp <ler geneeskunde, het tweede over gezond

. heid en ziekte, lrnt derde over de teekenen van heide, 
en het vierde over de middelen en . de manier om de 
gezondheid zoowel te bewaren als te herstellen. Daar
uit blijkt derhalve, dat de instituten, gelijk in de voor• 
rede nog eens nader wordt aangewezen, de anatomie, 
de algemeene pathologie, de semiotiek eri de algemeenè 
ziektebehandeling omvatten. Niettemin wordt in dat 
laatste deel. ook over de behandeling van koudvuur, 
roos, herpes, oedema en scirrhus gesproken, ten be
wijze, dat de benaming generalis medendi methodus in 
geen strengen zin moet genomen worden, of liever, dat 
men in den tijd van KIJPER, aan de algerueene en een
voudige zi_ektetoestanden eene andere beteekenis hechtte 
dan tegenwoordig. 

Uit de aangehaalde voorbeelden zal men het bes!Ltit 
mogen afleiden, dat ALBERT KIJPER bij zijn akademisch 
onderwijs, gelijk trouwens vóór tweehonderd jaren bijna 
algemeen geschiedde, vooral de dogmatische rigting 
volgde, doch niettemin aan <le ontdekkingen van lateren 
tijtl, voo~al wanneet· deze van een meer positieven aard 
waren, behoorlijk regt wedervaren liet. Hij hechtte 
daarom groote waarde aan de uitbreiding van anatomi
sche kennis en aan het licht, dat HARVEY door waar- en 
proefnemfogen over de circulatie van het bloed verspreid 
had. Gelijk hij in laatstgenoemd opzigt minder be
vooroordeeld wa·s dan zijn ambtgenoot ·VAN DER LINDEN, 

zoo onderscheidde hij zich van dezen ook iu de prak
tische toepassing z~iner wetenschap. De geneeskundige 
praktijk van KIJPER steunde op empirie, waarb~i het 
echter, gelijk men erkennen moet, in dien tijd dihijls 
ontbrak aan de noodige kritiek- (25), terwijl eene meer 
speculatieve wetenschap, uit de toepassing van chemische 

· theorieën ontstaan, dikwijls den grondslag van VAN DER. 

· LINDEN's praktijk uitmaakte. 
, Slechts vijf jaren lang heeft KIJPER het professoraat 
aan de Leidsche hoogeschool mogen hek!eeden, daar hij 
aan die inrigting en aan de wetenschap, in den vroegen 

13* 
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morgen van 15 September 1655, het jaar, waarin hij 
als Rector magnificus fungeerde, na eene zeer kort
stondige ziekte, door den dood ontnomen werd (25a). 
Omtrent den leeftijd, dien hij bereikte, wordt niets be
rigt, doch men meent dat hij in het beo-in der zeven
tiende eeuw te Koninp:sbergen geboren w:s (25ó ). Voor 
het door sommigen uitgesproken vermoeden, dat hij niet 
in deze zijne geboorteplaats, maar te Leiden gestudeerd 
zou hebben, ontbreekt het aan eenig bewijs, en in het 
algemeen weet men weinig van de geschiedenis zijns 
levens. 

JOHANNES ANT0NIDES VAN D,ER LINDEN, met wien ik 
mij thans meer opzettelijk moet bezighouden, werd 
13 Januarti 1609 te Enkhuizen geboren, wáár zijn vader 
ANTONIUS HENDRIK'szoon, bligenaamd VAN DER LINDEN, 
in uien t~jd geneesheer en tevens Rector der Lat~jnsche 
school was. Zijne eerste opleiding ontving hij deels 
in het ouderlijk huis en onder het oog zijns vaders, die 
als een zeer wetenschappelijk man bekend was, deels 
van zijn oom HERMAN A.NT0NIDEs, predÎkant te Naar
den, aan wien hij als tienjarige knaitp werd toever
trouwd. Na een tweejarig verblijf in die stad zijner 
vaderen (26), keerde hij echter naar Enkhuizen terug, 
om door den toenmaligen Rector WILLEM VA:N NIEU
WENHUIZEN, die vooral als een groot graecus bekend 
was en onder de revi8ore8 van de Statenvertaling van 

· het Nieuwe Testament . voorkomt, voor de hoogeschool 
te worden voorbereid. Reeds op 16jarigen leeft\jd werd 
hij als akademie-burger te Leiden ingeschreven. Teregt 
begreep hij zich dáár in de eerste plaa·ts op de beoefe
ning der natuurkundige en wijsgeerige wetenschappen te 
moeten toeleggen, waartoe hij in de scholen van GIL
l3ERX JACHAEUS en FRANCO PIETER'szoon BURGERSDIJK 
allezins gunstige gelegenheid vond. B~j dezen la&tsten 
nam hij ook deel aan een dispuut-collegie, gelijktijdig 
meL DANIEL coLONius, die latei· als hoogleeraar in de 
Regtsgeleerdheid te Leiden voorkomt en toen vele jaren 
lang VAN DER LINDEN's ambtgenoot was. Zijne leer
meesters in het geneeskundige vak waren 0TH0 HEUR
NJus, EWALD SCREVELIUS, ADRIAAN VAN VALKENBURG 
en ADOLF V0RSTIUS, Na een vierjarig verblijf te Leiden, 
vertrok hij op 20jarigen leeflijd, naar Franeker, alwaar 
ook zijn vader den doctoralen titel verkregen en zijn 
grootvader, als hoogleeraar in de Theologie, met roem 
gedoceerd lirrd. Hij werd aldaar 2 December 1629 als 
student ingeschreven, en in het gezin van MENELAUS 
WINSEMIUs, uit wiens persoon toen de geheele medische 
]faculteit bestond, als huisgenoot opgenomen. Na onder 
lH:t voorzitterschap van dien hoogleeraar Z\jne 11fedita
tione8 decem de omnibu8 Medicinae partióu8, en ver
volgens op 19 October 1630 zijne JJisputatio de viru
lentia venerea in het openbaar verdedigd te hebben, 
werd hij tot Medicinae Doctor bevorde1·d. Daarna ves
tigde hij zich, althans in het eerstvolgende voorjaar, 
daar hij in den winter met eene hardnekkige derden
daagsche koorts te str~jden had, als geneesheer te Am
sterdam, wáár ook zijn vader, die inmiddels zijne vorige 
standplaats verlaten had, toen de geneeskunde uitoefende. · 
Nog drie jaren lang mogt hij zich diens uitstekend 
voorbeeld, ook m:it wetenschappelijke studie betrof, ten 

nutte maken. Dat het hem te Amsterdi:im aan geene 

hoogachtende vrienden en begunstigers ontbrak, schijnt 
te blijken uit zijne benoeming tot ln8pector Oollepii 
medici in 1637. Twee jaren later werd hij als hoogleeraar 
naar :Franeker beroepen, om zijnen toen gestorvenen 
vroegeren leermeester WINSEMius op te volgen. Zijne 
bij die gelegenheid op 26 November 1639 uitgesprokene 
Oratie handelde de medico futura nece8sarii8 en is bij 
wijze van inleiding aan zijne Medulla medicinae toege'
voegd. Hij nam die betrekking b\jna twàalf jaren waai•, 
en daar hij de eenige hoogleeraar in het geneeskundige 
vak was, moest hij evenzeer in het onderwijs der Ont
leed- en Kruidkunde als in dat der Geneeskunde vóor;. 
zien (27). Zelfs vermelden coccEJUS en VRIEM0ET, dat 
de botanische tuin te Franeker, met de daarbij behoo
rende , woning, vooral op zijnen aandrang werd aange
legd. Daarenboven was h~j van 1648 af bibliothecaris 
der hoogeschool, in welke betrekking inzonderheid ' de 
groote door hem bewezen diensten geroemd worden. 
Niettegenstaande eene uitgestrekte consutatieve praktijk, 
ook te Leeuwarden en elders, waar hij geroepen werd, 
wist v AN DER LINDEN nog tijd te vinden om zich ook 
als schrijver bekend te maken. Bij Missive van 21 Fe
bruarij 1651 werd hij, na twee jaren vroeger vruchteloos 
te Utrecht te zijn aangezocht, naar Leiden beroepen, 
vooral, zoo als er in de Resolutien van Curatoren wordt 
biSgevoegd (28), "om de Medicina practica te doeä;" 
Aan die roeping be~loot VAN DER LINDEN, na behoorlijk 
overleg, te voldoen (29). In die betrekking tot de 
Leidsche hoogeschoól werd hij den 7 den J un~i geïnstal
leerd, terwijl zijne inaugurele Oratie den 17de11. dier 
maand werd uitgesproken ( 30). Van den inhoud ,di_er 
rede is mij niets gebleken. Dat hij, even als zijn ambt• 
genoot KIJPER, tot professor Collegii me<lico-practkf was 
aangesteld, hebben wij reeds met een woord vermeld; ·en 
uit de Ordo lectionum ae8tivalium van 1656 bl{jkt, dat 
hij, na den dood des laatstgenoemden, dat klinisch onder
wijs een tijd lang alleen heeft waargenomen; tot 1659 na
melijk, toen SYLVIDS hem daarin tot ambtgenoot gegeven 
werd. Voor het bekleeden dier laatste betrekking geno'ot 
hij, gelijk toen gebruikelijk wns1 eene jaarlijksche toe
lage van tweehonderd gulden (31), terwijl hij sedert den 
dood van KIJPER, z'oo als men ziet uit de titels van 
later uitgegeven werken, gewoon was om zich profes8or 
medicinae practicae primu8 te noemen. Ook zijne theo
retische lessen hadden înzouderheid op de kennis en 
behandeling der ziekten betrekking (32). 

Onder VAN DER LINDEN's bijzondere vrienden wordt 
inzonderheid NICOLAAS TULP te Amsterdam genoemd, en 
onder de tijdgenooten, die hem overleefden, hebben 
vooral zijn veeljarige vriend coccEJUs en · de reeds ge
noemde Leuvensche hoogleeraar V0Piscus F0RTUNATUS 
PLEMPIUS, die zich als tegenstander en bestrijder · der 
Kina in de geschiedenis der Geneeskunde groote bekend
heid verworven heeft, de deugdelUkheid van zijn onder
wijs bijzonder geroemd. De laatste deed het in eene, 
na den dood van zijnen Leidschen vrie~d, tot zijne ~tu
denten gehoudene toespraak; de eerste in Z\jne Jijkrede, 
die den llden Maart 16611 werd uitgesproken {33): 
,, Waarom zou het noodig zijn te vermelden (zegt coc-

• CEJUS) hoe hij zich in zijne betrekking gedragen heeft? 
Want wien is zijrie naaûwgezetbeid. in het volbrengen 
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van al wat tot zijn ambt behoorde onbekend? Of zijne 
bijzondere , werkzaamheden? Of de onvermoeide weten
schappelijke oefeningen? Of zijn ~jver in het verleenen van 
hulp en bijstand aan lijders ? Of zijn voorbeeldige en 
onbesproken levénswandel? Of de- hem eigene volharding 
in het volbrengen van voornemens, overeenkomstig pligt 
en geweten? Of zijne steeds door elk -ondervonden op
regtheid en met ernst gepaard gaande rondborstigheid, 
verre vei·wijderd van verblindenden schijn en bedriege
lijke kunstmiddelen?'' 

Bijna dertien jaren lang mogt VAN DER LINDEN het 
hoogleeraarnmbt te Leiden bekleeden, eu men zegt, dat 
hij niet alleen als geleerde; maar ook als geneesheer 
bijzonder gezocht was. - Niet slechts te Leiden, maar 
ook op vele naburige plaatsen, \'.erleende hij aan een 
groot. getal lijders geneeskundigen bijstand. CoccEJUs 
roemt insgelijks in dit opzigt · zijne groote dienstvaardig
heid (34). Hij mogt slechts een 55jarigen leeftijd berei
ken en liet bij zijnen dood, op 5 Maart 1664 (35), na 
een dertigjarig huwelijk, be_halven eene treurende weduw, 
U.IU,ENA Ga,ONDT, twee zoons en vier of vijf dochters 
na (8~). 

