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INVLOED DER CARTESIAANSCHE WIJSBEGEER
TE OP HET NATUUR- EN GENEES-KUNDIG 

ONDERWIJS AAN DE LEIDSCHE HOOGE
SCHOOL; 

DOOR 

G. C. B. S U RING AR. 

Onder de tij<l• en amhtgenooten van SYLVIUS behoorde 
JOifANNES DE RAEI. Die omstandigheid geeft mij aan
leiding om over den invloed te spreken, dien de Óarte
siaansche wijsbegeerte op het natuur- en geneeskundig 
onderwijs aan de Universiteit te Leid¼n gehad heeft. 
Wat toch de medische :Faculteit betreft, was het inzon• 
derheid de genoemde hoogleeraar, in wien de nieuwere 
wijsgeerige rigting haren toenmaligen vertegenwoordi
ger, en, voor zoo verre het de uitwendige omstandig• 
heden toelieten, haren openbaren voorstander en voor
vechter vond. Is dit zoo, dan blijkt tevens, dat de be
handeling van dit onderwerp thans aan de · beurt ligt, 
vermits aan den zoo even genoemden hoogleeraar, ge
lijktijdig met de aanstelling van SYLVIUS in 1658, vrij
heid verleend . werd, om ook over de Geneeskunde voor
lezingen te houden, terwijl hij vroeger alleen lessen over 
de Wijsbegeerte gegeven • had. Later zullen dienaan-

. gaande cle noodige bijzonderheden worden medegedeeld. 
Reeds hier moet ik echter herinneten, dat het zoo even 
genoemde jaartal alleen vermeld werd, om het verband 
tusschen de geschiedenis van SYLVIUS en DE RAEI aan 
te toonen, maar geenszins, om eerst van dien tijd af, 
op welken CARTESIUS reeds acht jaren dood was, met 
àe geschiedenis van de door dien Franschen wijsgeer 
verkondigde leer, in baren invloed op het natuur- en 
geneeskundig onderwijs, eenen aanvang te maken. 

Dat die leer van DESCARTES bovenal in ons vaderland 
groote sensatie gemaakt heeft. is niet te verwonderen. 
Al waren daarvoor geene andere redenen aan te voeren, 
dan zou reeds zijn langdurig verblijf in onze Vereenigde 
Gewesten., welker herbergzaamheid door den aanzienlij• 
ken vreemdeling naa-r waarde geschat werd, van het ge
noeµid verschijnsel eene gereede verklaring gev:en. Wat 
toch een der meest beroemde leerlingen van DESCARTES, 

BENEDICTUS . SPINOZA, aangaande diezelfde gewesten, 
d. i. aangaande het land zijner geboort~ en inwoning, 
verklaarde, dat elk er denken mogt, wat hij wilde, en 
God dienen naar de inspraak van zijn hart en geweten, 
dat zelfde werd ook door eerstgenoemden erkend en met 
ingenomenheid 1.ütgesproken, nadat hij den aard der 
wetten en instellingen van het N ederlandsche Gemeene
best, benevens den inborst en de zeden. zijner bewoners 
bij ervaring -had leeren kennen (1 ). 

Zoo als men weet, heeft die ervaring van DESCARTES 

zich over een veeljarig tijdvak uitgestrekt. Bij zijne 
eerste komst · in Holl~nd in 1616 had hij naauwelijks 
een 20jarigen leeftijd bereikt, en hij kwam toe?! met 
het bepaalde doel herwaarts, om bij het leger van Prins 
MAURrrz a}g vrijwilliger dienst te nemen en onder dien 
groot.en veld:heer de krijgskunst te leeren, ,vn.artoe bij 
1il~ Fransch ed.elman door zijnen vader bestemd was. 

Ofschoon hij nu in zijne· toenmalige g~rnizoensp1aats 
Breda, w11arop ik nog nader zal moeten terugkomen, tijd en 
gelegenheid genoeg vond om zijne vroegere letteroefe
nino-en waarvoor ziin vriend MERSENNE te Parijs hem, 

t, ' ~ 
tijdens zijn laatste verblijf aldáár, nieuwen lust en ijver 
had ingeboezemd, te hervatten, zoo leverde echter zijne 
militaire betrekking, vermits het twaalfjarig Bestand 
nog voortdu1.1r<le, te weinig bedrijvigheid op, en beant
woordde daarom niet aan het doel, hetwelk hij zich 
daarbij had voorgesteld. Hij besloot derhalve de Hol
landsche krijgsdienst en tevens ons vaderland, in het
welk hij drie jaren had doorgebragt, te verlaten, om 
tien jaren later, na inmiddels bij het leger van den 
hertog van Be ij eren, op nieuw, als vrijwilliger gediend 
en vervolgens acht jaren lang gereisd te hebben, her
waarts terug te keeren en er zijne vaste woonplaats te 
vestigen. Dat verblijf in ons. vaderland heeft zich van 
1629 tot 1649 uitgestrekt en gedurende dat twintigja
rige, eerst weinige maanden vóór zijnen dood geëindigde 
tijdvak, heeft DESCARTES, gelijk uit bet uitvoerig door 
BAILLET gegeven levensberigt blijkt, in zeet verschillende 
steden gewoond, zoo als Leiden, Amsterdam, Franeker, Leeu
warden, Deventer, Utrecht en Harderwijk. Bij voorkeur 
was hij gewoon een of ander in de na bij heid dier ste
den gelegen landhuis te bewonen, om in zijne overd~n
kingeu en bespiegelingen te minder gestoord te worden. 
Het stille en rustige buitenleven toch bood hem de 
beste gelegenheid aan, om zijne-·wijsgeerige denkbeelden, 
voor wier ontwikkeling hij grootendeels aan zich · zelven 
genoeg had en geenszins de verstrooijingen van het ge
zellige leven behoefqe, te ordenen, en tot de meest mo
gelijke klaarheid te brengen. Zijn op die wijze de vruch
ten van zijn_en geest niet alleen op den bodem van ons 
Gemeenebest ontkiemd, maar ook tot rijpheid gekomen, 
dan mag ook de wetenschappelijke loopbaan van DES

CARTES geoordeeld worden, in ons · vaderland zoowel 
begonnen als geëindigd te zijn. 

Behalve die uitwendige omstandigheden waren het 
echter inzonderheid zijne geschriften, waarvan de mees
ten insgelijks in ons land voor het eerst zijn uitgegeven, 
welke weldra aan den schrijver meerdere bekendheid 
verschaften, en zelfs door inhoud en strekking aan velen 
aanstoot gaven. Moest niet èen schrijver, die elk auc
toriteitsgeloof verwierp, bij wien eigen en zelfstandig 
onderzoek als éénige grondslag van kennis en weten
schap gold, en dîe zich daarenboven van alle scholas
tieke vormen ontslagen achtte, in de eerste helft · der 
zeventi~1u1e eeuw, bij het toenmalig standpunt der Theo
logie en bij den overwegen.den invloed van deze op de 
óverige Faculteiten groot opzien baren, of meer dan ge
wonen tegenstand ontmoeten? Is het te verwo1ideren, 
dat het algemeen beginsel, · waarvan men volgens den 
J!.r.anschen wijsgeer bij elk wetenschappelijk onderzoek 
!ifoet uitgaan, om- namelijk aan alles te twijfelen en 
niets op traditioneel gezag aan te nemen, door velen -
geacht werd met de godsdiènst in strijd te zijn, ofschoon 
de schrijver_ zelf het verschil tusschen geloof en kennis, 
tusscben gelooven en weten dui~leliJk had aangetoond? 
W ederkeerig baart het geene bevreemding, dat het eenen 
man van een zoo . helder inzigt en van zoo groote scherp
zinnigheid, en dîe tevens zijne denkbeelden met de mee*~ 
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duidelijkheid in een aangenamen en zuiveren Franschen 
stijl wist voor te dragen, aan geene bewonderaars en 
vrienden ontbrak. Voor beelden van beiderlei aard levert 
.vooral de geschiedenis van het hooger onderwijs jn ons 
vaderland op. Bij mijn voornemen om dit in enkele 
bijzonderheden aan te wijzen, zal ik mij hoofdzakelijk 
tot de natuur- en geneeskundige wetenschappen moeten 
bepalen, ofschoon ik somtijds, om het natuurlijk verband 
der gebeurtenissen, ook de namen van enkele personen, 
die op een ander wetenschappelijk gebied zijn werkzaam 
geweest, als in het voorbijgaan, zal moeten noemen. 

Men heeft wel eens gezegd, dat de Utrechtsche hoo
geschool van hare stichting af Cartesiaansch geweest is. 
De gegrondheid dier opmerking schijnt reeds te blijken 
uit de vriendschappelijke betrekking, die er, al lang 
vóór de oprigting dier akademie, tusschen haren eersten 
boogleeraar in de Wijsbegeerte, HENDRIK REINIER'szoon 
(HENRICus RENERIUs) en den genoemden Franschen 
wijsgeer bestond. Deze laatste droeg namelijk aan REI
NIER'szoon eene zoo groote achting toe, dat hij zijnent
wege te Deventer ging wonen, toen die uit de zuidel\jke 
Nederlanden afkomstige en protestant geworden Geleerde 
in 1632 bij het aldáár gevestigde Athenaeum tot hoog
leeraar in de Wijsbegeerte werd aangesteld. Had de 
vriendschappelijke verhouding tusschen die beide ge
leerden, omtrent wier eerste · ontstaan geene bijzonder
heden bekend zijn. haren voornaamsten grond in on
derlinge geestverwantschap, ook door de gelijkheid van 
beider uitwendige lotgevallen werd er welligt toe bij
gedragen. Gelijk toch REINIER•szoon, in het stàdje 
Hoei geboren, en eerst te Leuven en vervolgens te Luik 
tot de wijsgeerige en godgeleerde studiën opgeleid, naar 
onze noordelijke gewesten de toevlugt genomen had, 
dewijl hij, na het omhelzen der protestantsche geloofs
belijdenis, zich op zijnen geboortegrond minder veilig 
achtte, zoo was ook DESCARTES, ofschoon katholiek ge
bleven, tot hetzelfde besluit gekomen, omdat hij behoefte 
gevoelde aan meerdere vrijheid en onafhankelijkheid 
dan hem het toenmalig Frankrijk, bij de overgroote 
magt der geestelijkheid, scheen te beloven. Wat hier 
van zijn moge, dit is zeker, dat de vriendschap tusschen 
die beide geleerde emigranten eerst do.or den dood ver
broken werd. Zoo iemand, was daarom REINIER'szoon, 
die met de beginselen van CARTESIUS geheel overeen
stemde, bij uitnemendheid geschikt, om de leer van dien 
Franschen w~jsgeer te verkondigen en bij zijne leerlin
gen ingang te doen vinden. Hij ging daarbij, met het 
door DESCARTES zelven gegeven voorbeeld voor oogen, 
met veel levenswijsheid en groote gematigdheid te werk, 