Onder de talrijke geschriften van v AN DER LINDEN 
hebben ûjn bibliographisch we1·k en zijne uitgaven van 
CELSUS en van HIPPOCRATES de meeste bekendheid ge
kregen. Eerstgenoemd boek, dat onder den titel de 
scriptis meàicis libri àuo, in 1637 voor het eerst is uit
_geg.ev,en, -werd oorspronkel~ik door den schrijver; zoo 
als bij · in de voorrede der tweede uitgaaf zegt. (37), 
grootendeels . zamengesteld uit eene naamlijst van de uit-

-gebreide bibliotheek zijns vaders, die hij met vroegei:e bi
biiograpische werken vergeleek en daaruit aanvulde. Hoe
.wel MERCKLIN in zijnen Lindeniua renovatua, en andere 
latere schrijvers daarin dwalingen en onvolledigheid op
gemerkt hebben, zoo had de auteur er niettemin groote 
vlijt aan besteed, doordien niet alleen de titels der afzon
derlijk • in het licht verschenen werken, maar ook die 
van kleinere si ukken en verhandelingen, in de Acten van 
geleerde ,genootschappen en in Tijdschriften verspreid, 
door hem werden opgenomen (58). 

0 Wat zijne uitgaaf van CELSUS en van HIPPOCRA.TES 
betreft, aan beiden heeft men gemeend hetzelfde verwijt 
te moeten doen, gebrek namelijk aan strenge en gegronde 
kritiek, zoodat de in den tekst gemaakte veranderingen 
veelal op geenerlei gezag steunen. Ten opzigte van 
CELSUS (39) is dit inzonderheid aangewezen door een 
der meest bev;oegde beoordeelaars, JOHANNES BAPTIS'rA 
MORGAGNI, die het in zijne geleerde en oordeelkundige 
brieven over CELSUS, in voorbeelden aanwijst, hoe VAN 
DER LINDEN somtijds in den tekst onnoodige verande
ring.en gemaakt en daardoor, hetgeen goed was, bedor
ven heeft; hoe hij, bij het ontmoeten van gebrekkige 
en onverstaanbare plaatsen, meestal slechts van gissin
gen, die uit haren aard zeer bedriegelijk zij11, gebruik 
heeft gemaakt, en einuelijk, hoe hij wel oude Codices 
geraadpleegd . en daarmede zijn voordeel gedaan heeft, 

· maar · zich tevens aan het laakbaar verzuim s,chnldig 
maakte, nergens hijzondere aanwijzing .te doen van de 
bron, waaruit .deze of gene lezing door hem O!ltleend 
was (-!O). En even\Vel zou het verkeerd zijn te meenen, 
a~t JllCn om deze en andere gebreken, aan <le Lindeni-

aansche uitgaaf van QELsus, met het oog 9p den tijd, 
waarin zij verschenen is, àf geene of slechts geringe 
waarde zou moeten toekennen. Het tegendeel is waar. 
Daar namelijk de vroegere, door CONSTANTINUS, STE• 
fHANUS en anderen bezorgde uitgaven van dien ouden 
schrijver, voor het algemeen weinig toegankelijk waren, 
zoo vol<leed VAN DER LINDEN door zijne onderneming, 
waaraan ook de gevestigde naam der ELZEvnms tot 
aanbeveling verstrekte, aan veler verlangen en behoefte, 
Daarbij blijkt de goedkeuring, die men niet alleen toen, 
maar ook nog lang daarna, aan zijnen arbeid geschon
ken heeft, hieruit, dat in de latere Almeloveeusche uit
gaaf, die meermalen met kleintJre of grootere verande
ringen en bijvoegsels herdrukt werd, de tekst van VAl{ 
DER LINDEN gevolgd is. 

Onder de oudere Grieksche schrijvers waren het inzon
derheid HIPPOCRATES en ARISTOTELES, door welke VAN 

DER LINDEN werd aangetrokken. In beider -geschriften 
was hij geheel tehuis en lçende daaraan eer te veel dan 
te weinig waarde toe. Dat aan de door hem bezorgde 
uitgaaf der Hippocratische geschriften (41) een groote 
aftrek is te beurt gevallen, moet grootendeels ver
klaard worden uit haar gemakkelijk formaat en hare 
b\jzonder nette uitvoering. HALLER noemde haar daarom 
eene nitiàa editio. Voor het overige is de uitgever, 
wat zijne in den tekst gebragte veranderingen betreft, 
op dezelfde wijze als bij 0ELsus te werk gegaan, hoewel 
die veranderingen minder talrijk zijn. Dat er _echter 
op de meeni,ng van LITTRÉ, als of VAN DER LINDEN 
geenerlei handschriften geraadpleegd zou hebben, veel 
valt af te dingen, blijkt uit de uitkomsten van het door 
den hoogleeraar ERMERINS bewerkstelligd nader onder
zoek. _ Die geleerde toch overtuigde zÎch, dat hij niet 
alleen van den op de Leidsche bibliotheek aanwezigen 
Vossiaanschen Codex gebruik gemaakt, maar ook _· in 
het algemeen veel meer handschriften gecollationeerd 
heeft dan door vele voorgangers van LITTRÉ gemeend 
wercl (42). Daarenboven moet men in het oog houden, 
dat de dood hem verhinderd heeft, door bijgevo·ègde 
noten, die voor een derde deel van het werk bestemd 
waren, eenige nadere aanwijzing omtrent zljne tekst
kritiek te geven. Uit de omstandighetd, dat de schrij
ver de uitgaaf van zijn werk niet beleven mogt, en deze 
aan zijn zoon H.ENRICUS ANTONIUS heeft moeten overla
ten, is nog een ander groot nadeel voo1-tgevloeid. VAN 
DER LINDEN ha'"d namelijk geene latijnsche vertáling van 
de Hippocratische boeken vervaardigd, en deze - werd 
intusschen, om er een toereikend debiet aan te verzeke
ren, door de uitgevers ABRAHAM en ADRIAAN VAN GÀAS• 
BEECK verlangd. Men besloot daarom de latijnsche ver
taling van JOHANNES 0ORNARIUS over te nemen, doch 
voorzag niet de gevolgen van dezen weinig doordachten 
maatregel, dat die latijnsche vertaling namelijk op som
mige plaatsen geheel niet zou strooken met den daar
tegenoverstaanden Griekschen_ tekst. Als b.v. in het 
eerste · bqek de morbia mulierum ( 43), een door middel 
van witten- wijn bereid aftreksel van vijf cli.ntharides> 
van kamillen, selderij enz. als _ stondend rijvend middel 
en ter uitdrijving van de vrucht wordt -voorgeschreven, 
dan merkt men, bij vergelijking van den Griekschen 
tekst {Ilet dien van Foësrns en anderen1 niet alleen groot 
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verschil op; maar men ontwaart zelfs, dat die geheele oordeel va.n GUY PA.TIN (49), dat is, van eenen rnaü, aan 
zi n.-me<le in de Lalijnsche vertaling gemist wordt, ter- wien geene scherpzinnigheid ontzegd kan worden, àoch · 
wijl er van die weglating geenerlei rekenschap wordt \vieus hekelende en sarkastische pen noch vriend, noch . 
gegeven. ,Eene zoodanige door anderen begane dwaling vijand ontzag, wanneer het de handhaving gold der Ga,.
mag men echter aan VAN DER LINDEN . zelven niet wij- lenische dogmatiek en de hestrijding der ni~uwere che
tcn. Ware liet dezen vergund geweest, de !natste hand miatrische rigting, wiens voorstanders hij gewoon was 
aan zijnen arbeid te leggen, dan ZOU h~j v~1·moedelijk de valsche munters in de Geneeskunde te nbeme~. 3n 
voor eene hetere uitvoering gezorgd hebben en het on- de gevolgen van dien blinden en onverzoenlijken ijver 
g1ifistig oordeel ontgaan zijn, hetwelk bovenal TRILLER heeft ook VAN DER LINDEN moeten deelen~ niettegen
over de Lindeniaansche uitgave heeft uitgesproken ( 44). staande de.ze tijdens zijn leven meende onder zijne llij~ 

Met meer zorg is onze hoogleeraar te werk-gegaan, zondere vrienden te qeh9oren (50). Wat voor . het ,ov~
~aaraan trouwens veel mindere moeite verbonden was, rige het feit betreft, dat bij GUY PATIN het voornaa~ste 
hU zijne uitgave van de boeken van CARDANus, "over het document· voor VAN DER, LINDEN's beschuldiging uit
nut der tegenspoeden" (45), en van de gezamentlijke wer- maakt, zijne laatste ziekte namelijk en het gebrui~ van 
ken van ADRIAAN VAN DER SPIEGHEL ( 46), wiens boeken, spiesglansbereidingen, daaromtrent zal men zich geene 
de humani corporis fabrica, daardoor eene veel ruimere nàdere inlichting verschaffen kunnen, vermits coccEJUs ' 
v'ersr1reiding gevonden hebben, in zijn levensberigt wel over de aanleidende oorzaken 

De overige door VAN DER LINDEN uitgegevene en dier ongesteldheid, maar natuurlijkerwijze niet over bren 
deels te Franeker, deels te Leiden door hem bewerkte aard en · hare behandeling gesproken heeft (51). - VAN 
geschriften hebben zoowel betrekking op den geheelen DER LINDEN overleefde dus slechts enkele maanden zij
om vang der theoretische Geneeskunde, gelijk reeds door nen, tien jaren ouderen, ambtgenoot ADOLi>.ft :voRSTIUSr 
de titels, Universae Medicinae compendium, Manuductîo over ~iens verdiensten reeds in een vroeger opstel, over 
ad Medicinam, Selecta medica en Medulla medicinae, het onderwijs in de natuurkundige wetenschappen, vooi-a 1 
wordt aangeduid, als inzonderheid tot de physiologie, in de kruidkunde handelende, het noodige gezegd is . . 
die zich in dien tijd grootendeels . tot . eene ontleedkun-
dige beschrijving van het menschelijk ligchaam bepaalde. Bijna gelijktijdig met KJJPER en VAN DER LIND,EN . 
Evenwel is VAN DER LINDEN's Medicina pkysiologica, begon de akademische loopbaan van _ JOHANNES , ·v,AN _ 
uaar het oordeel van Il.ALLER, geenszins van alle waarde H0RN.E, die als opvolger van den in 1650 .. ovèrled:en 
ontbloot, vermits daarin vele plaatsen van HIPPROCRA-:- hoogleeraar VAN VALKENBURG, nog in datzelfde jaar ~ls : 
T.ES, GALENUS. en ARISTO'rELES oordeelkundig bijeenge- professor extraordinarius: beroepen werd. · Ofäêhó,on .i:le; .. 
bragt zijn, de juiste beteekeni.s van sommige bij die Leidsche hoogeschool zich over zijn ~e~it veel )angei< 
oudere schrijvers voorkomende woorden naa:uwkeurig dan oe r dat van zijne beide genoemde ambtgen,09ten 
wordt nagegaan, en de ontleedkundige beschrijvingen heeft mogen verheugen, zoo was aan hem echter, even- . 
veelal uit VESALIUS en andere goede bronnen geput min als aan KIJPER en VAN 'DER LINDEN, een lang leven . 
zijn. Ook schijnt de beschrijving van de spieren der beschoren, vermits hij, gelijk ons later zal blijken, nog , 
hand, van de gehoorbeentjes enz. te bewijzen, dat het geen 50jarigen ouderdom heeft mogen bereiken. Dat; 
VAN DER LINDEN geenszins aan ontleedkundige, door leven was echter lang genoeg, om hem veel tot den roem _ 
eigen onderzoek verworvene kennis ontbroken heeft, en der hoogeschool te doen bijdragen. De beschomyini 
dat het hoogst ongunstig oordeel, daarove1· door GUY zijner lotgevallen en daden zal, naar ik meen, die uit
PATIN uitgesproken ( 47), geenszins van groote partijdig- sprnak wettigen. , 
heid is vrij te pleiten. Wederkeerig echter moeten wij Op het einde van 1621 te Amsterdam geboren, ge- ,' 
toestemmen, dat VAN DER LINDEN niet onbevooroordeeld noot v ~ HORNE eene zeer· zorgvuldige, aan den stand . 
was. Terwijl hij toch aan HARVEY's verdiensten omtrent zijner ouders geë\•enredigde opvoeding. Zijn grootvader, ... 
de leer der generatie regt wedervaren laat, meent hij PIETER v AN HORN E, was een rijk en. aanzienlij~ koop,~ .. 
hem de ontdekking van den omloop des bloeds te moe- man te Antwerpen geweest, en zijn vader, JACOBUS, had . 
ten betwisten, in vollen ernst meenende, 'èlat daarvan de die woonplaats, na van de Roomsche tot de Hervormde. 
eer aan HIPPOCRATES toekomt. Om hiervoor het bewijs kerk . Le zijn . overgegaan, met Amsterdam venvisseld, . 
te leveren, heeft hij eenige Exercitationes de circuZatione waar hij als bewindhebber der Oost-Indische Maat- _ 
8anguinis nchtereenvolgens (1659~1663, 4to) te Leiden schappij eene aanzi.enlijke . en voordeelige betrekking · 
uitgegeven. bekleedde (52). Onder zulke omstandigheden geplaatst . 

Het is vreemd en raallselachtig, dat een mail als VAN had de jonge VAN HORNE van zijne eerstejeugd af, al · 
DER _LINDEN, bU zoo grooten en onbepaalden eerbied wat aan zijne wetenschappelijke opleiding bevorderlijk · 
voor de Hippocratische geschriften, .tevens de phantasti- zijn kon. Overeenkomstig . het verlangen Z\jns vaders, 
sche en chemiatrische leer van PARACELsus en VAN maakte hij aan de Leidsche hoogeschool een begin met 
HELM0NT heeft kunnen omhelzen. En echter schijnt dit, de literarische studiën, om daarna de Regtsgeleerdheid 
wat zijne praktische ri~ting betrefr, werkelijk het geval meer opzettelijk te beoefenen. Aan dit l1rntste voor-. 
geweest te zijn. HALLER vermeldt, dat dit vooral in nemen werd echter geen gevolg gegeven. Door het .• 
de laatste jaren zijns levens geschied, en hij er zelf het bijwonen der openbare arnüomische lessen werd de jon-, 
slagtoffer van geworden is ( 43). Aan die uitspraak van . ge YAN. HORNE namelijk zoo zeer getroffen, dat hij eerst, 
HALLER zal men echter in het gegeven geval, geen ge- nu .zijne ware roeping leerde kennen. Hij besloot daar,- , 
z.i1g mogen toekennen, dewijl. zij alleen steunt OJl het om de Regtsgeleerdheid vaanvel te zeggen en zièh .ge-, , 



heel aan de Genèeskti'ndc, en b\j voorkeur aan de Ont- kosten · door h_et vervaardigen van ·anatomische téeké~
leeilkunde te wijden, waartoe hij zoowel -te Leiden bij ningen veroorzaakt (55). · Strekt de vermelding -van "d~ 
OTHO HEURNIUS en VALKENBURG, als later te Utrecht, laatstgenoemde bUzonderheid tot een bewijs, dat de_ 
geschikte gelegenheid vond. Na den afloop zijner aka• werkkring van VAN HORNE zich niet tot het houden 
demische loopbaan bezocht · VAN HORNE verschillende · der lessen beperkte, maar dat hij ook. voor een gi-ooter 
Ita.Haansche · hoogescholen, en maakte zich vooral het publiek trachtte nuttig te z~jn, ditzelfde zal on

1s lat~{ 
ontleedkundig onderwijs van JOHANNES VESLINGIUS ten tioor de vet·melding zijnet' geschrifte'n bevèstigd wördèi1'. 
nutte:, die aan de -Universiteit te Padua, als opvolger Het is daarom niet te verwonderen, dat de Jeugdige 
van ADRIANUS SPIGELIUs, zijne lessen in dezelfde ont- hoogleeraar niet alleen te Leiden maar ook· eh.lers een 
leeclzaal · van het Gymnasium Patavinum hield, waat groot.en opgang maakte, en dat hij reeds in 16-52, a:ls 
vroeger FABRICIUS aó Acquapendente, FALLOPius en CAS• · .hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde, naar Amster
sERIUs· onderwezen hadden. Ook voelde VAN HORN.E dam befoepen werd (56). Van het · haar da·ardoor drei-· 
zich · aangetrokken door den grooten naam, dien zich des- gend - verlies bleef de Leidsche hoogeschooI ·· eçhter 
tijds MARCUS AURELIUS SEVERINUS onder de Italiaansche gelukkigerwijze verschoond, dewijl VAN HORN'E op liaa/ 
geleerden verworven had. Hij bezocht daarom ook Na• grootere betrekking gevoel,Je, dan op zijne · gebóorte~ 
pels, om de lessen diens grootèn meesters, bij wien tal- plaats Amsterdam; Den 27sten Januar~j 1653 werd hij, 
rijke, vooral aan heelkundige gebreken onderhevige lij- na den dood van HEURNIUS, tot Anatomiae et Chinirgiae 
ders raad en hulp zochten, te zamen met vele andere Professor Ordinarius aangesteld (57). Ofsclioon hem 
leergierige jongelingen bij te wonen. Met ·hetzelfde doel hij die aanstelling slechts eene jaarwedde van f 600, 
vertoefde 'hij later eenigen tijd in Venetië, Milaan en ook vroeger reeds door hem genoten, werd toegekend, 
elders. · Na vervolgens Sicilië en Malta bezocht en zoo werd deze echter reeds in het eerstvolgende jaar 
Zwitserland dool'reisd te hebben, hield hij zich eenigen (17 Augustus 1654) met f 200 vermeerderd (58). · Met -
tijd te Bazel op; waar hem eershalve een doctora.al di'- een zoodanig tractement van acht · honderd · gulden · 
plom:i' wèrd uit.gereikt. Einclelijk wèrd ook Frankrijk, 's jaars heeft VAN HORNE zich lang moeten te vrede 
vooral Mo.ntpellier, en Engeland door VAN HORNE he- stellen; én het waren l!,lleen de twee laatste jaren zijns 
zöcht; wien het noch Rari lust noch aan middelen out.:. levens, dat hij dè gewone jaai-wedde van f 1000 ·genoten 
brak om deti sèhat · zijnei· ervaring uit te breiden. heeft (59). Door die s~hrale geldelijke belooniilg, waar-' 

Van "déze zesjarige wetertschappelijke reis in het vader· in de hoogleeraar hij vele zijner ~mbtgenooten zèer ten 
lan.d t~r'uggekèerd, kwarri het hem zeer begeerl~jk voor, · achter stond, · schijnt zijn ijver echter nooit verflaauwd 
eèn'e ; ahdemische betrekking te bekleeden en zoo te · zijn, en het is daarom te meer te betreuren, dat hij 
vo'ór de ' wetenschap, en vooral voor de beoefening der geen hoogeren ouderJom heeft mogen- bereiken. -Ih 
ontle-e-rlkuncle, geheel te kunnen leven. Het vooruitzigt ruim acht-en-veertigjarigen leeftijd toch werd hij, den 
orn · ·dien wensch · vervuld te zien, was, wat de Leidsche 5den Januarij 1670, aan zijn belangrijken werkkring door · 
hoogeschbol betrof, op dat tijdstip allezins gunstig. Toen den dood ontrukt (60). -
OTHO HEORNIUS namelijk, in de laatste ja'ren zijns Ie- VAN noRNE's akademische loopbaan is vruchtbaar ge~ 
ven~, door · ouder<lomszwakte verhinderd werd anato- weest in het geven van degelijk onderwijs; in het vor• 
mische lessen te geven, werd de noodzakelijkheid rn- men-· van_ beroemde leerlingen, en in het uitgeven van 
gezien op middelen bedacht te zijn, waardoo.r de eenige belangrijke, wel niet uitvoerige, maar eigene ont
gerêgelde gang der ontleedkundige lessen op nieuw zou · (lekkingen. bevattende geschriften. Hij was namelijk een · 
kunnen gewaarborgd worden. Dit was te meer noodig: zeer beschaafd en veelzijdig ontwikkeld man, die niet 
omdat toen ook 'v ALKENBURG, die dat onderwijs eerst met i;tlleen in de Griek.sche en I~atijnsche àuteµrs zeer be" 
HEURNIUS gedeeld en laatstelijk alleen waargenomen dreven was, maar ook het Jlransch, Italiaànsch, Hoog
had, in het jaar 165-0, door den dood aan de hooge- duitsch en Engelsch gemakkelijk en vloeijen<l sprn.k (61). 
sch'ool' ontviel; In dat laatstgenoemde sterfgeval vond Verstrekte hem dit reeds tot- groote aanûeveling, nog 
VAN HORNE · vei'moedelijk de naaste aanleiding tot zijn meer was het ~ijne buitengewone belangstelling in de 
schriftelijk aan · Curatoren gedaan, en in hunne verga.de- natuur- en geneeskundige wetenschappen, waardoor_ aan 
ring van 1 December 1650 ter tafel gebragt verzoek: zijn onderwijs leven en kracht werden bijgezet. Vroeger 
,, om: in den aanstaanden · winter syne konste van ana- had hij met lust de kruidkunde beoefend, en ook ge
tomiseren op de voorkomende subjecten publycquelick durende ztine àkademische loopbaan muntte zijn onder~ 
ten ·dienste ·van de U niversiteyt te mogen exerceren." wijs door veelzijdigheid uit, zood at het geenszins alleen 
Aan dat vèdangen werd op 8 J!'ebruarij 1651 voldaan, tot de Ontleed- en Heelkunde beperkt werd. Door het 
nadat · op· een soortgelijk verzoek, door een Keulsch ge- raadplegen toch van de Ordines Lectionum, die ,:;ich van 
neesheer, FRANCISCUS MONHEMitrs, · in een latijnschen · lü54 (van de vroegere jaren worden er geene exempla
brief aan Curatoren en Burgemeesters gedaan, afwijzencl ren onder cle docnnienten van den akademischen Senaat · 
beschikt was (53 ). Aan VAN HORNE daarentegen werd aangetroffen) .tot 1669 - het iaatste levensjaar van den · 
niet ·alleen het houden der anatomische dcmo11stratiën hoogleeraar --,, uitstrekken, kan men. zîch overtuigen, · 
to·egestaan, maar· reeds weinige rlagert láter werd hi.j, bij _ dat er in ae theoretische lessen van y A.N HORNE eerie , 
l\.lissive · van 28 Februarij, tot Professoi• Anatomiae extra- aangename verscheidenheid _plaats ha/1, en dat ·het alleen 
ordinarius aa:ngesteld op eene jaarwedde van/ 400 (54), de Exercitia anatomica puólica mensibu8 kióerni8 waren, -
welk tractement etenwel reeds in het eerstvolgende jaar die elk jaar op de,:;elfde wijze door hern werden aan::. ·· 
met f 200, verriieetderd werd, tl)r tegemoetkoming in de gekondigd. Zoo behandelde hij h. v.; in den zomer'- c:n 



. wintercursus van 1654, het ·. zevende boek van èELsus· 
en een gede.elte der negen boeken· van GALENUs de arl
rninistratione anatomica, die later, althans· fo 1660, door 
de Epitome anatomica van VEs.ntus, en in 1667 door 
de humani ·corporis partium · descriptio van FERNELIUS 
vervangen werden. Ook gaf VAN HORNÈ niet alleen 
lessen over de Heelkunde in het algemeen, maar dikwijls 
ook over het een of ander meer belancrriik hoofdstuk • 