.zoodat zijn onderwijs, ofschoon het geheel van den 
ouden, nog steeds gebruikelij ken vorm afweek, niet al
leen geenerlei tegenkanting ontmoette, maar zelfs groo
ten opgang maakte, zoowel op zijne eerste, reeds ge
noemde standplaats, als toen hij later te Utreèht het 
hoogleeraarsambt in de Wijsbegeerte tot . aan zijnen 
dood toe (1639) met groeten · lof bekleedde (2). Even
min had een ander akademisch docent, ANTONIUS AEMI· 
LIUs, Rector van het ST. HIERONYMUs-Gymnasium te 
Utrecht, en tevens met het houden van historische lessen 
,aan de hoogeschool belast, gedurende het leven van den 
fOO even genoemden hoogleeraar, met bemoeijeltjking 

zijner lessen of eenigen anderen tegenstand te strijden, . 
ofschoon men wist, dat ook hij een voorstander der 
nieuwere wijsgeerige rigting was (3). Tot den eersten 
strijd tegen die rigting werd aanleiding gegeven door 
H.ENRICUS REGIUS (LE ROY), Doctor in de Regtsgeleerd
heid en in de Geneeskunde, die na zijne akademische 
studiën, te Franeker, Groningen en Leiden volbragt, 
en vervolgens de meest beroemde buitenlandsche Uni
versiteiten, inzon,derheid Parijs, Montpellier en Padua, 
bezocht te hebben, zich eerst te Naarden en sinds 1625 
in zijne geboorteplaats Utrecht, als geneesheer gevestigd 
had en aldaar, 11 Julij 1638, als buitengewoon en een -
jaar later tot gewoon hoogleeraar in de theoretische · 
Geneeskunde en Botanie beroepen was ( 4). Ofschoon 
die hoogleeraar namelijk, overeenkomstig zijne aanstel
ling, alleen met het onderwijzen der Kruidkunde en 
der medische Instituten belast was, aan welke studie
vakken, tien jaren later, nog de anatomische demonstra
tiën, bij een afzonderlijk besluit van den Magistraat, 
werden toegevoegd, zoo verzuimde hij echter geenerlei 
gelegenheid om zijne leerlingen tevens met de nieuwere 
wijsgeerige denkbeelden, die voortaan de nog door velen 
gehuldigde middeleeuwsche philosophie geheel zouden 
moeten vervangen, bekend te maken, en hun daarvoor, 
alsmede voor den groeten hervormer, die ze het eerst 
verkondigd had en met wien hij toen nog zeer bevriend 
was, belangstelling in te boezemen . . Op die. wijze, han
delende en in zijne lessen over de theoretische Genees
kunde eene ruime -plaats aan wijsgeerige · beschouwingen 
inruimende, ging hij echter met minder bedaardheid en 
bedachtzaamheid te ,werk, dan zijn overleden vriend en 
ambtgenoot RENERIUS gedaan had, en het was daarom 
niet te verwonderen, dat er onder de hoogleeraren, door
dat drijven van hunnen jongsten ambtgenoot REGIUS, 
veel . ergernis en verdeeldheid werd· opgewekt (5 ). Velen, 
die vroeger zijne vrienden geweest waren, werden nu 
zijne tegenstanders, en onder deze behoorde vooral , zijn 
geleerde Collega GIJSBERT VOET, die, de beginselen des 
Fran.schen wijsgeers in strijd achtende met de regtzin
nige kerkleer, tot wier handhaving hij als . lid der Dordt
sche Synode het zijne had bijgedragen, eerst met be
dekte en later met meer openbare wapenen tegen CA.R-
T.ESIUS te ' velde trok. Tot dien meer openbaren tegen
stand ,an VOET gaf inzonderheid aanleiding de Hjk- en 
lofrede, do01~ den vroeger genoemden ANTONIUS AEMILIUS, 
den 18den Maart 1639, op den beroemden en hoogst 
verdienstelijken RENERIUS uitgesproken. De redenaar 
toch had niet alleen den lof van zijnen gestorvenen 
àmbtO'enoot en de voortreffelijke manier, waarop deze :::, . 
de wetenschap beoefend had, verkondigd, maar ook in 
het openbaar den lof van CARTESIUS, als "den ARCHI
MEDES zijner eeuw" uitgesproken. · Dat ,vas voor velen, 
en vooral voor GIJSBERT VOET, niet om aan te hooren. 
Deze toonde zich dan ook over die da.ad van zijn ambt
O'enoot AEMILIUS zeer verontwaardigd, en was van dien 
h 

tijd af niet alleeif tegen hem vijandig gestemd maar ook 
tegen REGIUS, welken een van VOET's discipelen, in een 
latijnsch vers, achter de Plzeses de Atkeïsmo van laatst
genoemden hoogleeraar geplaatst, een leugenachtigen aap -
noemde, die zijn meester in het liegen nog overtrof (6). 
Doch · niet alleen in zijn goeden naam, maar ook in zijne 
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betrekking· ondervond-REGIUS weldra de groote nadeelen, 
die hem door de vijandschap van zijnen · ambtgenoot 
voET berokkend werden. Laatstgenoemde moest name
lijk in den openbaren tegen DESCARTES ondernomen 
strijd als hoofdpersoon beschouwd worden (7), en stond 
als geleerde en als regtzinnig theologant in een zoo 
groot aanzien, dat hij, tijdens zijn -Rectoraat in 1641 
wist te bewerken, dat niet alleen aan REGIUS verboden 
werd om voortaan andere lessen te geven dan over de 
Geneeskunde, maar dat ook door den akademischen Se
naat een . afkeurend oordeel over de Cartesiaansche Wijs
begeerte uitgesproken en openbaar gemaakt werd, gelijk 
dit daarna evenzeer - geschiedde door den stedelijken 
Magistraat (8}. Blijkt uit . dit een en ander, dat VOET 

bij zijne ambtgenooten en andere aanzienlijke personen 
grooten invloed had, evenzeer was hij er op uit om zich 
bondgenooten in den strijd te verschaffen. Onder deze 
behoorde, . behalve zijn zoon PAULUS en zijn leerling 
LAMBERTUS VAN DEN WAT·ERLAET, ook de Groninger 
hoogleeraar MARTINUS SCHOOCK, tlie als vroeger discipel 
toen nog met hem bevriend was, en zich tot het voeren 
eener zeer vijandige polemiek tegen de nieuwere atheïs
tische leer, · gelijk men haar noemde, verleiden liet (9}. 
ÜARTEsrns · bleef niet in gebreke om die ·verschillen:de 
aanvallen te beantwoorden (10), · doch verkreeg noch 
door zijn tegenschrift, noch door zijne bij de Utrecht
sche Regering ingediende -klagten wegens den laster en 
de beleedigingen, hem door de VOETIUSSEN en door . 
scnoocK · aangedaan (11), eeniger1ei voldoening. Inte
gendeel nam lle Utrechtsche Magistràat een besluit, 
waarbij h~j geheel in het ongelijk gesteld en zijne brieven 
en · andere geschriften als lasterlijke libellen, die binnen 
de jurisdictie der stad noch gedrukt noch verkocht mog
ten worden, . veroordeeld werden. Zelfs zou het hierbij 
nog niet · gebleven zijn, b~aldien · ·niet Prins FREDRIK 

HENDRIK" op aandrang van den Franschen gezant te 
's Hage, tusschen - beiden getreden ware en . voldoening 
voor DESCARTES van den ,Utrechtschen Magistraat ge
vorderd had. 

Daarmede was aan de hevige. twisten, voor zoo ver 
deze op de Utrec_htsche hoogeschool betrekking hadden, 
een einde gemaakt, en de · Jfransche wijsgeer had zich 
met de uitkomst kunnen te vrede stellen, bijaldien hij 
niet - de grootste beleèdigingen en de meest lasterlijke 
aantijgingen van -den . Groninger hoogleeraar, SCHOOCK 

ondervonden had. Hij meende daarom tegen dezen eene 
formele aanklagt bij de Provinciale Staten van Gro
ningen, die tevens eene, in krachtige woorden, vervatte 
missieve van den zoo even genoemden Franschen am
bassadeur ontvingen, - te moeten indienen, en had de 
voldoening, · dat dit Collegie, na menigvuldige delibera
tiën en na ingewonnen ad vies van den akademischen 
Senaat, hij vonnis van 10 April 1645 decreteerde, · dat· 
SCHOOCK alle . Z\ine tegen DESCARTES ingehragte a-an
stootelij ke gezegden en · personele beleedigingen, die, 
zoo als .hij verklaard.e, grootendeels van VOET afkomstig 
waren .en zelfs tegen zijn weten in de Pltilosopltia _Car
tesiana .gedrukt waren (12), terugnemen en als onge
grond herroepen moest (13). 