0 ~ ' 

vermëld wordt (68), hebben deels betrekking tot den 
geheelen omvang der Ontleedkunde, deels tot bijzondere, 
met meer zorg onderzochte ei1 rnonographisch behan
delde onderwerpen, om thans geen gewag .te maken van 
de ophelderende aanmerkingen, waarmede de Leidsche 
hoogleeraar zoowel oudere als latere schrijvers verrijkt 
en op nieuw uitgegeven heeft. Tot de eerste soort van 
geschriften behoort zijn Mikrokosmus, sive manuductïo 
ad liis"tÓriam corpo1-is kumani, welk boekje in 1660 voor 
het eerst verschenen, herhaalde malen een herdruk, door 
den schrijver zelven of door anderen bezorgd,. vorderde, 
en ook in het Hollandsch, ]?ransch en Hoogduits.ch 
vertaald werd. · Hoewel de met groote beknoptheid ge
paard gaande naauwkeurigheid allezins lofwaardig .is, zoo 
heeft echter dat boekje thans natuurlijkerwijze alle waarde 
verloren, te meer, dewijl daarin geene eigene waarnemin
gen worden medegedeeld. Het is daarom jammer, dat 
het aan v .AN HORNE 'niet vergund was, een door ,hem 
bewerkt ontleedkundig plaatwerk, waarin voornamelijk 
de spieren van het ligchaam afgebeeld en . beschreven 
waren, in het licht te geven. Van die platen . wordt 
melding gemaakt door OLA.US BORRICBIUS in eenen aan 
BARTHOLINus, op 21 April 1661, geschreven brief (69). 
Dat plaatwerk is later in het bezit van BOERHA.AVE ge• 
komen en gelijktijdig met de door dezen • nagelttten 
bibliotheek ·verkocht (70). De, verdere lotgevaUen' dier 
afbeeldingen zijn mij onbekend gebleven. Het vermelde 
feit is echter op zich zelf merkwaardig en m0gt ter-egt 
aangevoerd worden, ten bew'ijze va'n de techni~che be
kwaamheid, die VAN HORNE als ontleedkundige bezat, 
Daarvan worden ook andet·e proeven,, zooweL -in "" dèn 
aangehaalden brief van BORRICHIUS als elders genoemd, 
en het blijkt uit die berigten, dat VAN BORNE, naàr den 
smáak dier tijden, inzonderheid veel zorg besteed heeft 
aan het kunstmatig droogen en bewaren, zoowel van paren-

in 166 l b. v., over de ziekelijke gezwellen (de tumori-
óus),. in 1663 over de voornaamste chirurgische kunst
hew~rkinge~, in 1669 over de meest belangrijke Hippo
cratische ziekteverhalen op het gebied der heelkunde. 
Gelijk hij somtijds een en ander boek van GALENus de 
usu partium tot · 1eiddraad bjj zijn onderwijs nam (I 665 
en 66), zoo heeft hij ook afzondei"lijke lessen over de 
Materies medica en over de Metliodus medendi gehou
den, zoo l is op de beide Ordines Ledionum van 1662 
is aangekondigd. Zelfs heeft VAN HORNE, van 1657 af, 
openbare lessen gegeven over den gèhe.elen omvang der 
Institutiones medicae, waartoe hij, na den dood van 
KIJPER (26 September 1655) opzettelijk geautoriseerd 
was geworden (62) •. Toen hij,· na de komst van SYLVrns, 
van het geven dier laatstgenoemde lessen ontheven werd, 
ontving hij van Curatoren voor de in dezen gepraesteer
de diensten eene geldelijke belooning (62b). 

Groot is het getal leerlingen, die in VAN HORNE's 
school gevormd zijn geworden. Onder deze moet om 

. . . . , ' . 
van BURCHERU9 DE VOLDER, CORNELIS BON'fEKOE, FRÈ· 
DRIK DECKER9 en anderen niet te gewagen, aan FRE
DRIK RUYSCH en JOHANNES SWAMMERD.Á.M de voornaam
ste plaats worden toegegekend. Dat RUYSCH toch niet 
_alleen zijne geneeskundige st~diën grootendeels aan de 
Leidsche hoogesèhool, wáár toen de Ontleed- en Kruid• 
kunde met zoo veel ijver beoefend werden als of zij dáár 
alleen tehuis behoorden ( 63), volbragt heeft, maár ook 
al<láár, en niet te Franeker, gelijk men algemeen, op het 
gezag van den zoo even in de aantèekening aange
haalden SCHREIBER, ten onregte gemeend heeft, tot 
Medicinae Doctor gepromoveeru werd, is mij uit stel
lige berigten gebleken (64). En wat den beroemden 
SWAMMERDAM betreft, deze legt. zelf het getuigenis 
af, dat hij de meerdere volkomenheid zijner meeste 

chymatet1se organen als van gepraepareerde ,gpieren. · Daar
toe vond VAN HORNE ook aanleiding in den · opgang, 
dien LODEWIJK DE BJLS bij sommigen zijner tijdgenooten " 
maakte, en in de twisten, waarin hij, benevens vele andere 
ontleedkundigen van dien tijd, met laatstgenoemden ge
wikkeld werd. LODEWIJK DE BILS namelijk, eerrhollandsch 
edelman, Heer van Coppendam, Boonen enz.. en later 
burgemeester van Aarden burg, veelal te Rotterdam ;Ver
toevende, vervolgens te Leuven en eindelijk in 's Her" 
togen bosch woonachtig, beoefende als liefhebber de ont
leedkunde en baarde, - omstreeks het midden der zeven
tiende eeuw, groot opzien door zijne gewaande ontdek
king om lijken, zonder de minste uitvloeijing van bloed, 
te ontleden, en om geheele lijken of enkele deelen zóó 
toe te be1·ei<len, dat zij aan g·eenerlei bederf onderhevig 
waren en niettemin hare natuurlijke buigzaamheid en 
geschiktheid ter ontleding behielden. Tot het bezigti• 
gen van vier op die wijze toebereide specimina z0u een 
gezelschap van deskundigen in -staat gesteld worden, 
wanneer elk der leden 25 gulden betaalde, en voor de 
mededeeling van het geheele geheim werd · niet minder 
dan 120,000 florijnen gevorderd. Die overdreven,. eisch 
van DE BILs en de buitengewone ophef, waarmede he.ij 

onderzoekingen aan VAN HORNE verschuldigd was (65), 
terwijl BOERHA.A. VE, in SWAMMEBDAM 's levensberigt vóór 
rle Biólia naturae, zegt, dat deze als student te Lei<len, 
twee volle jaren de lessen van v AN HORNE bijwoonde. 
Aan dit beroemde tweetal mogen wij, als derde voorbeeld, 
den Deenschen ontleedkundige NICOLAUS STENONIS toe
voegen, die, na vroeger te Koppenhagen onder THOMAS 
J3ARTHOLINVS gestudeerd te hebben, zijne geneeskundige 
studiën aan · de Leidsche hoogeschool, onder SYLVIUS en 
v AN ;HORNE voortgezet, en eene Dissertatio over de !die• 
ren der mondholte verdedigd heeft (66), welk proef• 
schrift al snog historische waarde heeft, dewijl daarin 
de uitlozingsbuis der glandula parotidea, sedert dien · 
tijd, op voorstel van VAN HORNE, ductus Stenónianus 
genoemd, naauwkenriger beschreven wordt, dàn · door 
GERARDUS BLASIUS, die zich de uitvinding toeëigendf', 
geschied · is (67). · 
· ·De ontleedkundige door V!.N HORNE uitgëgeven ge

~chriften, welker korte inhoud door HALLER en PORTAL 

zelf over zijne uitvinding sprak, gaven aan de zaak 
groote ruchtbaarheid en · weldra aanleiding tot talrijke 
geschriften, zoowel van voorstanders als bestrijders! On·"" 



,dèr de eersten behoorden de . Rotterdamsche geneesheer HARVEY verkondigde leer het onbepaalde, tot hiertqe 
NICOLAAS ZAs, van wien de geschriften op naam van aan ·GA.LENus toegekende gezag onbestaanbaar was. Oo.k 
DE· BILs uitgegeven, grootendeels schijnen afkomstig te A.SELLI's ontdekking deelde in dien strijd der ~eenin.gèn, 
·zijn, en de Groningsche hoogleeraar ANTONIUS DEUSING, en het is niet te verwonderen, dat door \·eleµ de nood
die als lofredenaar der nieuwe kunst van ontleden op.- zakelijkheid werd ingezien van een vernieuwd of voor-t
trad. Onder de bestrijdel's daarentegen, zoowel van gezet onderzoek. Aan een zoodanig onderzoek werd 
eenige door DE BILS verspreide dwaalbegrippen omtrent vooral door JEAN PECQUET, ontdekker van den d.uctus 
den loop en de bestemming der vasa lymphu.tica, als t.horacicus (1647), door OLA.US RUDBECK, hoogl~.~~aar te 
van zijne zoog.euaamde ontdekking eener nieuwe manier U psala, door den reeds dikwijls genoemden TROM.AS 

·van balsemen, · mogen de voornaamste ontleedkundigen BARTH0LINus, en, onder de Leidsche hoogleeraars, döor 
van dien tijd, zoo als THOMAS BARTH0LINUS, PAULUS JOHANNES WALA.EUS en JOHANNES VAN H0RNE deelge
BARBETTE, . JOHANNES HENRICUS PA.ULI en FREDRIK nomen. Wat men aan elk dier geleerden verschuldigd zij 
RUYS0H geteld worden. Tot dat getal behoorde ook is thans moeijelijk te bepalen, daar letterkundige twis
J0HANNES VAN H0RNE, die door de wetenschappelijke ten, inzonderheid over priol'Ïteits-kwestien, evenmin' in 
twisten, waarin hij met DE BILS gewikkeld werd (71 ), hunnen als in lateren tijd ongewoon waren. Dit is 
niet alleen tot een vernieuwd onderzoek van het chijl- evenwel zeker, dat onze VAN H0RNE onder de genoemde 
en watervaatstelsel aanleiding vond, maar ook tot te geleerden eene eervolle plaats inneemt. Hij toch zal 
' meerdere zorg werd aangespoord bij de vervaardiging als hoogleeraar in de ontleedkunde, wel he't eerst van 
van ontleedkundige praeparnten, ten einde deze voor de allen kennis gedragen hebben van de groote, door RUD

. hooggeroemde specimina van DE BILS niet zouden on- BECK in 1650, tijdens diens · langdurig verblijf te Leiden 
derdoen. Dat toch VAN HORNE's technische bekwaam- gemaakte ontdekking der vasa lymphatica (in ondér

. heid in al wat tot de praktische ontleedkunst behoort, scheiding van de chylifera)1 die door genoemden Zweed
groot geweest is, blijkt uit het getuigenis van een zijner schen geleerde weldra aan VAN HORN.E en anderen wér
tijdgenooten, die de netheid en zorgvuldige bewerking den aangewezen (76). Inzonderheid komt aan den Leid-
roemt, waardoor nl watVAN HOBNE van dien aard ver- schen hoogleeraar de verdienste toe, den ductus thoi'a• 
va·ardigde, werd gekenmerkt (72). Ook is het waarschijn- cicus, toen nog chyliferus genoemd, het eerst bij .den 

Jijk, dat .SWAMMEJl.DAM en RUYSCH, die . beiden in de meusch gevonden, naar behooren beschreven en duide
kunst, ·om de fijnere vaten met eene gekleurde stof op lijk afgebeeld te hebben (77), terwijl de vroegere waar
te vullen, zeer hebb.en uitgemunt, hierin insgelijks hun- nemingen van PECQUET en anderen zich alleen tot de 
nen leermeester VAN H0RNE tot voorganger gehad hebben. chijl voerende vaten bij den hond eu andere dieren hè
Daarenboven blijkt uit hetgeen de Leidsche boogleeraar paald hadden. Ofschoon . nu zoodanige tot de vergeliJ

. ·naar ,aa11leiding der Malpighiaansche leer over het maak- kende ontleedkunde betrekkelijke waarnemingen geeus:. 
.,sel dei· longen, aan zijnen vTÎend BARTH0LINus te Kop- zins onbelangrijk waren, zoo gaven zij somt;jds echter 
.penhagen schreef, dat hij in al wat door mikroskopisch t.evens aanleiding tot het maken van verkeerde ge
·onderzoek · aangaande het maaksel der organen werd aan volgtrekkingen, of oefenden zelfs een nadeeligen · in
,het licht gebr1lgt, behoorlijk belang stelde, ofschoon het vloed op den gang van het onderzoek uit. AsELLI toch 
hem aan de geschikte werktuigen of aan de noodige 

I 
mee-ode, _dat. de zoogenaamde nielkvaten dienden óm - de 

geoefendheid schijnt ontbroken te hehben, om zelf zoo- in het darmkanaal gevormde chijl naar de lever të voe
danig onderzoek te bewerkstelligen (73). Om dit een en ren, terwijl RUDBECK, van wien de benaming van ductus 
arider regt te waarderen, moet men bedenken, dat VAN kepatici aquosi afkomstig is, van oordeel was, dat die 
H0RNE, althans in de eerste jaren van zijn professoraat, vaten de bestemming hadden om vochten uit de lever 
-met g·ebrek aan lijken te strijden had (7 4), terwijl hij deels naar het pancreas, deels naar den hoof<lstam vail 
zich ook beklaagt, dat er zoo weinig tot zijne aanmoe- de chijlbuis in de lendenen over te voeren. Zoowel de 
diging en ondersteuning geschiedde (75). ~ene als de andere theorie droeg er toe bij, dat men 

Onder de bijzondere .onderwerpen, in wier behandeling die vaten hoofdzakeHjk slechts onderzocht in de meseh
VAN HORNE groot belang stelde, en aan wier nader on- teria en in de nabijheid der cisternà lumbalis, maar de 
derzoek hij . ze~f een werkzaam deel nam, behooren hooger, hoven het diaphragma gelegene deelen în dat 
vooral de vasa lymphatica. Zoo als bekend is, was er tus- opzigt -verwaarloosde. En toen later ook de achterwand 
schen de ontdekking van HARVEY, waardoor de bestem- der borstholte <loor JEAN PECQUET onderzocht werd, 
ming der blo,edvoerende vaten aan het licht gebragt wa~, vond deze jeugdige Fransche geleerde, dat de groote 
en die van CASPARUS ASELLI, die bti de ontleding van chijl buis (incognitum chyli r eceptaculum) bij den hond, 
eenen hond (23 Julij 1622) het eerst de vasa lactea of welke het voorwerp van zijn onderzoek uitmaakte, aan 
ch_ylifera van het mesenterium ontdekte en aan eenige weêrszijde, zoowel in de regter als in de linker vena 
vrienden te Pa via; die hem eene demonstratie der nervi subclavia . werd . ingeplant. Het gevolg dier . ontleding 
,recllrrentes verzocht hadden, aanwees, slechts eene tijd- was, dat PECQ.QET, aeen aeduld hebbende om zijn on.
ruimte _van weinige ja·ren verloopen. , Beide ontdekkingen, derzoek Jneermalen :n ooi:,k op ander~ dieren te hei·ha• 
waarvan de laatste echter eerst na __ AS.ELLI's dood (24 len, alvoTeûs zijne ontdekking bekend t.e maken, ten 
April . 1626} wereldkundig gemaakt werd door de uit- onregte meende, eene zoodanige. verdeeling . van den 
gave zijner Dissertatio de lactibus seu lacteis venis ductus thoracicus voor den normalen toestand . zoow~l 

. ·' ' 
verwekten groot opzien en bragten vele gemoederen in bij den mensch als bij de zooadieren . te moeten houden 

bewegin~, vooral dewijl men inza~, dl;lt rnet de cl.oor Het door .VAN HORNE bij vele
0

andere' dierel¼ zoo alsJa,~~ 



ten, konijnen en kalveren bewerkstelligd onderzoek, tot · den dood van VAN HO"RNE, hevig get\vist hebben (81 '). 
hetwelk 1ou.1,s DE BEA.UFORT, een Fi'ansch Geneesheer, Mogt iemand tot eene vernieuwde geschied- en oordeel
.die te Leiden de prnkt\jk uitoefende, VAN HORNE's ambt- kundige behandeling van dit onderwerp lust gevt,elen, 
genoot VAN DER LINDEN en vele studenten werden toe- dan zullen de belangrijke door den hoogleeraar DONDERS 
gelaten, was daarom alleáns geschikt om eene belangrijke en door Doctor VAN DER BOON daaromtrent gegeven 
bijdrage op te leveren, vooral toen hem de gelegenheid berigten moeten geraadpleegd worden {82)" 
verschaft werd, dat . onderzoek ook tot het lijk van Als heelkundige schijnt VAN H0RNE zich vooral 'ge
den mensch uit te strekken. Dien ten gevolge gaf hij vorrnd te hebben naar het uitstekend voorbeeld ;van 
de reeds aangehaalde afbeelding en beschrijving van FABRICIUs ab .dcquapendente, van wien hij dikwijls eer
hetgeen hij bij laatstgenoemde hJkopening gevonden had volle melding maakt. Omtrent zijn onderwijs~ in :de 
uit, met vermelding tevens van de verbinding, waarin Chirurgie zijn mij geene bijzonderhed:en voorgek:orricn, 
de ductus thoracicns met de cbijlvaten van het darm- ofschoon men vermoeden·. m:a:g, -dat I1êt .even vtut!:lttbîiàr 
kanaal staat, en van de wijze, waarop hij, na zijnen loop geweest zal zijn als dat in de ontleedkunde. Had Mj 
volbragt te hebben, in de vena subclavia eindigt. Toe- vroeger, ten behoeve zijner studenten, ,een ko,1't ·hand
valligerwijze kwam juist bij die eerste waarneming van boek over laatstgenoemd· studievak, -onder, de beuaniing 
VAN H0RNE de merkwaardige varieteit voor, gelijk men van Mikrokosmus, uitgegeven, evenzeer zorgde hij vooct· 
latei· vele gelijksoortige spelingen heeft aangetroffen, dat eene Mi!crotechne, id est, brevissima èlzirurgiae met!zodus. 
genoemde ~lrnis met twee takken, zo'owel in de vena ju- Over de waarde van dat boekje, en over des schrijvers 
gularis sinistra als in de vena subclavia, eindigde. Ein- heelkundige verdiensten in het algemeen, mag irizónder
delijk verhaalt de schrijver, als in het voorbijgaan, hoe hei<l PORTAL gei:aadple:egd worden, die tevens eenige, 
men zich bij vivisectiën van dieren, door het aanleggen door VAN HORNE met meer uitvoedgheid behandelde 
van ligaturen, aangaande den natuurlijken loop van den onderwerpen, gelijk de paracenthesis der borstholte bij · 
chijl en dus omtrent de bestemming van den ductus empyema en de verschillende manieren van steensnij
thoracicus, volkomene zekerheid verschaffen kan. ding, waarbij hij het binden der Iijdei·s ho ogelijk af-

Ook andere, met de leer der digestie in verbi::nd keurt, heeft aangewezen (83) . . Van · de belangrijke Epi:.. 
staande onderwerpen werden door VAN H0RNE naáuw- stola de aneurysmate echter, die ook in de gezame1flijke 
keuriger ondernocht. In 1656 en 5 7 liet hij achtereen- werken van VAN HORNE, door JOHANNES · GUI:LIÈLMUS 
volgens drie .Disquisitiones anatomicae de ductióus sali- PA.ULI uitgegeven, gelijk mede achter de ·Änatomic'à ; 
valibus, onder zijn praesidium, verdedigen, welke stu,kken aneurysmatis dissecti !zz'sto'ria van BARTHOLINUS (164-î)' 
door de zorg van HALLER in het eerste, daarmede ge- w0Nlt aangetroffen, heeft PORTAL geene inelcling ·'~ie .. ' 
opende deel der JJisputationes anatomicae selectae zijn maakt. · ,;, 
bewaard gebleven. Daarop volgde de vroeger aange- Ofschoon het uit ons eerstvolgend opstèl blijken · zat, ·· 
haalde, dooi- STENONIS verdedigde, JJissertatio de glan- dat tot den roem der Leidsche hoogeschool err van hef 
dul-is oris. Daarenboven vermeldt HALLER eeoe J)ispu- aldaar gegeven geneeskundig onderwijs, - iff en kort na 
tatio de nutritione en eene JJissertatio anatomico-medica het midden der zeventiende eeuw, döor den in 1658 a·an ' 
de partibus in ore contentis, omtrent wier inhoud mij KIJPER opgevolgderi hoogleeraar sYLVIUs, die het prä·k.:;' 
echter niets naders gebleken is. tisch onderwijs tot een vroeger ongekenden luister ,wfät 

Belangrijker waren VAN HORN.E's nasporingen aan- op te voeren, bovenal veel is bijgedragen, zoo meerrik 
gaande sommige tot het systema genitale behoorende echter geregtigd te· zijn lót de verklaring, dat ook· aàri 
organen. Even als velen zijner tijdgenoolen, vo11d ook het driemanschap - KIJPER, VAN DER LINDEN en 'VAN 

h~j daartoe in HARVEY's beroemde Exe1·citationes de HORNE - met wier leven en daden :ik getracht ·heh 
generatione animaliu:m gereede aanleiding. De uitkom- deri. lezer, ,in mijne tegenwoordige "bijdrnge~ nadêr"fre~ 
sten van zijn onderzoek gaf hij in 1668 in het licht, kend te maken; eene ee1·volle plaats mag toegek'éüd ' 
en die waarnemingen werden twee jaren na den dooçl worden. Mogen hunne namen door de groote; aan dêti 
·van VAN HORNE door zijnen leerling en vrie.nd swAM- ijver en de geleerdheid van SYLVIUS, ook buiten 'slahds; . 
MERDAM op nieuw uitgegeven en met belangrijke aan- te beurt gevallen reputatie eenigermate verdrongen, ' àf 
teekeningen vermeenlerd (78). Bij PORTAL (79) en bij op· den achtergrond geplaatst zijn, het~behoeft naauwe:.. 
HALLER (80) vindt men eene opgave van de meest be- lijks gezegd te worden, dat het oordeel van den · toen.:. . 
langrijke en eigene opmerkingen, cioor VAN HORNE in maligen tijd ons geen·szins tot Tigtsnoe1· verstrekken en , 
zijnen Prodromus medege<leeld. Eene juiste waardering nog minder tot schaal van vergelijking dienen kan, m'aàr 
van deze laatste is echter, met het oog op de vele, op dat het, bij de waardeáng van: schrijvers uit vróegerè . 
het gebied der- generatie~leer voorgekomen prioriteits- tijden, alleen de opehbaar. getnaakte vruchten van.hunnen ' 
kwestiën, niet wel mogelijk. Ook na een onpartijdig geest· zijn, die ons tot vraagbaak verstrékken moeten. · 
historisch onderzoek blijft het allezins moeijelijk, om Tot de geschiedenis der medisè:he Fact1lteit; in .. &-et 
met eenige zekerheid te bepalen, wat men, vooral met door ons beschouwde tijdvak, behooren nog hvee bijzon~ ·. 
het oog op de ovaria, bepaaldel~jk aan VAN ·HORNE en dei-heden, die ik ten slotte wil mededeelen. In de eerste 
diens . vroeger genoemden leerling NJC0LAU3 sTENONIS plaats •wordt narnelijk in de Acten dier ' Facu;Iteit'; ,:,el' 
moet toekennen, of aan anderen, vooral aan z(jne beide onder het -opschrift 1656, vermeld, dat er zic1i eeni~ê 
beroemde land" en tijdgenooten, REGNERUS DE GRAAF fyledicinae Doctores hadden opgedaan, die, zonder hier.: '· 
en JOHANNES SW AMMERDAM, die zich gelijktijdig met toe geroepen te 'Zijn, aan heeren studenten het h'o·uden . 
hetzelfde onderwerp bezig gehouden en · daarover, na I van theoretische en praktische lessen aanbodèn1 zoo-dat 



professoren meenden daardoor in hunne regteri verkort 
te worden en daarom een (?:OQdanig misbruik, na behoo1·
lijk , overleg met den Rector magnificus, te moeten tegen
f~aan (.85). De tweede bijzonderheid betreft een in l 663 
,loor de Faculteit genomen besluit, zoowel tot regeling 

.Ieerali:r zelf , hen'. hiervan eershalve of wegens bekrotii-. 
penheid van 1niddele11 ontslagen hebbe, binnen vee'rtiell 
dao-en na het be"in van · den halfJ. arüten cursus te vol-t, n '-J 

doen. 
«at,JliP 

vim hare eigene reg ten en verpligtingen, . als tot het A AN TE E K EN 1 N G E N. 
maken van sommige bepalingen omtrent het afleggen 
cler' ,ex_amens en 'het v_oldoen aan verdere verpligtingen (1) Resolutien van Caratwen, 3, pag. CLXXX. 
door <le studenten. . De . Faculteit vond daartoe aan lei- (2) Ibidem, pag. CCV: "S'enntui academico . - visum est; 
ding in den dood van VORSTIUs, die . als Senior der D. CuPERUM 11d publicarum in philosophia ·disputationum prae-

. d sidia hac lege adrnitti posse, ut intra· receptae in academia 
Faculteit, vele jaren àchtereën'volgens het decanaat ha 