Tusschen de lotgevallen der Cartesiaansche Wijsbe
geerte aan de Utrechtsche hoogeschool en die, welke 

haar te Leiden te beurt vielen, bestaat er, zoo als ons 
nader blijken zal, niet alleen groote overeenkomst, maar 
ook oorzakelijk verband, voor zoo ver namelijk DE RAEI, 

wien wij reeds noemden, in de school van REGIUS gevormd 
was, en de tegenstand, welken de leer van DESCARTES 

te Leiden van hooger hand ondervond, door de be
moeijingen van GTJsB·ERT VOET ondersteund werd (14). 
Die beide omstandigheden gaven mij als . van zelf aan
leiding, om, a_lvorens tot mijn onderwerp over te gaan, 
de voornaamste feiten, te vermelden, die tot de ontvangst 
der Cartesiaansche leer aan de toen pas opgerigte · uni
versiteit te Utrecht betrekking hebben. Moest ik mij 
daarbij uit den aard der zaak tot een algemeen over
zigt bepalen, thans ben ik bereid om uitvoeriger en 
~eer in bijzonderheden den invloed te doen kennen, 
dien de door CARTESIUS verkondigde beginselen op het 
onderwijs aan de Leidsche akademie, vooral in de 
natuur- en · geneeskundige wetenschappen, gehad hebben. 
Bij het vermelden der voornaamste tot dat onderwerp 
betrekkelijke zaken, zal ,het mij tevens aan geene gele
genheid ontbreken, om ook ·aangaande de uitwendige 
lotgevallen des Franschen wijsgeers, voor zoo ver die 
met de Leidsche hoogeschool in verband stonden, het 
een en ander nader te doen kennen, of uit minder toe
gankelijke en slechts in schrift aanwezige -documenten 
mede te deelen. 

Onder de verschillende aan de Leidsche hoogeschool 
onderwezene studievakken, op welker inhoud en vorm -
het door den Franschen wijsgeer gegeven voorbeeld en 
de voornaamste door hem ontwikkelde denkbeelden groo
ten invloed gehad hebben, verdienen de mathematische 
en physische wetenschappen in de eerste plaats genoemd 
te worden. Men zal dit te gerecder toestemmen, wanneer 
men in het oog houdt, dat de daarop betrekkelijke ge
schriften van CARTESIUS vroeger het licht zagen en 
minder tegenstand vonden dan zijne Principes de Plti
losopkie, zijn Discours de la Métltode enz., waarin over 
het bestaan van God, over de wereldschepping en andere 
metaphysische onderwerpen gehandeld wordt. Zelfs lang 
vóór den tijd dat hij als schrijver optrad, tijdens zijn 
driejarig verblijf bijv. te Breda, was het meer de prak
tische dan de zuiver bespiegelende Wijsbegeerte, die hem 
bij voorkeur bezig hield, gelijk blijkt uit de in dien tijd 
en in de eerstvolgende jaren door hem ontworpene op
stellen.- welke door den graaf FOUCHE·R D.E CAREIL, naar 
afschriften door LEIBNITZ vervaardigd en in de schrif
teiijke nalatenschap van dezen -opgespoord, werden--uit
gegeven _ (15). Daarenboven is het bekend, dat DESCAR

T,ES reeds in dien zelfden tijd, van welken die opstellen 
dagteekenen, eene merkwaardige proeve gaf van zijne 
groote, in de Stel- en Meetkunde . gemaakte vorderingen 
door de vaardige oplossing van een wiskunstig problema, 
dat door een ongenoemden opgegeven en op den hoek 
van eene der hoofdstraten te Breda, te.r kennisneming 
voor de voorbijgangers, · was . aangeplakt. De voorsteller 
van dat mathematische . vraagstuk was, zoo als nader
hand bleek, ~de in de geschiedenis der Wiskunde niet 
onbekende • ISAAK BEEKMAN, die, tijdens de garnizoens
dienst van DESCA~TES in voornoémde stad, zich insge-

1ijks aldaar ophield om het aanleggen . van nieuwe veR-- . 
tingwerken gade te slaan. . Die vaderlandsche geleerd~, 

~ , . 
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in lateren tijd tot Rector van de Latijnsche school te 
Dordrecht benoemd, was over de ontvangene oplossing 
van zijn moeijelijk en ingewikkeld vraagstuk ten hoog
ste verwonderd, vooral toen hij den jongen officier, door 
wien zij geleverd was, ook over onderscheidene andere 
onderwerpen met juistheid hoorde redeneren, zoodat van 
dien tijd af de tusschen hen beiden geslotene vriend
schap dagteeken de .( 16 ). Inzonderheid waren het echter 
de in het vervolg van tijd door CARTEsrns bewerkte en 
wereldkundig gemaakte geschriften, die zijne groote ver
diensten in de Wiskunde,' de hoogere Meetkunde . en 
sommige afdeêlingen der proefondervindelijke Natuur
kunde in het helderste licht stelden. Bevoegde beoor
deelaars prijzen vooral zijne Ver handeling over de l/Terk
tuigkunde, die op uitnoodiging van zijnen vriend coN
STAN'l'IJN HUIJGENS werd opgesteld, zijne beschouwingen 
over de luclttverlzevelingen of meteoren, waarin de ware 
theorie van de vorming ~van den regen boog het eerst 
wordt voorgedragen, en bovenal zijn werkje over de 
JJioptrrica, waarin SNELLIUS wel niet genoemd wordt, 
doch van hetwelk de, door dezen ontdekte wet der straal
breking· niettemin den grondshig uitmaakt, en waarin 
tevens over het mechanisme van het zien en zelfs over 
het accommodatie-vermogen der oogen gehandeld wordt. 
Dat nu deze en andere geschriften van den wijsgeerigen 
natuur-onderzoeker, door wier oorspronkelijkheid en dui
del\jkheid van betoog de daarin aangewezen misslagen 
verreweg overtroffen worden, ook aan de Leidsche aka
demie weêrklank gevonden en op het aldáár gegeven 
mathematisch en physisch onderwijs invloed geoefend 
hebben, is, bij de reeds boven vermelde betrekking tus
schen zijne wetenschappelijke loopbaan en zijn veel
jai-ig verblijf in ons vaderland, niet te verwonderen. 
Gaf DESCARTES aan de hoogeschool te Leiden een blijk 
van vereerende hoogachting, door zich onder hare aka
demieburgers als studiosus Mat!teseos te laten opne• 
men (17), evenzeer is het bekend, dat in lateren tijd 
althans sommige Leidsche professoren vriendschappelij
ken omgang met hem gehad hebben, inzonderheid toen 
hij te Egmond op de Hoef en op den .huize Endegeest 
woonde (18). Onder die hoogleeraren behoorde welligt 
de zeer verdienstel~ike FRANS VAN SCHOOTEN, aan wien, 
als professor Matkeseos belgicus, het onderwijzen van 
de Wiskunde in de N ederduitsche taal, inzonderheid 
ten nutte van ingenieurs - eene instelling, door Prins 
MAURITZ verordend en lang aan de Leidsche hoogeschool 
in stand gehouden (19) - was opgedragen. Die be
trekking toch werd, gedurende ruim dertig jaren, tot 
aan zijnen dood in 1646, met grooten lof door VAN 
scHo0TEN bekleed, tot wiens eer vermeld staat, dat twee 
groote mannen, op welke het vaderland steeds zal blij
ven roem dragen, in zijne school gevormd werden, JAN 

DE WITT, die even groot wiskundige als staatsman was, 
en de niet minder beroemde CHRISTIAAN HUIJGENS, 
wiens naam in de geschiedenis der wetenschap altijd 
met eere genoemd zal worden. Laatstgenoemde uit de 
vita HUGENII ontleende bijzonderheid vond ik ook bij 
den hoogleeraar M0LL .vermeld (20), die tevens een gun
stig oordeel over v AN scHOOTEN uitspreekt, en hem den 
lof toekent van onder die hoogst nuttige geleerden be
hoord te hebben, door wie de ontdekkïngen van anderen 

zoo bewerkt en toegepast worden, dat zij het grootst 
mogelijke nut stichten. MoLL zegt dit bovenal met het 
oog op de nieuwe van DESCARTES afkomstige leerwijze, 
de toepassing der analysis op de hoogere Meetkunde, 
door wier nadere uiteenzetting van SCHO0TEN zich groote 
verdiensten verwierf. Het door DESCARTES ontdekte en 
aangewezen verband tusschen de Algebra en Geometi-ie, 
die vóór hem als zeer ongelijksoortige en verre van 
elkander verwijderde wetenschappen beschouwd werden, 
vond namelijk door zijne aanwijzing eene zoo uitgebreide 
toepassing, dat van dien tijd af het volgen van eene 
geheel nieuwe manier bij het oplossen van stel- en meet
kunstige voOl'stellen dagt.eekent, en daardoor zelfs de 
later door LEIBNITZ en NEWTON gedane ontdekking van 
den zoogenaamden calculus differentialis werd voorbe
reid (20b). Intusschen was de Geometrie van DESCAR
TES, waarin die wederkeerige betrekking tusschen Stel
en Meetkunst en de daarop gebouwde nieuwe methode 
van demonstreren bescli_~·even werd, niet duidelijk genoeg 
om door velen behoorlijk verstaan te worden. In dat 
gebrek trachtte de hoogleeraar v A.N SCHOOT EN te voor
zien, en de wijze, waarop hij die taak vervulde, moge 
uit de eigen woorden van den hoogleeraar M0LL blij
ken: "DESCARTES had eene geheele herschepping in de 
behandeling der wiskundige wetenschappen teweegge
bragt, doch niet aan alle deelen zijner algebraïsche Geo
metrie die ontwikkeling gegeven, welke gevorderd werd, 
om eene zoo geheel nieuwe wijze ,van behandelen voor 
vele wiskundigen toegankelijk te maken. VAN SCH00.:I'EN 
nam de taak op zich. om, door het schrijven van een 
Oommentarius op de Geometrie van DESCARTES, door 
het uitgeven van de daarop door ERASMUS BARTH0LINUS 
en door FL0RIM0NDDE BEAUNE gemaakte aanteekenin
gen, als ook van de schriften van DE WITT, :BUDDB en 
VAN HENRAAT, de leer van DESCAR'l'ES meer algemeen 
bekend te doen worden (21), en hierin is hij uitnemend 
geslaagd. MoNTUCLA geeft aan v AN SCHOOT EN den lof, 
dat men in zijnen Oommenta,rius al datgene vindt, het
welk tot regt verstand van DESCARTES noodig is, zon
der de lastige wij dloqpigheid, die veelal het lezen van 
Commentatoren vervelend maakt (22)." Toonde VAN 