· Aristotelicae philosophiae sese terminos contineat.,. DANIEL 
waargenomen. Daar het .echter bij de· overige Facul-

• HEIJNSHIS. 
teiten, en vroeger vermoe,delijk . ook bij - de medische, 

(3) Resol. 1. 1., pag. CCIII seqq.: ,, is goet gevonden end-e 
!!ebruikelijk was, dat elk Jid , de_r Faculteit op zijne b~urt, 1 b d d D d. · e Doe " gereso veert y esen, at . ALB. KYPERUS, me 1erna . · · 
als decanus fungeerde, · zoo besloten de toen overgeble- tor (elders ook Liberalium artium magister genoemd) - by 
ven leden, VAN DER LINDEN, SYLVIUS en . VAN HORNE, . provisie ende op eene prenve sa! worden geadmitteert, om_ m 
om _voortaan dienzelfden regel te volgen. De toen met de voors. academie opcnbaerlick in Physica alleen, ende geen

0

e 
onderling goed vinden gemaakte bepalingen, gedateerd andere gedeelten van de philosophie, te mogen doceren, en 
18 O:èitober 1663, zijn in 19 artikels vervat, en worden over de disputatien van dien te prneside.ren, sonder expressiè 
in het eerste <leel der Acten in haar geheel opgege- van tyt, mits hem houdende in terminis philosophiae Aristote
ven (86). Daaruit blijkt b;v., dathet decanaat, bij het Jicae receptae, ende dat hy daerover, naer gelegentheyt, in 

begin van (llken halfjarigen cursus, op 8 Februarij en redelickheyt, by dese Vergalleringe, sa! worden beloont, ende 
8 · Augustus, op een ander lid der Faculteit, volgens den dat in de extensie van voors. acte sal worden gelet, dat daerhy 
regel dei· ancienniteit, overging; dat die betre~king niet geene obligatie aan den voors. KYPER en wordc gegeven tot 
gelijktijdig met het Rectoraat kon worden waargenomen, eenige professie," 
en · dat de beurt van hem, bij wieo dit het geval zou (4) Resol. 5, pag. XXXVIII vso. 
zijn, . wer(l overgeslagen; dat de diensttijd van een deca- (5) 1. 1. 3, p. CCX seq. · 
nus, ,bij.pverlijden, door zijnen voorganger werd aange- (6) 1. 1. ·3, p. CCXXXII. 
vuJ<,l.. Verder ;worden in dat stuk de . ook thans nog (7) 1. 1. CCX8IV vso. 
h.estaan<le regten . en pligten van den decanus opgege- (8) Resol. 3, CCCXIII (so Mey ltH6): 11 Wert verstaen dat 
ven, met dit verschil, dat het ook aan die betrekking de voors. KYPER, om . de kor.theyt van de inkomsten van de 

verbonden was, de Aèten der Faculteit te bewaren en Universiteyt, geen vast . trnctemeut en kan worden toegelegt, 
bij te schrijven. Omtrent den inhoud van het tweele- doch soo hem belieft op vorighen voedt alhier te blijven;. dat 
<lig door de studenten af te leggen examen wordt alleen hy sulx sa! mogen doen, totter tyd dat er cenige professie,. 
vermeld, dat het eerste loopt over al wat tot het alge- daartoe hy bequaem soude mogen syn, vacant comt te worden:, 
meene Systema artis, ook met het oog op de prakt~jk, als wanneer op syu versouck nader sal worden gelet, ten ware 
hehoort, en dat in het tweede twee, vooraf · door den hy on<lertusschen syn foitui n elders beter soude kunnen maec;i
decanus opgegevene apborismen van HIPPOCRATES mon- ken, 't welë~ hem vry sa! staen." , 
deling en voor de vuist moeten verklaard en verdedigd (9) PAQUoT, Mémoires, 1. 1. . Tom. II. pag. ï4 seq. . 
worden. Aan die examens ging een door dên decanus (10) .lnauguratio iUustris sciwlae ac illustris Collegii Auriacz, 

te houden. tentamen vooraf, ten einde het dezen zoµ a celsissimo pótenlissimoque À.rausionensi1!_n1 Principe FREDERICO 

. . . . . .IlENRICO in urbe Bredana erectorum ;_ cum oratiom_'bus solenmibus __ , . 
blijken, 9f de candidandus al of niet in staat was om 
ze belrnorlijk af te leggen, Met den uitslag diër e:xa- ~psa inauyurationis die et seqq. ' aliquot habitis. Bredae, 16~ 7~ 

mens en dr mate, waarin zij . voldaan hadden•, werden 4to. pag. 121-
150

• . . . 
de ~an_dicfaten bekend gemaakt bij _monde van den deca- :: {Il) Resol. 4, CLXXVI. Het beroep werd 3 Aug. door hem 

aangenomen en de Acte zijner aanstelling, gedateerd 24 Oct. 
mis, door of afgewezen en voor eenige maanden uit.ge-

. '1650, aan ·den Senaat ingeleverd. Resol. l. 1. CXCV, 
stel .-1 te_ worden (97), of, . bij toelating,_ de ve1·gunning te 

· · · · (l 2 a) Resol. 4, CCX Yso. 
verk_r_ii!l'e_n _tot_ eenè disnutatio in senatu, tot ee_ne dispu- . 

,h, , (12b) !. · 1. XLIX vso. 
tatîo ,puól_ic_a in de groote · gehoo_rzaal, _._of_ tot eene pro-

(13 a) l. 1. CLVII vso. et CLXI seqq. 
motio . sole'(l,nis, si-ve more majorum,. post disputationem ll 3 b) 1. 1. CLXVII vso. seq., CLXXI vso. et CLXXIV seq. 
21uólicam. Hoewel de keus van den promotor, _wat _het (14) Dit blijkt onder anderèn ook uit de aanteekening, die .. 
nazien .der _Dis_sertatie en van de 'f_hes_es betreft, aan d_ en 1651 f Il f 1 d · · ·t·· b ... er van a , van a e a ·ge ep; e examina en · promo 1cn IJ 
v.andi<l_a_· at· · werd_ vriiu;el~ten, zoo "1erd ec_ lite_ r de actus d , · h F lt 't· h d d ct··e a ,a• , · · . ~~ e mea1sc e • acu e1 ge ou en wer , en · 1 men o 1ce in- -

promotionis, bij geregelde be_urtet_1 , door de leden der verso vindt, in Actor. Facullatis medièae Vol. I. Het opschrift 
F'ac11Iteit verrigt. Hoedanjg honorariµm voor de exa- lu idt namelijk: ,, Catalogus eorum, qui p,xaminatz' et pr.omoti sunt 

mens en de promotie voldaan moest worden, blijkt uit in IllusfrÎ$s.imorum ac Praepotentiurii d.d. Hollandiae Wesif1·i

he,tgenoe.mde stuk niet, doch daarin wordt wel gezegc<l, siaeque Ordinwn .À.cademici, quae L. B. est, a viris ,Cll. OTHONE 

hoe veel er voor het tentamen, voor h:et .nazien der D.is- SF:QRNIO, emerito; D. ADOLFO .voRSTIO; Medidnae ac Botmiices; 

serfatie, en .voor de diensten van den Jamulus der Fa-· .V. AL-BERTo KYPERO, .Medicinae; D . JOH;.\NNE .ANTONIDE vA.N 

~uJteit voldaan moest worden. Het laatste artikel -ein.. ~ER , LINDEN, li-fedicinae practz'cae, Professoribus ordinariis, ab . 

del ijk legt aan de studenten de verpljgting . op, om het - ánno salutis MDCLI," 
honorarium voo1· het bijwonen der lessen, . teuzij .<le hoog- (Hi} TH. BARnIOLINI, Epist. LIII, 1. l. II, pag. 5i8 seq.1 
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#Institutiones tuae medicae, quibus et publicum et me beasti, op 15 Dec. aan VAN HORNÈ werd opgedragen·, 
omne punctum ferunt. Neque enim trita via incedis, nee tyrö• (26) Blijkens de uitvoerige berigten, door coCCEJus· omtrent 
nes magnis veterum somniornm ambagibus circiJ.mducis, sed de voorouders van VAN DER LINDEN gegeven. 
recta per recentiorum observationum compendia optatum ter- (27) 11 Quam (professiönem medicam) iu Academia per ännos 
minum monstras. Dici non potest, quantum tuae industriae fere duodecim solus sustinuit, enixe operam dans, ut Mediebla:e 
debeant observationes nostrae a te laudatae et ad usum medi- studiosi quam minimum desiderarent eorum, quae ipsis utilia 
cum applicatae, pretiumque laborum sat magnum videor mihi esse possent, se simul et auditores exercens, nee magis paràtus 
reportasse, quod tibi placuerit ad illarum normam Institutionès ad docendum, quam ad discendum; nee ad discencium quam 
medicas exigere." ad docendum. Ideoque et lectionibus theoreticis ac pract.icis, 

(16) Actorum academie. Document. III, pag. 4. et sectionibus anatomicis et demonstrationibus botanicis magna 
(17) Ord. lection. 1. 1.: ,, D. ALBERTUS KYPERUS et D. JOH. cura ipsis praeluxit." C-occEJUS, I. l. pag. 255, 

ANT. VAN DER LINDEN, Medicinae professores ordinarii, alternis (28) Resol. 4, pag. CCXIV. seq. 
trimestribus pedodis, in publico Nosocomio studiosos Medicinae (29) Het antwoord door VAN DER LINDEN op het ontvángen 
singulis septimanis aliquoties instruunt in aegrotorum visitatio- beroep gegeven en gedagteekend: Franeker, 28 Febr~ 1651; 
nibus et morborum curationibus, causasque mortis in cadave- wordt in de Resolutien van Curatoren, 4. CCXXII vso. gev'on
ribus dissectis ad oculatam fidem demonstrant." - .Eene zoo- den: "Wat nu de sake aengaet, desél ve met Godt ende myn 
danige aankondiging was vroeger evenmin, als die der open- huysvrouwe overleyt hebbende, soo vele des tyts kortbeyt toe
bare anatomische lessen, op de Series lectionum geschied, doch laten konde, viude in my geen kleyne genegentheyt om in 
had nu voor het eerst plaats, op uitdrukkelijk, reeds vóór VAN myn vaderlandt ende tot de myne weder te keeren, myö·ar
DER LINDE:x's komst, door KYPER gedaan en in de vergadering beyd en het talent my toebetronwt, onder den segen des-.Al• 
van Curatoren van 1 Dec. 1650 behandeld verzoek: "dat machtigen te besteden tot meerdere winninge; te syn i'n het 
d'exercitien in de Anatomie ende de ouffeningen van de prac- geselschap van soo vele voortreffelické en uitmuntend geleerde 
tycque in de gasthuysen alhier mede in de Series lectiouum Heeren en Professores, te profitei·en in de vermaertste Univer
mochten werden gedruckt." Resol. 4, CCIII. siteyt van Europa, en insonderheyt de studiosos Medicinae tot 

(18) • Interim eam occasionem etiam in Nosocomia mihi ape• de practycque desselfs dadelyck te leyden, als synde oit en 
ruistis, ut nisi ipse labori parcere et otio torpescere velim, brevi oit myn wenschen geweest te mogen niet alleen met de mond 
quoque tempore ad egregios profectus in hac arte, quae ipsa iets seggen, maer met de daad bewijzen." . 
encheircsi sola optime addiscitur, adspirare audeam." (30) Resol. 4. CCXXX vso. Act. acad. Cod. IX. p-:'107. ·, 

(19) A. KYPERI Me1licinam rite discendi et exercendi me• (31) Het geven dier toelage voor het bedienen,. vnn.-hetc ,(Dol-
thodus. L. B. 1643. 12rno, pag. 169 seq. et 319. legium practicum is gedurende de zeventiende en ·achttiende 

(20) DANIELIS VERMOSTII, Medicinae licentiati et p'oliatri Are• eeuw steeds in zwang gebleven. Het gewone tractementt d0l)r 
schotani, breve apologema pro authore, ad versus dicteria et VAN DER LINDEN genoten, bedroeg j 1000; Onder de emelu
ineptias cujusdam "11:>rovpov. Lovanii MDCXLIV. fol. menten behoorde ook, behalve de vroeger genoemde :vi:ijd:orn• 

(21) Ànthropologia, corporis humani · contentorum et animae men, het tabberd• en konijnengeld:, ten bedi·àge <van f 55 
naturam et virtutes secundum circularem sanguinis motum expli- jaarlijks. 
cans. L. B. 1650. 4to. (32) Op de Ordines lectionum van 1654-1659 · met de vól• 

(22) 8 Febr. 1651. Resol. 4, pag. CCXIII. geode woorden aangekondigd: ,, JOH. ANTON. VAN DER LUfD'JtN, 
(23) ). }. CCXL VIII vso. Dr. et Prof. Me<licinae practicae, Mor bos pàrticulares cogno• 

· (24) lnstitutiones medicae, ad h_1Jpothesin de circulari sanguinis scendi et curandi methodum docet hora II." 
mutu compositae. Subjunguntur ejusdem Transsumta medica, qui- (33) Oratio in Viri GZ. JOHANNIS ANTONIDAE VAN DER LINi>E·N:, 
bus conti1lentur Medicinae fundamenta. Amstel. 1654. 4to. medica-practici professoris primi, funere; dicta die XI ·Mart# 

(25) Tot eene proeve kan dienen, wat door hem en and~ren 1664,, in Operr. coccEJI Tom, VIII; et in H. WITTEN, Dec. 
berigt wordt aangaande de heilzame krachten, die men aan II. 1. 1. pag. 256 seqq. Een exemplaar der oorspronke1'ijke 
de poeder van den tand des Narwals (Monodon) zou moeteri uitgaaf .was in het bezit van à. ROY (Catal. I, pag. 43~ n°. 433). 
toekennen, Vid. THOM. BARTHOLINI Epistolar. medicin. Cent. II. (34) "Sostrum ei de beo mei meorumque omniuu-1 (nè anciHis 
Epist. LI, LII et LXXXI, pag. 577 seqq., 661 seq. quidem exceptis) curatorum et feliciter recreatorum ex .vafiis 

(25 a) Vid. Codex A.ctorum acad. XI, pag. 5: ,, Retulit Ds. et gravibus morbis." 1. 1. pag. 247. 
prorector HEYDANUS hodie mane (15 Sept. 1655) circiter horam (35) Act. Facult; medicae Vol. I, pag. 71 Cod. im•,: "Die 
quintam D. ALBERTUM KYPERUM, Rectorem magnificum, peste- 5' M-utii 1664 Cl. D. JOANNES ANTONIDES VAN DER LINDEN, 
exstinctnm. Censuit senatus ejus funus omnibus honoribus, circa horam tertiam pomeridianam obiit, atque ipso septilto, 
quantum funestissimi temporis ratio patilur, condecorandum, otationcm funebrem habuit Cl. v. D. JOANNES cocCEJUS s, :s, 
Iaud11tionem vero funebrem ad tempus aliquod differendam, Theologiae .professor, ex rogatu viduae ac defuncti, ·cons«:m

quo plures testes et imitatores defunoti virtus et eruditio ha bere tiente senatu . academico. 
posset: accedebat quod vidua (CATHARINA LINDERausrus; vid. (36 CoccEJUS, 1. 1., VRIEMOET, 1. 1. pag. 34-7 seqq • 
.Act. 1. 1., pag. 47; Resol. 5, p. LXXVII) D. Prorectori dixis- (37) De scriptis medicis Libri duo, Edîtio altera, aüctiÓr et 
set, se ignorare singularia, quae familiam et vitam mariti spec- tmendatior, Amstel. 1651. 8vo. 
tarent, neque quemquam adesse, qui ea suppeditare posset." . (38) Men vergelijke de uitvoerige door HALLER gegeve11 be• 
PETRI scHUMACHERI Epistola ad THOMUl BARTH0LINUM (de oordeeling in Method. studii medici. pag. 971 seqq. 
morte KYPERI); in BARTH. Epistol. II, pag. 661 seq. (39) A. c. CELSI; de Medicina Libri vur. Edid. J .• A~'.'\tAN 

(25b) PAQUOT, l. l. - De door VAN H0RNE .op hem uitge- DER LINDEN, L.B.. 1657. 12mo. 
sprokene lijkrede, waarvan S0ERMANS 1. 1. 56 gewag maakt, (40) ,T. B. l\10RGAGNI i1l A, C0RN. CELSUM et Q. SER, ifAMO• 
is mij nergens voorgekomen. Dat echter die opgaaf van S0ER· NICUM Epistolae X. eet.; in Operr. omn, Tom. V. {Patav. 
MAN.8 juist is, blijkt uit Actor, acad. Xl, pag. 7 vso.~ waar ge• 1764. fol. pag. 50 seqq.) 
iegd wordt, dat die Oratio funebris in eene Senaatsver$'aderin~ , (41) 11.fagni HIPF0CRATIS Ooi Opera omnia, Graece et Latine • 



edita et ad omnes alias editiones accommodata eet. Edid. J. A, 

. VAN DER LINDEN .• L.B. 1665. II Vol!. 8°. 
( 42) F. z. ERMERINS, BIPPOCRATIS et aliorum medicormn ve

terum reliquiae eet. Vol. I. Traj. ad Rhenum 1859. 4to. Praefat. 

pag. IX. 
, ,(43) Edit. v. D, LINDEN. II. pag. 500. 
_ (.44) D. W. TRILLER, De nova HIPPOCRATIS editione adornanda 
commentatio; in Opusc. medicis et medico-philologicis. Vol. II. 
Francof. et Lipsiae, 1766. 4to. pag. 240: • Est tarnen et praeter 

bas -(a MERCURIALI, FOëSIO et OBARTERIO ~uratas) una adhuc 
forma minori, quam _octavam vocant, a LINDANO procurata; 

quae nullo sane suo merito, nisi forte, quod facile circumferri 

mani-busque teneri possit, cete.rum enim omnium est vilissima 
et negligentius curata. - Has igitur singulas HIPPOCRATIS 
editiones si aequa ani mi lance trutino; priores ob insignem 

suam· molem atqne tumorem lectoribus sunt molestae, hincque 

vlx tractabiles: postrema e contrario, quae LINDANI est, nimium 
curtii, et arcta, propter observationum defectum admodum ste
rilis, et propter minutissimos characteres multis, praesert.im 

senioribus .et visu acuto destitutis, val de ingrata sit, necesse est." 
(4.5) HJERON1·M1 OARDANI De uti'litate ex adversis capimda 

Libri IV; serio emendati. Franek. 1648. 4to. 
(46) ADRIANI SPIGELII Opera quae exstant omnia, ex recen

sione J, A, VAN DER LINDEN. Ams.terd. 1645. II Voll. fol. 
(47) ,,J"ai trouvé, que tout ce livre n'était que de la crème 

fonettée; que eet homme étoit un homrne docte, mais que c'étoit 
écrire De anatomicis non anatomicus. 

( 48) Biólioth. anat. I. ~29: ,, Qui tam en jam sen ex praeceptis 
novae . scho.lae Helmontianae· se .dedit, et ex ea curatione periit:• 
Con( • . .Meth. stud. med. 883: ,, vir Gr.aece doctus et Latine, in 
praxi • ad -chemicam sectam inclin:ms et parum clinicus, ex ju
dici9 GUIDONIS PATrnI, arnici Lindeniani,, acuti caeterum ingenii 

scr.iptoris." , 
{ 49) Lettr,e., choisies de fe.u Mr. GUY P ATIN, Docteur en 111e

decine de la Faculté de Paris el Professeur du Collège royal 
eet. à la Haye; 1683. Svo. Lett. 116, pag. 352 seq.: ,, Cet. auteur 
(v. D. L.} est mort à Leyden, agé de 53 (5.5) ans, d'une fièvre 
avec flnxion sur Ja poitrine apr_ès avoir pris de l'Antimoine, 
et sans s'être fait saigner. Quelle pitié I faire tant de Jivres, 

sav.oir ta-nt de Latin et de Grec, et se laisser mourir de la 
fièv:re et d'un catarrhe suffoquant sans se faire saigner.. J'aime 
mieux être ignorant_ et me faire saigner quelque fois.... Voilà 
comme meurent les fous et les . chymistes." .Lett. 142, p. 400: 

VAN DER LINDEN étoit un bon homme et riche, mais qni -étoit 
féru de la Chyrnie et d<l la Pierre philosopl1ique. N"est ce pas 
1à pour faire un bon -. médecin? Aussi haïssoit il notre bon 
GALIEN, Il louoit HIPPOCRATE, PARACELSE et VAN HELlllOl'<T, .... 

Il :voyoit pen de malades et ne faisoit jamais · sai~ner.... J'eá 
suis pourtant faché, Je reconnaissant plus honnête homme qu'il 

n~étoit éclairé. .Il y a de ces Hollandois qui sont rudes et qui 
ne se polissent qu'en voyageant. VAN DER LINDEN auroit bien 

fait de prendre un pen à Paris de notre bonne méthode, qui 
l'auroit tiré de beaucoup d'erreurs.'' 

(50) Gelijk COCCEJUS on dei: v AN DER LINDEN's bijzondere 

vrienden genoemden Franschen hoogleeraar noemt, zoo ver
rneldt hij ook de bijzonderheid, dat zijn oudste zoon, nadat hij 

Candidaat in de Geneeskunde te Leiden geworden w~s, op 
het verlange!J zijns vaders, naar Parijs vertrok om in de school 
,van , GUY PATIN verder gevor1nd te worden • . 

(51} 1. I. pag. 257. 

· .(52) WAGENAER, Beschrijvin_q van Am.~lerdam. III. p. 231 • 
. (53) Resol. 4. pag. CCIII. 

/54) 1. 1. CCXV vso. 

(55) Pag. CC.XLV, vso. seq. 

(56)~WAGENAER, I. l. III. 231. Dáar wordt echter de tijd 
waarop die aanbieding geschied is, verkeerd opgegeven • 

(57) Resol. 4, pag. CCLX. seq. 

(58) Resol. 5, pag. XXIX vso. 
(59) Volgens besluit van 6 Dec. 1667. Zie Resol. 6, pag. C. 
(60) Act. Facultat. medicae Vol. 1, pag. 139 cod. inv.: N Cl. 

D. JOANNES VAN BORNE, Anatomes et Cbirurgiae professor, fato 
cessit, ac JO Jannar. post meridiem sepultus est: Oratio vero 

funebris ob intensissimum frigus dilata est in 21 ejusdem men• 
sis diem, quo ipsam Cl. D. DRELINCURTIUS habuit, prodeunte 
tune simul, sed curru, FRANCISCO DE LE BOE SYLVIO, _Acade

miae p. t. Rectore, ut ei interesset. Mortuo _autem Cl. D. VAN 
BORNE, Decanatus vices in se susèepit FR, DE LE BOE SYLVIUS, 

quoniam Cl. D. DRELINCORTIUS hactenus non fuerat d~can_us." 

Conf. Act. acad. Cod. XII. pag. 11. 
(61) CAR. DnELINCURTII Oratio eet. super Cl. viri Jon. V..\N 

BORNE natalibus, vitae instituto et e vi vis excessu eet.; in 
Opusc. medic. eet. I; !. pag. 167 se'}q, 

(62) _Resol. 5, pag. LXXXIII. 

. (62a) Ibid. pag. CLXXII. vso. 
(63) ,, Id constat, eumdem (ROYSORIUM), Medici nae· cupidi_ne 

ductum, relicta urbe patria:(Haga Comitum) Leidam properasse, 
ubi jam tune Medicina tota, Anatome atque Botanica inprimis 
excolebantur, quasi gentilitiae • . · Praeceptorc autem utebatur, 
q,uern nominat ipse laudatque, JOANNE VAN HORNE, insigni tune 
anatomico." Vid. J. T. SCBREBER, Historia vitae et meritorum 
~REDERICI RO YSCB. Amst. 1732. 4to. pag. 2. 

(64) Act. F_acult. medicae Vol. I, pag. 82 c. i.: ,, :Pie 2S 
Julii 166_1 I'REDERICUS RUYSCH, Hag •. Com, Batavus, habita in 

seuatu academi!)O Disputatione de Pleuritide, omnium suffragiis 
Medicinae Doctor creatus est a viro Çl. D. JOANNE ,AN HORNE .... 