SCHOOT.EN op die wijze het groote gewigt en de vrucht
bare toepassing van het door DESCARTES aangewezen 
naauwe verband tusschen de Stel- en Meetkunde hoog 
te waarderen, ook de beide zoons, welke achtereenvol
gens in dezelfde betrekking zijn werkzaam geweest, zul
len daarin vermoedelijk het voorbeeld van hunnen vader 
gevolgd zijn. De oudste van deze, insgelijks FRANS ge
naamd, volgde in 1646 onmiddellijk aan zijnen vader 
op, en DESCARTES maakt, na den jongen professor ont
moet te hebben, met lof van hem melding (23). Een 
jongere broeder van dezen, PETRUS VAN scnooTEN, in 
1634 te Leiden geboren, werd 8 Februarij 1661 gemag
tigd·, om de N ederduitsche professie in de Mathesis te 
bedienen, terwijl hem in 1670 werd toegestaan, om ook 
in het Latijn, tweemalen 's.weeks, de Mathesis in het 
openbaar te onderwijzen (24). Die .dubbele taak heeft 
hij vermoedelijk tot aan zijnen dood toe (30 November 
1t'579) vervuld, en het is waarschiinlijk, dat ·ook·· zijn 
onderwijs, in geest en strekking, met dat van zijnen 
vader en ouderen broeder zal overeengestemd hebben, 
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Vonden de nieuwe door DESCARTES gelegde grond- denis der zeventiende eeuw behooren, te vermelden. 
slagen voor de beoefening der mathemat-ische weten- In de school van den Utrechtscben hoogleeraar RE

schappen in den ouderen FRANS v AN SCHOOT EN en zijne GIUS gevormd, · had DE RAEI zich .. reeds vóór de vol
beide zoons bekwame voorstanders, dit gold evenzeer tooijing zijner akademische studiën als een ijverig voor
van BURCH.ERT DE VOLDER, die in 1670 als hoogleeraar stander der nieuwere wijsgeerige rigting doen kennen, 
in de Wijsbegeerte naar Leiden beroepen en daarna doordien hij den l 7den April 1641, als philosophiae 
ook met het onderwijs in de Mathesis en Pbysica.- be- et medicinae Candidatus~ onder het voorzitterschap van 
last werd (25). Dat deze toch onder de meest bekwame zjjnen voornoemden leermeester, eenige in den geest van 
begunstigers, aan de leer van DESCARTES in de laatste den :Franscben Wijsgeer gestelde Theses, met groote 
helft der zeventiende eeuw te Leiden en elders te beurt gevatheid eu kennis van zaken in het openbçiar verde
gevallen; eene eervolle plaats bekleedt, wordt algemeen digde. Was hij bij die gelegenheid, door de hevigheid 
erkend, · terwijl men tevens zijne geschiktheid roemt om van den gevoerden strijd en door de daaraan spoedig 
ook het bespiegelende deel der Cartesiaansche leer dui- opgevolgde gebeurtenissen, vooral door het verbod, het
delijk voor te dragen, en wel op zulk eene wijze, dat er welk REGIUS kreeg, om . zich voortaan met wijsgeerige 
geen aanstoot door gegeven werd. Doch ik _wil omtrent onderwerpen te bemoeijen, getuige geweest van den 
DE VOLDER thans in geene bijzonderheden treden, ver- grooten tegenstand, waarmede de leer van DESCARTES 

mits wij den genoemden hoogleeraar nog elders ont- te Utrecht te strijden had, evenzeer ondervond hij, wei
moeten. zullen, als er van het natuurkundig onderwijs nige jaren later, dat het daarmede ook te Leiden niet 
aan . de Leidsche hoogeschool meer opzettelijk sprake betei~ gesteld was. Aan de in laatstgenoemde stad ge
zijn zal. vestigde hoogeschool begon . DE RAEI namelijk zijnen 

Ook op het geneeskundig onderwijs heeft de leer van akademischen werkkring met het houden van voorlezin
DESCARTES -een . onmiskenbaren invloed geoefend, dien gen voor de studenten: waartoe hij echter de noodige 
zij deels aan den aard en de rigting zijner theoretische toestemming van den akademischen Senaat noch g·evraagd 
bespiegelingen, deels aan z~jne belangstelling in natuur- noch ontvangen had. Dat hij daarbij niet schroomde 
kennis en in. physiologische onderzoekingen te danken om voor zijne overtuiging, dat men bij het onderwijs 
had~ Dat de Fransche wijsgeer toch in · deze laatste de gebruikelijke scholastieke vormen moest laten varen, 
geenszins een vreemdeling was, maar daaraan, niette- rondborstig uit te komen; kan afgeleid worden uit de 
genstaande _zijn streng dualistisch standpunt, waarbij de tegenkanting, die bij reeds toen van ADAM STUART en 
invloed der stoLop het zelf bewustzijn werd uitgesloten, andere voorstanders der oudere i'igting ondervond. Die 
grootelijks deelnam, blijkt -uit zijne menigvuldige schei- laatstgenoemde hoogleeraar liet namelijk, na reeds in 
kundige, ontleedkundige en andere onderzoekingen, waar- 1647 een werkzaam aandeel genomen te hebben aan de 
mede hij zich gaarne bezig hield (25 ó). Bovenal mag hevige, toen aan de Leidsche hoogeschool, over· de Car
men wijzen op het aandeel, dat hij aan de verspreiding tesiaansche leer gerezene twisten (27), op den 7den 
en uitbreiding der Harveyaansche leer over den omloop Februarij 1648, eenige tegen · die zelfde leer gerigte 
van· -het bloed genomen heeft, blijkens hetgeen -hij daar- stellingen, onder zijn praesidium in het openbaar ver• 
over iu zijn Discours de la · metltoáe eet. en later in <ledigen, bij welke gelegenheid eenige studenten, door 
zijne brieven aan PLEMPlus en VAN BEVERWIJCK heeft het . ..aanrigten van groote wanorde en luidruchtigheid 
te boek gesteld .(26). Mo?,;e ook op . de dienaangaande in de gehoorzaal,hun ongenoegen te kennen gaven (28), 
door hem voorgedragene · en tot het laatst toe volge- waartoe welligt ook de persoonlijkheid des hoogleeraars, 
houdene theorie - die wel deels op ·physiologische ex- van wien de zaak was uitgegaan, het hare heeft bijge
perimenten en zelfs op verrigte vivisectiën, doch ook dragen (29). Over die voon·allen in het Auditorium 
gedeeltelijk op hypothetische denkbeelden over eene philosophicuni werd STUART; zoowel op denzelfden als 
dwàn·elende beweging der vochten en over rarefactie op den eerstvolgenden dag, in · eene vergadering van 
van het bloed, als oorzaak van de diastole van het Curatoren. onderhouden, en hij bragt toen onder anderen 
hart, gegrond was - thans veel zijn af te dingen, ge- tot zijne verdediging in, dat JOHANNES DE RAEI, op in
lijk zij ook reeds door sommigen "zijner _tijdgenooten, stigatie van HEEREBOORT, tot het verwekken dier stoor
door den zoo even genoemden Leuvenschen hoogleeraar nissen had medegewerkt. Ook DE RAEI werd daarom 
en doox . AN'IONIUS DEUSING te Groningen, te regt be- op den _8sten Februarij door Curatoren gehoord, doch 
streden . werd, zoo is het echter niet te ontkennen, dat wist zich van de tegen hem ingebragte beschuldiging 
het groote aanzien, waarin CARTESIUS stond, veel tot de behoorlijk te zuiveren, zoodat zijne meening II dat de 
:regtmatige waardering van HARVEY's ontdekking heeft oorzaak der stoornissen aan s·ruA.RT zelven . te wijten 
bijgedragen. was," door hunne uitspraak bevestigd werd (30). Niet-

Om echter den invloed der Cartesiaansche W~isbe- temin ontving DE RAEI reeds weinige maanden later, 
geerte op het geneeskundig onderwijs, bepaaldel~jk aan op 14 Junij 1648, namens Curatoren, eene .aanschrijving 
de Leidsche hoogeschool, nader te doen kennen, zal het van den Senaat, waarbij hem voortaan het houden van 
noodig zijn ons met de voornaamste voorstanders, die voorlezingen voor de studenten verboden werd (SI). 
zij onder de leden der geneeskundige · Faculteit vond, Op dit .• bèsluit werd echter teruggekomen, toen laatst-
bekend te maken. Als zoodanig n0emden wij reeds genoemde, na eénig tijdsverloop, schriftelijk verzocht 
JOB A NNES DE RAEI, bij wien wij thans in de eerste plaats om tot het houden van -zoo danige voorlezingen gereg
moeten stilstaan; om daarna ook . diens tijdgenooten · en tigd te worden. . Dien · ten gevolge werd·' hem toege
naaste opvolgers1 voor zoo ver zij no.g tot · de ges:hie~ staan (32): 11 dat hij op de Woensdagen ende Saturda-
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gen, maer op geene andere dagen. van de weecke, sal 
mogen openbaerlick in de voors. Academie doceren off 
expliceren de voors. problemata Aristotelis, ende oock 
somtyds op de voorseyde twee dagen over eenige andere 
van de voors. problemata eene moderate disputatie voor
stellen, ende daerover praesideren, mits hem altyt hou
dende binnen de palen . van de Aristotelische philosophie, 
die alle~n in dese U niversiteyt is gerecipieert, son
der dat hij eenige nieuwicheden daaronder sal mogen 
vermengen, ende sonder dat hy daardoor de publycque 
exercitiën van de professoren eenigsints sal mogen ver
hinderen, ende dit al met desc uitdruckelicke verkla
ringe, dat men met dit voors. consent geensints en ver
staet den voorn. Doctor DE RAEI eenigen voet off hoope 
te geven tot den titulo. van professor, veel min tot de 
professio pbilosopbiae selfs, off tot eenige belooninge 
ten laste · van dese Uni versiteyt, als werdende hem .. 't 
gunt voors. toegestaen alleenlick ten . eynde hy sich 
publice wat soude mogen ouffenen, ende dit alles maer 
by provisie tot wedcrseggens toe, wyders dat hem hier
van sal werden verleent acte in vouge als volght." 
Naar den inhoud dier acte, wier mededeeling onnoodig 
zou zijn, na hetgeen uit de notulen zelve werd aange
voerd, werd DE RAEI op nieuw door Curatore~ verwe
zen, zoowel toen hem op 30 Augustus 1652 werd toe-

- gestaan om met zijne lessen voort te gaan, onder ge
lijktijdige vereering van twee honderd gulden voor de
tot dien tijd toe gehoudene exercitia philosophica pu
blica (33), als bij zijne aanstelling tot professor philo
sophiae extra-ordinarius op 5 Junij 1653 (34). Niette
min schijnen Curatoren vermoed te hebben, dat DE 

RAEI, met zijn wijsgeerig onderwijs voortgaande, zich 
niet genoeg aan die voorschriften houden zou, zoodat 
zij het wenschelijk oordeelden, nadat D.E RA.EI de acte 
zijner laatste aanstelling op 3 Julij 1653 bij den aka
demischen Senaat ha<l ingeleverd ( 35 ), om voortaan eene 
andere verdeeling der vakken te doen plaats hebben. 
Dien ten gevolge werd door Curatoren, in overleg met 
den Rector JACOBUS M.A.ESTERTIUS en diens Assessoren, 
bepaald, dat aan DE RAEI ' het onderwijs in de Physica 
zou worden opgeûragen. dat STUART, onder zekere cau
teleu, de :M:etaphysica, RENRIUS BORNIUs de Ethica en 
ADRIAA.N HEEREBOORT de Logica doceren zou (36). 

len, 11 dat in alle de exemplaren van 't gesegde boucl( 
sal werden verandert en de naem van CA.RTESIUS daar
uyt gelaten, ende dat gedaen synde, dat alsdan . de gen. 
prQfessor met f 50 sal werden beloont, sonder dat 
nochtans in <le ordonnantie eenige mentie van 't voor
seyde bouck sal werden gemaekt, maer . alleenlick ge
stelt,- dat hy om sekere consideratiën wert vereert" (39). 
Daar aan die vordering natuurlijkerwijze niet voldaan 
kon worden, zoo moest zij geacht worden met eene wei
gering der opdragt gelijk te staan. 

In het jaar 165 7 begon DE RAEI met het geven van 
lessen over de Institutiones medicae ( 40), waartoe hij 
in het eèrstvolgende jaar door Curatoren geregtigd werd, 
met de bijgevoegde bepaling; dat hij dit publycquelick 
zou mogen doen, en ook bij openbare disputen in Me
dicina praesideren ( 41 ). Die lessen van DE RAEI, vroe- · 
ger door VAN HORNE waargenomen en door dezen aan 
hem afgestaan ( 42), strookten echter niet met den geest 
der medische }faculteit, wier toenmalige leden, VORSTIUs, 

VAN DER LINDEN, SYLVIUS en de zoo even genoemde 
VAN HORNE, op 8 Mei 1659, gemeenschappelijk aan 
Curatoren en Burgemeesters verzochten, "dat de Insti
tutiones Medicinae voortaen wederom publice mochten 
werden gedoceert bij een prof. van de voors. Faculteyt 
ende niet by dengenen, die eene nieuwe philosophie 
( de welcke de voors. professoren· in haere waerde ende 
onwaerde willen laten) gebruycken, overmits de studen
ten ende Candidaten der Medicine, die met de voors. 
nieuwe philosophie syu geïmbueert, daermede in exa
minibus niet en konnen volstaen ". (43). Dat zelfüe ver
zoek werd den Ssten November herhaald en toe~ 'aan 
Curatoren voorgesteld, dat de Tnstitutiones door v AN 

DER LINDEN gedoceerd mogten worden, 11 meynende, dat 
JOHANNES DE RAEI daervan behoort te werden geëxcu
seert omdat die geen professor Medicinae maer Philo
sophiae is en dat nooit de voors. · Institutiones in dese 
Academie by twee professoren te gelyck plublice syn 
gedoceert geweest." Tot · aandrang van het verzoek 
voegde v AN DER LINDEN er nog bij, " dat de ,Medicina 
niet op philosophische speculatien, maer op de erva
rentheyt moet werden gefundeert" (44). Niettemin be
sloten Curntoren om de zaak als nog in statu quo te 
laten, terwijl de ondervinding weldra leerde, dat IJE 

RAEI, ofschoon noch lid van de medische ]faculteit zijnde, 
noch zitting in den akademischen Senaat hebbende, 
meer in den smaak der studenten viel dan v AN DER 

LINDEN, die zich beklaagde, dat hij bij het doceren der 
Institutiones door zijne hoorders verlaten werd, en daar
om aan. Curatoren voorstelde, om aan DE RAEI een an
der medisch vak op te dragen ( 45 ). Dien ten gevolge 
werd aan dezen laatsten, deswegens ontboden zijnde, 

Aangaande de door DE RA.EI over Physica gegeven 
lessen heb ik geene bijzonderheden vermeld gevonden 1 

maar wel, . dat zijne jaarwedde, die slechts f 500 be
droeg, op 8 Junij 1654, en derhalve reeds in het eerste 
jaar, <lat hem het onderwijs in de Natuurkunde was 
opgedragen, met f 250 vermeerderd ,verd (37). Dat de 
hoogleeraar evenwel door dat speciale, 'hem toegewezene, 
studievak geenszins verhinderd werd om de Cartesiaarr
sche Wijsbegeerte te blijven beoefenen en dienovereen
komstig zijn akademisch ondenvijs in te .rigten, blijkt 
uit hetgeen voorviel bij gelegenheid dat hij een door 
hem voltooid werk äan Curatoren wenschte op te dra
gen. Door laatstgenoemd collegie werd namelijk op 
17 Augustus 1654 besloten om DE RAEI te vereeren met 
f 100 voor de opdragt zijner Clavis pltilosopltiae natu
ralis, seu Introductio ad naturae contemplationem .Ari
atotelico-Garte8ianam (38); doch op dat besluit · werd 
den Ssten Februarij 1655 teruggekomen, doo,r te bepa-

11 bekent gemaeckt} hoe dat hy werd geinsirnuleert van 
in syne publycque explicatie van de Institutiones Me
dicinae fondamenten te legghen, die de Medicina scha
delyck syn, waertegens gedaen hebbende syne defensie, 
soo is hem voorgehouden, off het niet beter soude wesen, 
dat by hem een ander gedeelte van de Medicina wierde 
publice gedoceert. Waerop hy verklaerde sulxs wel te 
willen doen, mits hebbende titul van professor Medicinae 
ende daertoe tractement. Doch is die sake voor als noch 
opgehouden" (46). 
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Na de genoemde antecedenten, waaruit maar al te eene jaarwedde van f 2500 en . op andery voordeelige 
zeer de vijandige gezindheid van de medische Faculteit voorwaarden, als hoogleeraar in de Wijsbegeerte, naar het 
tegen DE R;A-EI bleek, begrepen Curatoren bij nadere Amsterdamsche A.thenaeum Illustre .· beroepen werd .. · De 
deliberatie, om hem geene zitting in die Faculteit te Curatoren der Leidsche Universiteit ontvingen van die 
geven, maar hem tot professor ordinarius bij de philo- aanstelling op 12 November berigt, bij monde van den 
sophische ]faculteit aan te stellrn {47), op eene jaar- heer WIGBOLTS SLICHER, Secretaris der stad Amster
wedde van / 750, die, 28 Maart 1662, met f 250 ,·er- dam (56); waarop DE RAEI, volgens zijn verlangen, als 
hoogd werd (48). Dat DE RAEI evenwel, na het out- hoogleeraar te Leiden ontslagen werd. Hij aanvaardde 
v:angen dier aanstelling, zijn onderwijs niet tot de Phy- zijne nieuwe betrekking op 17 Januarij 1669, met het 
sica alleen beperkte, maar, althans voorloopig, met zijne uitspreken eener Disputatio inauguralis JJe sapientia ve
lessen over de Institutiones medicae . voortging, blijkt terum. Ofschoon DE RAEI de eervolle, hem door het 
uit de . opzettelijke vermelding, dat bij daarvan, den 6den opdragen van dien post te beurt gevallen, onderscheiding 
October 1662, op zijn verzoek ontslagen werd (49). Na wel grootendeels aan zijn gevestigden roem te danken 
dieu tijd kwam bij met de leden der medische Faculteit had, zoo kan daartoe echter welligt hebben medege
rninder in aanraking, en zal welligt zijne verhouding werkt de vriendschappelijke betrekking, waarin hij tot 
tot VAN DER LINDEN, . die zich het meest als anti-Car~ den Amsterdamschen Schepen en Burgemeester JOHAN

tesiaan deed kennen, verbeterd zijn. NES HUDDE stond, die, in de school van VAN SCHOOTEN 

Met de tegenkanting van ADAM sTUAR'l' daarentegen gevormd, ook in later jaren de Wiskunst en hare tech
had DE RAEI op den duur veel te strijden, en de vroe- nische toepassing bleef beoefenen en - inzonderheid de 
ger genoemde LUCAE schreef nog in 1666 (50): ,, Hij Meetkunst_ van DESCARTES op hoogen prijs stelde. Wat 
(DE RA.EI) en STUART, die zich streng aan ARISTOTELES hiervan zijn moge, dit is zeker,. dat DE RAEI van toen 
hield, waren geslagen . vijanden. Meermalen kwam het af tot aan zijnen dood, 30 N ovemher 1702, en dus ge
tot belagchelijke tooneelen tusschen hen beiden en tot durende een 30jarig tijdvak., een sieraad der Amster
vecht~n. onder de studenten." W ederkeerig had DE damsche doorluchte school was, tot wier luister hij, 
R.\EI, tot 1661 toe, in den ons reeds bekenden ADRIAAN zovwel door het uitgeven van enkele geschriften als door 
Htl!:REBOORT, die geacht werd een geleerd en scherp- zijn onderwijs, heeft bijgedragen (57). 
zinnig yoorstander der Cartesiaausche Wijsbegeerte te Toen DE RA.EI naar Amsterdam vertrok, waren er 
zijn (51), en die .in g,enoemd jaar overleed, eenen krach- sedert den dood van DESCARTES reeds bijna twintig 
tigen, doch misschien al te voortvarenden sh'ijdgenoot. jaren verloopen. Hadden de lotgevallen van de door 
Pit laat&te kon aan DE RA.EI niet ten laste gelegd . wor- dien :Franschen Wijsgeer verkondigde loor, zoowel tijdens 
den, vermits · men hem evenzeer gro_ote. gematigdheid als zijn leven als gedu.rende het genoemde reeds na zijnen 
grondige kennis mogt toekennen. Wat zijn karakter dood verloopene tijdvak geleerd, dat de rigting van den 
petrof, zegt de reeds meermalen aangehaalde, uit Silezjë menschelijken geest zich noch door tegenkanting noch 
geboortige :r,.ucA.E, dat . DE RAEI, zoowel in taal als in door maatregelen van bedwang breidelen. laat, . die zelfde 
zeden, een echt Hollander was en zich weinig aan be- waarheid werd evenzeer, zoo als ons nader blijken zal, 
leefdheid &t,oqrde (52). _ Dat een man van dien , stempel door de latere gebeurtenissen .bevestigd, welke er na het 
groot.ei1 opgang Inaakte . bij de . akademische jÓngeling- vertrek van DE RAEI ten dien opzigte aan de Leidsche 
schap, die uit den aard der zaak in de wetenschç1,ppeliJke hoogeschool plaats hadden. 
beweging yan . dien tijd .groot belang stelde, is niet te Om echter in mijn historisch verhaal geen inbreuk 
verwonderen. Gelijk het vooral om kem was, dat som- op de ~ljdorde · te maken, moet ik, alvorens over die 
mige . jonge lieden . hunne studiën bij voorkeur te Leiden verdere lotgevallen der Cartesiaansche leer te spreken, 
vol~ragt~n (53); zoo . aarzelt ~UCAE niet om te verkla- nog van een der ambtgenooten van den naar . . A.mster
ren, dat DE RAEl in dien tijd voor den eersten wijsgeer dam vertrokken hoogleeraar gewag maken, van FLOREN• 