(65) Miraculum naturae, sive uteri muliebris f abrica, notis in 
D. JOHANNIS VAN BORNE Prodromum illustrata c~. edit . 5, 

L! I;3 . . , 1729. 4to. pag. 37: "Hoc hepar, de qno loqilor, jam 
antea anno 1667 publice in theatro Lugdilf!ènsi ·a D. VAN HORNE 

non sine admiratione omnium exhibitum · ést: et huic viro, 

quod me iterum iterumque profiteri non piget, perfeetionem 
conatuum meorum fere omnium debeo.'' 

(66) Dissertatio de glandulis oris et nuper observatis inde pro · 
deuntibus vasis, praeside JOBANNE VAN . HORNE, Lcidae. 1661. 
4to. Die Dissertatie heeft echter niet gestrekt om er den doe• 
toralen graad op te verkrijgen, en wordt daarom ook niet in 
de verzameling der nkademische proefschriftën, sedert 1650 

bewaard, op de Leidsche Bibliotheek aangetroffen. NrcoLA_As 
STENONIS werd namelijk . honoris cau.~a gepromo\·eerd, zoo als 
blijkt uit Actor. Facult. medic. Vol. I, pag. 64: ,,NrêoLAUS 
STENONIS, Hufaia-Danus, qui eximium se dederat in exàmine, 
die 18 Octobr. 1663, postea, licet absens, promotus est, et, ex 

. decreto senatus, diploma ei iransmissum.;' - Alle · tot déze 

zaak betrekkelijke bijzonderheden worden uitvoerig vermeld 

in hetzelfde deel der Acten, codiee inverso, 10 Dec. 1664. 
Conff. Actor. academie. Docum. 7, pag. 117 seq. 

(67) Ook in een- brief aan zijn leermeester B°A'RTBOLINUS 

(J,,pistol. Centur. III, ep. XXIV, pag. 86 seqq.) heeft STENO;rs 
zijn goed regt en de ongegronde aanmatiging van BLASIUS 
bewe.zen. 

(68) Bibhoth. anat. 1. pag. •132_ seqq. PORTAL, l. L III. pag. 
10 seqq. 

(69) "Monstravit mihi inter rariora sua Cl. VAN HORNE -

mnseulorum omnium corporis humani elaboratissinias figur~s, 

colore pativo splendidas, et partibu-s ·quadrimuli pueri magni

tudine respondentes, qnas magna ind~stria se per insignem 

artificem hic ait curasse perfici, creditque nusquain gentinm 

tale opus urtis eJÇstare," I, 1. Cent. JU, ep, XCI, pag, 39'4; · 
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(70) Bibliotheca Boerhaaviana, sive Gatalogµs librorum eet. 
L . .8, 1739, .Svo.; JJfanuscripta, Ico11es .eet. in fol. no. 521: 
"Icones anatomicae totam musculorum et plüririlarum aliarum 
partium historiam, naturali vera magnitiidine, vividissime ex
primentes, miro artificio elaboratao atl viva exempla a MAR· 
TINo SAGEMALE, in usum J. HORNII, professoris anatomici in 
Acatlemia Lugduno·Batava, anno 1654. IV Vull. in fol. for:ina 
atlant. et II Vol!. 4to." 

(71) De voornaamste dier twist-schriften zijn in het bezit 
van de Nederlandsche Maatschappij tot bevorderin_q der Genees
kunst, bi ij kens den Catalogus harer Boekerij, Amsterdam 
1861, blz. 46 en v.; terwijl -de titels der in dat opzigt nog 
aanwezige Desiderata door den Heer ISRAëLs in den vori"'en 

0 

Jaargang van ons Tijdschrift ( 1862) zijn opgegeven. 
.(72) Epistola OLAI BORmCHIJ . ad THOMAl\1 BARTHOLINUM, ], 1. 

pag. 393. 

(73) Epistolarum Centur, IV. pag. 403: ,, Nondum autem 
inducere animum possum, ut credam humanos pulmones ex 
solis vesiculis constare. Ranarum pulmones id manifestissime 
ostendunt, ejusquc observationis primus autor non est Cl. MAL• 

PIGHIUS. De humanis pulmonilms, aut certe aliorum quadru
pedum, jam olim idem prodidit Cl. BORELLUS in observationi• 
bus per microscopium habitis. Ego, si alia methodo res ea 
e;.plorari non _possit, valde metuo me possc unquam veritatem 
ejus rei indagare, quippe oculi mei Yix juventur ope micro
scopii, et quamquam varietatem aliquam video, distinctionem 
tarnen non animadverto, quam alii credunt se anirnadvertere, 
qnihus oculi melius favent. 

{74) Op3 Jnlij 1653 schr~efvAN HORNE aan BARTHOLINUS: wSi 
tu mi BARTHOLINE desperas de eorum (lymphaticorum) in hu~ 
mano corpora ostensione, quid de nobis censes futurum, quihus, 
ob subjectorum inopiam, fer·e spes docollavit in canibus ea per• 
vestigandi;'" 1. I. Cent • . IJ. ep. XXX, p. 497. 

(75) n Quae ego promisi, sunt quaedam ab aliis non animad
versa, quad sciam, sed vereor ut lucem sint adspectura, siqui
dem calamitosis hisce Bellonae rumoribus obruatur patria nos
tra. Qui si, ut spero, cessaverint, atque tune sumpius meas 
non superaverint facultates (destituimur namque A ugusto patro
no, imo aliis quoque quibuscumque maecenatibus) specimen il
Jarum observationum edam in publicum." ]. 1. De in parenthesi 
geplaatste woorden hebben waarschijnlijk ook betrekking op 
de sobere, door YAN HORNE genoten jaarwedde, reeds vroeger 
do,or mij vermeld. 

(76) BARTHOLINI Epistol. medicin. Centur. II. Epist. XLVIII 
(TH. llARTHOLlNO JOANNES VAN HORNE) pag. ,562: N Quod histo• 
riam vai;orum lymphaticorum attinet, non sum inscius, quan• 
turn alii sibi in eorum primae inventionis laude arroganda la• 
borent; verum id commune est vitium: Tu tamen primus nobis 
autor existis, quamquam fatendum est, D. RUDBEKIUM omnium 
primo ea mihi demonstrasse. Is nunc in Sueeiam profectus est.'' 

(77) J. VAN BORNE Novus ductus ch_yliferus, nunc pdmum 

delineatus, descriptus et eruditorum examini expositus. L. B. 1652, 
4o, min. (Een boekje van 30 bladzijden, zonder paginatuur 
uitgegeven.) Dat de hoogleeraar gewoon was, den hoofdstam 
der chylvaten op zijne anatomische demonstratiën aan te too
nen, blijkt uit de woorden, die SYLVIUS aan de beschrijving 
van diens insertie in de linker vena subclavia toevoegt: nQuem
admodum haec nuperrime adhuc in publica virilis snbjeoti dis
sectjone coram omnibus demonstravit vir Cl. JOHANNES VAN 
BORNE, in hoc Athenaeo collega mens et anatomicas merito suo · 
celeberrimus." Disput. med. VIII. § X. 'L 1. pag. 36, 

(79) 1. 1. rn. pag. 14. 
(80) Bibl. a11at. I. p. 433. 
(81) Oe geschiedenis dier twisten wordt uitvoerig e11 onder 

mededeeling van zijne met SWAMMERDAM gevoerde correspou~ 
dentie, door DE GRAAF verhaald in zijn op de Koninklijke En• 
gelsche Societeit gedaan en later in het licht gegeven beroep: 
REGNERI DE GRAAF, Medici Delphensis, Partium genitalium de
fensio, Societati Re,qiae, Lo11dini ad scienti·am naturalem pro1110-
ve11dam institutae, dicata. L. B. 1673. s0• min. 

(82) Nederlandse]! Lancet enz. IIIde Serie, 3de J aarg. 's Gra• 
venhage 1853-54. pag. 429 seqq., 480 seqq., 544 seq. ' 

(83) 1. J. Tom. III. p; 15: H VAN HORNE avait de grandes 
connaissances en chirnrgie; l'äbrégé qu'il nous en · a donné 
dans sou A1ikrot_e.chne, en est une pteuve incontestable; eet 
ouvrage forme un tableau êö_urt, mais exact, des notions qu!un 
chirurgien doit avoir. L'artteur fait une lég'ère histoire de èet· 
art; il attribue à HIPPOCRATE la plupart de nos connaissànces,· 
mais il se récrie avec peu contre la secte empirique et contre " 
ccux, qui ont regardé la chirurgie comme on état avilissant eti 
séparé de la Physique. VAN HORNE prouve au contraire quó 
la Chirurgie est une des principales branches de fal't de· guédr 
et qu'elle est une des plus essentielles parties de la Phys1q ue; 

, il indique les auteurs principaux qu'il convient de consultêr 
pour se perfectionner dans la Chirurgie, qu'il défülit !'instru
ment de Médecine, qui agit par Ie secours des mains; il déc1,it 
les instrumens qui sont nécessaires, et il ·fait un portrait du 
chirurgien expert. Il n'est pas partisan des ,opéi-ations qu'on 
a coutume <le faire par le for ou par te feu; YÀN ·HORNÈ est 
persuadé des dangers qu•enêöurelit les malade·s qui· les soi:tffrerit-';- 
mais il ne veut pas non .plus que · pour évitet'< une -:operätioll'''' 
dans un cas urgent, on tempodse trop, · et qu'on s'àmus·e,-•ä> ·ap':
pliquer des topiques, lorsqu'il s'agit de faire de Jongues et pt:ó~ .
fondes incisions," eet. 

(84) J. VAN HoR~E Opuscula anatomz'co•chirurgica cét. ,, 'cun- ,, 
_qesta atque a1111otationibus, . recentioruin in anatomicis pariter aè ' 
chfrurgicis industi·iam· patefacientibus, adauctá; studio et operc, ·, · 
J. G. PAULI. Lipsiae, 1707. 8vo. (Catalogus der boeken vart·' · 
de Nederland:sche Maatschappij -tot bevordering der Gèuees~' · 
kun~t~ pag. 23.) 

(85) Act. Facult. medic. Vol. I, pag. 14: • Cum circa hoc'· 
tempus nonnulli Medicinae Doctores certatim D: D. studiosos ' 
ad collegia tam theoretica quam practica invitassent,' affixîs: 
programmàtibus ad Academiae valvas, visum fuit Clar. l!'acul·
tati . medicae, cornmunicato · prius cum magnificö D; 'Rectai-il' 
consilio, huic i'e'i, quae in aèademicarum lectionum ipso1'ufoqûe' 
prof~ssorum detrimentum et ·. irijuriam vergere · videbatûr; : teni,.' · 
pestive obviam ire juxta norrnam, publico Edicto a Nol,. D. 'R ' 
Curatoribus et Ampl. D.D. consu'libus sancitnm, quoèl proindc, · 
ad memoriam, Facu-ltaûs Actornm libro iuserere plaèuit/' ' Mét 
dat Edict worden bedoeld dé Dec1•eten, vermeld in Actor. 'äcad~ 
Cod. IX, pag. 38vs., 3 et 13 December 1642: "Dècreta <afl,. 
versus eos, qui privata exercitia vel collegia; cum profossores · · 
non sint, habere solent.'' Conf. ibid. Cod. X:II, pag. 30 vso; 

(86) Act. Facultat. medic" Vol. I. Cod. inv. pag; 66 seqq. · 
Het opschrift luidt: "JOHANNES .lNTONIDES Y.A'N DER LJ'ND1::N;' 
FRAKCISOOS SYLVICS DE LE BOE et JOANNES VAN BO'RNI<:, shpèë.:; 
stites post obtium Clar. ADOLPHI VORSTII, Medicae F·acultatfä -
professores, conceperunt l9 articulos, qui faciunt :normam eorum, 
q uae pertinere censuerunt turn· ad · tuendam _ dignitatem .'et ·proV• · 
movenda commotla Facultatis, tam ad singulörum 'officia, •1f1itü'' 

· acL eonun, qui illi_us vel consi-Jia rogatm•i, · vel examen subittti'-i'' · 

(78) Prodromus obserPationum suarum circa partes genitales in -accedunt." 
utroque sexu. Leidae 1668. 12°; cum notis J, SWAlliMERDAM. (87) Conf. Act. Vol. I, pag. 117 seqq. 

Ibid. 1672, 4°. --:" 