v~n Nederhtnd gehouden werd (54). Met het oog op TIUS SCHUIJL namelijk, die insgelijks onder de tijdge
c;le Cartesiaansch.e Wijsbegeerte was die lofspraak wel- nooten van SYLVIUS behoorde1 en nog gelijktijdig met 
ligt niet ongegrond. Van zijne vroeg~r aangehaalde dezen zitting in de geneeskundige Faculteit gehad heeft. 
Clavis pkilo8ophiae naturalis verklaart MORHOF althans, Ofschoon zijn professöraat te Leiden van zeer k-orten 
dat het een boek is, noodig· tot regt verstand der Car- duur g~weest is, vermits hij er reeds na een vijftal jaren 
tesiaansche stellingen, hetwelk hoven alle overigen van aan ontrukt werd, was . zijn levensloop evenwel in menig. 
dien aard de voorkeur verdient, dewijl . de auteur zich opzigt merkwaardig. Volgens het Akaáemisclt Register 
getr9uw aan CARTESIUS houdt, en daarbij een buitenge- van SOERMANS (p. 57) werd hij 13 Maart 1619 te Schie
woon ve~s.tand en oordeel aan den dag legt (55). Niet- dam geboren. Die opgaaf zijner geboorteplaats is ech
temin was DE RAEI . van meèni:Qg, dat de Cartesiaansche ter verkeerd, daar het uit de straks aan; te halen docu
stellingen slechts op het gebied der Wijsbegeerte te huis meuten, zooweL van den Utrechtschen als Leidschen 
behooren, doch niet op allerlei wetenschappen ·moeten Senaat, blijken zal; dat hij- te ~s Hertogenbosch geboren 
overgebragt worden, terwijl hij door zijn eigen voorbeeld werd. In die hoofdstad der zoogenaamd~ Meie1·ij, welke 
too.nde, dat het vooral de be~cheidenheid en voorz1gt1g- toen in heLbezit eener doorluchtige school . was, genoot 
heid . in. het redeneren zijn, . die men . van CARTEsrns scHUIJL waarschijnlijk zijne .eerst~ wetenschappelijke op
leeren moet. . leiding en zijne voorbereiding voor de akademische stu-

W at de verdere lotgevallen van DE RAEI betreft, zoo diën. Deze . volbragt hij aan de pas opgerigte Utrecht-
is het bekend, ___ dat hij den lsten N ovem her 1668 op sche hoogeschool, alwa~r hij onder de eerste eµ meest 
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bekwame leerlingen van den reeds vroeger tot het hou
den van . wijsgeerige lessen geregtigden en in 1638 tot 
buitengewoon hoogleeraar benoemden ARN0LDUS SENGU
ERDIUS behoorde. Door dezen zijnen leermeester werd 
hij 3 Julij 1639 tot Doctor in de Wijsbegeerte bevor
derd, nadat het in het Auditorium, in hetwelk SCHUIJL 
zijne Theses verdedigde, tamelijk onstuimig was toege
gaan. 'l'oen de defendens namelijk door een zijner op
ponenten, die met de nieuwe Cartesiaansche leer zeer 
was ingenomen en wiens argumentatie van de oude syl
logistische redenering afweek, in het naauw werd ge . 
bragt, b~sloot SENGUERDIUS om de partij voor zijnen 
leerling op te nemen, en zelf tegen den opponens het 
woord te voeren. Daarmetle naauwelijks begonnen werd 
hij door zijnen ambtgenoot REGIUS, die zich niet weer
houden kon om van zijne ingenomenheid met de argu
mentatie van den opponens te doen blijken, op eene 
allezins onstuimige wjjze in de rede gevallen, zoodat niet 
alleen SENGUERDIL:S, maar ook EUSEBIU3 VOET, STRATE
NUS. en andere voorstanders der oudere wijsgeerige rig
ting, die het Jispuut bijwoonden of de toedragt der 
zaak later vernamen, door die onheusche handelwijze 
van hunnen ambtgenoot REGIUS zeer verontwaardigd 
waren. Intusschen had de defendens, naar het oordeel 
van alle aanwezige professoren, zijne Theses krachtig 
verdedigd, zoodat hij te regt Let Meesterschap in de 
vrije kunsten en het Doctoraat in de Wijsbegeerte ver
wierf -(58). ScHUIJL had toen pas een twintigjarigen 
leeftijd bereikt en vertrok . nog in hetzelfde jaar van 
zijne promotie naar Leiden om aldáár zijne studiën voort 
te zetten (59). Aangaande den karteren of langeren 
duur van zijn toenmalig verblijf aan de Leidsche hoo
gesrhool is mij niets gebleken; doch zijne latere, straks 
te vermelden lotgevallen maken het waarschijnlijk, <lat 
hij zich toen niet alleen met wijsgeerige, maar ook met 
natuur- en geneeskundige studiën heeft beziggehouden. 
Eerst 24 jaren later meldde SCHUIJL, die toen in zijne 
geboorteplaats, 's Hertogenbosch, het hoogleeraarsambt 
in de Wijsbegeerte en tevens de waardigheid van Sche
pen bekleedde, zich op nieuw te Leiden aan, orn, na 
afgelegde examina, tot Medicinae Doctor gepromoveerd 
te worden (60). Daar hij op dat tijdstip reeds 45 jaren 
oud was, is het zeer mogelijk, dat hem reeds vooraf 
het vooruitzigt op een professoraat bij de medische Fa
culteit geopend was. Die Faculteit telde toen slechts 
twee gewone leden, SYLVIUS en VAN H0RNE, en het ge
tal der medische studenten was tevens aanmerkelijk 
verminderd, eensdeels dewijl sommigen van oordeel wa
ren, elders eene betere gelegenheid voor hunne studiën 
te kunnen vinden (61), en ten andere, omdat vele pro
fessoren en studenten zich uit Leiden verwijderd hiel
den, wegens eene toen heerschende contagieuse ziek
te (62). Eerstgenoemd bezwaar was door de in 1663 
aan LUCAS SCHACHT verleende vergunning, om over de 
Geneeskunde en Wijsbegeerte voorlezingen te houden, 
niet genoeg opgeheven, daar de door den dood van 
AD0LPH V0RSTIU:3 (9 October 1663) veroorzaakte vaca• 
ture nog steeds bestond, en er evenmin nog had kun
nen voorzien worden in het sedert 5 Maart 1664 va
cante professoraat van YAN DER LINDEN, terwijl de be
moeijingen om eene dier beide plaatsen door den Gro-

ninger hoogleeraar ANTONIUS DEUSING vervuld te zien, 
nog tot geene uitkomst geleid hadden, zoo als reeds el
ders door mij vermeld is geworden. Nadat SCHUIJL 
derhalve op het einde van April 1664 den graad van 
lVIedicinae Doctor verkregen had, .· werd hij reeds den 
18den October van hetzelfde jaar tot professor Institu
t·ionum medicarum, op een tractement van f 1000 be
roepen, terwijl hij in den _heroepingsbrief de titulatuur 
draagt van Medicinae Doctor, Oud-Schepen en Raad, 
alsmede professor pbilosophiae in de Illustre school 
binnen 's Hertogenbosch (63). In laatstgenoemde stad 
had hij wel, in zijne dub hele betrekking als hoogleeraar 
en als ontvanger-generaal van de beursen en beneficiën, 
tot de studiën gedestineerd, eene jaarwedde . van f 145 O 
genoten, doch hij liet zich daardoor niet weêrhouden, 
om het hem aangeboden professoraat, waarin hij aan 
V0RSTil!S zou opvolgen, aan te nemen en in het begiri 
van 1665 te aanvaarden (64). Daarenboven werd· hem, 
zoo als in de geschiedenis van den hortus botanicus 
nader vermeld zal worden, op 8 lVIei 1666 toegestaan, 
om gedurende de twee of drie eerstkomende maanden 
lessen over de Botanie te houden ert demonstratiën in 
den hortus te doen, t.erwijl hij op 8 Februarij 1667 
niet alleen als docent der Botanie gecontinueerd, maar 
tevens met den titel van Horti academici praefectus ver
eerd werd. Beide die betrekkingen werden hem, drie 
maanden later, met verhooging van tractement, defini
tief opgedragen, en B0ERHAAYE maakt met lof melding 
van de verdiensten, welke hij zich gedurende zijne korte 
akademische loopbaan in dat opzigt verwierf. Even
zeer schijnt zijn geneeskundig onderwijs aan de behoef
ten van den toenmaligen tijd voldaan · te hebben. Op 
de Ordo Lectionum van 1665 en vervolgens werden, 
behalve openbare · lessen over de Institutiones medicae , 
nog Collegia institutionum privata door hem aange• 
kondigd, zoodat de zoogenaamde physiologie en patho
logie den hoofdinhoud van SCHUIJL's geneeskundige 
lessen hebben uitgemaakt. Gelijk hij . zich daarbij; in 
overeenstemming · met vele andere g·eleerden · van . dien 
tijd, zoowel van de iatro-mathematische als van de · ia
tro-chernische theorie bediende, · zoo <leed hij zich tevens 
als voorstander der Cartesiaansche leer kennen, zoodat 
zijne zienswijze in dat opzigt, in het vijfentwintig-tal 
jaren, hetwelk er sedert zijne -promotie te Utrecht v:er"" 
loopen was, eene aanmetkelijke verandering on<lergaan 
had. Meende hij toen, als ijverig leerling van sENGU
ERDIUS, in het gezag der Aristotelische philosoph-ie te 
kunnen berusten, en deze tegenover de nieuwe, van den 
Franschen wijsgeer afkomstige en door REGIUS en an
deren verkondigde denkbeelden te moeten handhaven, 
later bragt eigen • en ineer zelfstandig onderzoek hern 
dienaangaande tot eene geheel andère overtuiging, blij
kens de . uitvoerige voorrede, die hij, nu ruim honderd 
jare·u geleden, vooraf liet gaan aan zijne Latijusche ver•· 
taling van een der door DESCARTE:s, onder den · titel 
van Tr-aité sur l'lwmme, nagelaten kÎeine geschriften (65). 
In die voorrede toch tracht SCHUIJL te betoogen, · dat 
g·enoemde Fransche -her~·ormer, door het aanbevelen van 
eigen, onbevooroordeeld, grondig en van elk auctori
teits-geloof ·afkeerig onderzoek, den kortsten, meest · ge
leidelijken en veiligsten · weg bij het zoeken naar waar-
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heid heeft aangewezen, in tegenstelling van den vroeger 
gebruikelijken, veelal op onbewezene praemissen steunen
den betoogtrant, waarb~i ingewikkelde en spitsvondige 
rèdeneringen maar al te dikwijls de plaats eener deug
delijke bewijsvoering innamen (66). Om deze en andere 
redenen meende SCHUIJL aan alle schriftelijke opstellen 
van DESCARTES groote waarde te moeten toekennen, en 
het was daarom niet te verwonderen, dat ook het voor
noemde werkje over de physiologie van den mensch, 
hetwelk na <len dood des schrijvers reeds twaalf jaren 
lang in handschrift bewaard was geworden, hem groote 
belangstelling inboezemde, zoodat hij, in het bezit van 
twee afschriften gekomen, besloot, er eene Latijnsche 
vertaling van te vervaardigen, en daaraan de noodige 
afbeeldingen, waaromtrent SCHUIJL geene nadere op hel- . 
dering geeft (67), toe te voegen. Die Latijnsche verta
ling vond te grooteren aftrek, dewijl de oorspronkelijke 
Fransche tekst naar het bij CLAUDE CLERSELIER, bene
vens andere stukken, bewaarde handschrift, · eerst twee 
jaren later werd uitgegeven. Zelfs kan het zijn, dat de 
meerdere bekendheid, welke SCHUIJL zich door die uit
gave verwierf, tot zijne aanstelling aan de Leidsche 
hoogeschool het hare heeft bijgedragen. Voor het overige 
worden de meeste aan DESCARTES eigene denkbeelden, 
_die men in den Tractatus de liomine vindt, zoo als bijv. 
over de naaste oorzaak van . den bloedsomloop, over de 
hooge beteekenis van de glandula pinealis, over het buis
vormig maaksel der hersenen en · zenuwen, reeds in de 
vroegere geschriften van dien auteur aangetroffen, zoo
dat men den grooten opgang, dien het boekje niettemin 
maakte, deels hieraan zal moeten toeschrijven, dat het 
tot de schriftelijke nalatenschap van een beroemd 
man behoorde, deels aan de bijzonderheid, dat des
zelfs inhoud aan de · mechanische theorie van dien 
tijd volkomen beantwoordde, zoodat Physica en Anatomie 
er grootencleels de grondslagen van uitmaken. Het is 
daarom ook ,geenszins vreemd, dat juist die leerstukken, 
tot welker toelichting die beide grondslagen toereikende 
zijn, zoo al~ !tet oog en !tet zien, het · meest door zorg
vuldige bewerking uitmunten. 

Reeds -spoedig na liet aanvaarden van het professoraat 
te Leiden gaf sOHUIJL een, • naar het schijnt, on voltooid 
gebleven handboek der Physiologie uit, hetwelk HALLER 

wel als in zijn bezit zijnde vermeldt, doch niet nader 
naar inhoud of gehalte doet kennen (68). Waarschijn
lijk zal zoowel de chemiatrische leer van_ zijnen ambt
genoot BYLVlUS als de iatro-mathematischc theorie van 
dien tijd den grondslag er van uitmaken, zoo als dit · 
althans geldt van een later, na SCHUIJL's dood uitgege.
ven geschrift (69), dat door HALLER een postkumum nee 
ineruditum opusculum genoemd ..,wordt. Daarin toch wor
den, volgens dien berigtgever, niet alleen uit HIPPOCRA

TES en andere oude schrijvers plaatsen bijeengebragt, 
. die, naar SCHUJJL's meening, voor <le leer van het aci
dum . en alcali pleiten, maar er wordt zelfs eene, door 
hem zelven bewerkstelligde proef vermeld om de fer
mentatie-leer van SYLVIUS in het licht te stellen. _ :Bij 
een dier werd namelijk de twaalfvingerige darm boven 
en onder de uitlozingsbuizen van de gal en het pan
creatische vocht onderbonden, met dat gevolg, dat men 
later tusschen d~ _ twee ligaturen een kleverig en schuim-
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achtig vocht vond, waard"oor de darm daar ter plaatse 
was uitgezet. Door die proef moest derhalve de ver
schillende natuur der beide genoemde menstrua en de 
daardoor veroorzaakte opbruising bewezen worden. 
Voor het overige had dat boekje de strekking, om de 
bewijsgronden door een anonym schrijver (volgens AS

TRUC (70) LOUIS LE VASSEUR) tot handhaving van de 
theorie van GALENUB, tegen SYLVIUS en SCHUIJL aange
voerd (71), te wederleggen. Naar het oordeel van SPREN

G EL (72) zijn er evenwel op de argumentatie van beide 
partijen gegro.nde aanmerkingen te maken. Blijkt daar
uit op nieuw, dat de meeste physiologische .t'fäágstuk
ken in dien tijd meer theoretisch beredeneerd dari proef
ondervindelijk onderzocht werden, of dat men zich met 
zeer onzekere en niets bewijzende proeven te vreden 
stelde, zoo zal het ons echter later blijken, dat de Leid
sche hoogleeraar zich ook met zorgvuldiger natuurstudie 
bezig hield en zich van het mikroskoop en andere hulp
middelen bediende (78). 

F10RENTIUS scHUIJL mogt slechts een vijftigjarigen 
leeftijd bereiken en werd op 5 September 1669 aan 
vrouw en kinderen door den dood ontnomen (74). Zijn 
zoon. Mr. EVERHARD SCHUIJL, is in 1683 Secretaris 
van de Universiteits-vierschaar geweest, en volgens SOER

MANS, den 29sten J unij 1694 gestorven (75 ). 
Toen SCHUIJL aan de Leidsche hoogeschool ontviel, 

was DE RA.EI reeds eenige maanden vroeger naar Am
sterdam vertrokken, zoodat er evenzeer in het onderwijs 
der bespiegelende Wijsbegeerte als in dat der Kruid
kunde en der theoretische Geneeskunde voorzien moest 
worden. Dien ten gevolge werden de lessen over de 
Botanie, benevens het toezigt over den hortus botanicus, 
in 1670 aan ARNOLDUS SEIJEN opgedragen, over wien 
ik elders uitvoeriger . zal moeten spreken, terwijl voor 
het onderwijzen der medische Instituten, met welke taak 
SCH UIJL insgelijks was belast geweest, voorloopig geen 
nieu.we hoogleeraar werd aangesteld. Doch in de plaats 
van DE RAEI werd THEODORUS CRAANEN, mede in dat 
zelfde jaar (10 :Maart 1670) als professor ordinarius 
philosophiae naar Leiden beroepen (76), om zoo\vel aan 
de hoogeschool wijsgeerige lessen te geven, gelijk dit 
reeds . vroeger te Nijmegen door hem geschied was, als 
om tevens onder-regent van het Staten-Collegie te 
zijn (77). Hij aanvaardde de eerstgenoemde betrekking 
op 17 Mei met het uitspreken eener - Oratie, waarvan 
het onderwerp echter niet wordt opgegeven (78). _ Of
schoon hij als hoogleeraar geene lessen over de Logica 
en Metaphysica te Leiden gaf, maar zijn onderwjjs zich 
hoofdzakelijk tot de Physica en tot de Physiölogie van 
den me11sch bepaalde (79), zoo wer~ hij echter, wegens 
zijne daarbij ontwikkelde Cartesiaansche denkbeelden, 
reeds in het jaar 1673 door Curatoren uit zijile beide 
voornoemde posten ontzet. Dat ontslag . was namelijk 
het gevolg va:n hevige twisten, gerezen tusschen hem 
en FREDRIK SPANHEIM, den jgngeren, die een van de 
voornaamste kampvechters :voor de regtûnnige dogma
tiek was en-op de, zoowel toen als later, door Curato
ren genomene maatregelen, naar het schijnt, den groot
sten invloed heeft uitgeoefend (80). De toedragt dier 
zaak bevat wederom eene merkwaardige bijdrage voor 
de kennis_ nm de hevige en onbesuisde manier, waarop 
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zich qe strijd der meeningen over n,ieuwe uitvindingèn, maar . alleen door twee zijner . leerlingen, van .welke de 
of over nieuwe denkbeelden, in de zeventiende eeuw, naar een zich later groote bekendheid verworven heeft, . be
buiten openbaarde. In hunne vergadering van . 28 . Au- trokken was. Op den 16den Januarij 1675 werden na
gustus 1673 meenden Curatoren en Burgemeesters na- melijk in het Auditorium theologicum, bij gelegenheid dat 
melijk redenen tot groote verontwaardiging en berisping er Theses onder het praesidium van SPANHEIM verde
te hebben over het gedrag van den hoogleeraar CRAA- digd werden, verregaande stoornissen en ongeregeldheden 
NEN, die achter eenige Theses, onder den titel van Exer- door twee auditores, Doctor VAN DER LINDEN en coR
c·~tationum pliysicarum decima, door een zijner discipelen NELIS BONTEK0E, aangerigt. De eerste, aangaande wiens 
te verdedigen, eenige corollaria of annexa gevoegd had, betrekking tot den reeds 10 jaren vroeger gestorvenen 
waarin op de Cartesiaansche Philosophie als eene vi8 hoogleeraar v AN DER LINDEN niets uit de notulen blijkt, 
a,lfuliJentis veritatis, iu tegenstelling. van de monacho- wordt beschuldigd, u met insolente, vinnige en injurieuse 
rum pltilosopltia 8colastica, in terminis et distinctioni- oppositien ", en de tweede nnet continueele instigatien 
bus unice liaerens, gezinspeeld werd. Hij had daartoe en aanhitsingen den perso.on van D. FRIDERICUS SPAN
aanleiding gevonden in een van FREDRJK SPANHEIM af- HEMIUs, s. s. Theologiae professor, soodanigh te hebben 
komstig corollarium, te gelijk met . andere 'l'heses, op aangetast ende gelacesceert, dat die voors. disputatie 
10 Junij, in Auditorio tbeologico, in het openbaar ver- sonder eenige vrught van toehoorders is afgeloopen ''. 
des.ligd, waarin het twijfelen . aan het bestaan van God Curatoren besloten daarom die zaak door den promotor 
eene goddelooze en onwelvoegelijke daad genoemd werd. der Universiteit naauwkeurig te doen onderzoeken en 
- 11 Dubitare quocumque modo . de Dei existentia, nee inmiddels . de beide genoemde hëeren het bijwonen· van 
pium est nee honestum." - In die stelling zag CRAA- en het deelnemen aan disputatiën ten strengste te ver
N EN een vijandigen aanval tegen het algemeene, door bieden (84). Bij dat besluit van . 22 Jànuarij werd voor:
den Franschen wijsgeer uitgesproken beginsel, om het loopig in de vergadering va.n den 26sten dier maand 
twi,.jfelen voor· den grondslag van elk onderzoek te hou- gepersisteerd, terwijl er den l8den December 16 75, waar
den, en hij ontzag zich niet om dit door den toenma- schijnlijk na geëindigd onderzoek, van nieuws op werd 
ligen Rector magnificus genomen initiatief een II maledi- teruggekomen: bij welke gelegenheid Curatoren· zeggen_ 
cendi conatus ", eene II ignorantia connexionis et ordinis "kennis bekomen te heb hen, dat een Doctor BON.TEK0E 
veritJ.tum hujus universi ", eene "machinatie inhumana sigh als instr1,.1men! to~ sµppressie van de peripatetische 
contra veritatem" te noemen. Over deze en andere uit- pbilosophie li~tende . gebruyck_en, ' doqrgl).ans het werk 
drukkingen, op aanklagte van SPANHEIM, door Cüratoren daarhenell heeft <gedirigeert, dat door ridicule. oppositie 
tot verantwoording geroepen, . onderging CRAANEN, z0.o ende , ander~- -onbetamelyke middelen die. disput~.tien . en 
als men vermoeden kan; eene scherpe berisping, en werd exercitie~ van de vo_ors. perjpatetische philosophie,. Jloor 
hij ten slotte op nieuw vermaand om zich stiptelijk te expresse. ordre eJ}de beyel van, Cu_rateur$ en Burgemees
gedragen naar den inhoud der Resolutiën van 30 Sep- teren gehouden wer:dende, . gevilipende~rt ende . iiiet be
tember 1656, waarin .evenwel niet alleen het verde.digen, jegent ; werden m~t al sulck een. respect .als men àan hei 
maar evenzeer het bestrijden van Cartesiaansche denk- publycq auditorium f.mde de orders van genrnlde:. Cura
beelden verboden was (81). Curatoren waren echter ge~ teurs ende . Burgemeesteren schuldigh , wa~." Dien ten 
woon; dit laatste minder kwalijk te nemen dan het eer- gevolge werd aan Dr. BONTEKOE .het -bijwonen_ V:aIL.p,u
ste, en zich meer aan de · reactie-partij van. den toenma... blycque of private less~n, van clisputatiën enz. op nieµw 
ligen tijd dan aan de mannen van den vooruitgang, die geïnterdiceerd (85 ). 
evenwel ook dikwijls mannen van groote beweging wa- Toen CRAANEI'! op 1 De.cember · 1673 . tot. Med.iQinaae 
ren, ~an te sluiten. Onder de maatregelen, tegen deze professor ordinarius b~:µoemd . werd, verklaarden _Çµra,to
laatsten genomen, behoorde ook hun Besluit van 1 De- ren in · de bij zijne aanst~lli11g . gevoegde consid~ra.tJën, 
cember 1673, om CRAANEN als professor philoso.phiae "dat oock. in denselven D. · TJI~ODORU;! K~ANEN te~i
en als sub-regens van het Staten-Collegie te dimitteren, deerde soodanige , qualiteyt v~m kenniss~ en ,experientie 
doch hem tevens tot professor Medicinae, in plaats van als tot becleedinge van die professie w·erd gereqµiret}rt." 
den op 14 November 1672 overledenen hoogleeraar SYL- Niettemin maakten zij zwarigheid, om CRAAN~N ook: .in 
vrns aan te stellen, met de bijgevoegde bepaling, dat de institutio clinica aan SY.l,YIUS te doen op.v:olgen, maar 
hij zich in zijne institutio medicinae "buyten alle di- besloten in dezelfde Vergadering daartoe . te be:n:oe:m.en 
versie sal houden" (82). ·Ofschoon CRAANEN door die Doctor JACOB VALL~N, aa.n . wien, irt de ,plaats van _çlen 
veranderde betrekking, behalve het verlies van vrije overledenen Doctor CRUYSKERKJ)}N, "qe functie. werd op
woning, eene aanmerkelijke vermindering van tractement gedragen om in de gasthuysen alhier ter stede bij-.de
onderging, waarover hij zich vruchteloos beklaagde, zoo monstratie der studenten . in praxi medica te . institue
aarzelde hij . echter niet om dat nieuwe professoraat te ren" (86}. De bedo~ling van dat besluit werd nog dui
aanvaarden met eene op 23 Junij · 1674 uitgesprokene <lelijker uitgesproken in de Vergadering van 4 December, 
Oratio, waarvan het onderwerp niet vermeld wordt {83). toen .bepaald werd, dat VALLAN de plaats van SYLVIUS 

Doch alvorens CRAANEN op dezen nieuwen weg te zoû bekleeden en- de beurten met SCHACHT zou moeten 
volgen, meen ik melding te moeten maken van eene regelen, doch dat CRAANEN zich · daarvan, althans · voor
gebeurtehis, die reeds weinige maanden na zijne jnau- loopig, onthouden zal (87). Deze laatste ,meende echter 
guratie, niettegenstaande alle door Curatoren genornene op het verkrijgen dier betrekking te moeten aandringen, 
maatregelen, zoowel van praeventieven als cohibitieven doch kr~eg het ·ontwijkende antwoord (88): "dat de 
aard, voorviel, en wa~rin QRAAij.EN wel niet persQonlijk, . suppliant zijn verzoek alhier (aan het Collegie van Gu-
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ratoren) qualick heeft geadresseert, e11 dat -deselve saeke 
moet worden - gelaten ter dispositie van Burgerneestcren 
en Regeerders der stad Leiden, aen de welcken den 
suppliant, indien hy sulx soude mogen goed vinden, 
het voorn. versoek sal kannen doen." 

Wat toen aan CRAANEN geweigerd werd, daartoe zoch
ten Curatoren en Burgemeesters hem, weinige jaren later, 
uit eigen beweging aa11. Zij besloten namelijk in hunne 
V etgadering van 8 N ovemher 1683, om het Collegium 
practico•medicum, dat laatstelijk sedert den dood van 
Doctor PETRUS GECQ.UIER ~ aan den vroeger genoem
den JA:CoB v ALLAN opgevolgd - bad stil gestaan, in 
zijn votigen staat te herstellen, en het geven van prac
t.ische lessen aan 1'HEODORUS CRAANEN; en zulks op het 
gewoon tractement van f 200 op te dragen (89). Deze 
verklaarde zich, volgens rapport van h. h. Burgemeesters 
VAN DEN BERGH en DE GOES, daartoe bereid (90), en 
zag zich alzoo een nieuwen, vroeger zeer door hem be
geerden werkkring geopend, die te belangrijker was" de 4 

wijl er in de drie laatste jaren, sedert 17 M~i 1680, 
geene zóodanige lessen gegeven waren. Die tijdelijke 
stilstand schijnt zoowel door het overlijden van den zoo 
even genoemden ·geneesheer, als door verminderden ijver 
van den hoogleeraar SCHACHT in het geven van prak
tische lessen aan het ziekbed veroorzaakt te zijn, niet
tegenstaande hij, volgens de opmerking van Curatoren, 
de gewone toelage van/ 200 daarvoor bleef trekken (91). 
De herstelling van dat klinisch onderwijs mogt dus voor 
eene allezin! gewenschte zaak gehouden wordèn, en nog 
in· hetzelfde jaar, dat die taak door THEODORUS CRAANEN, 

in vereeniging met LUCAS SCHACHT, aanvaard werd, 
werden de Stads Doctoren door Burgemeesteren belast 
om van ·hunne patiënten naar het Collegium practico
mèdicum te doen overvoeren, zoo dikwijls er in die in ... 
rigtiug gebrek aan zieken zijn mogt (~2). 

Zag · CRAANEN door zijne aanstelling tot professor 
Collegii practico•medici, zijn verlangen, om ook daarin 
aan SYLVIUS op te volgen, -vervuld, daarmede was even:.. 
wel zijne grieve, dat hij, bij verandering van professo• 
raat, eene aanmerkel~ike reductie in zijne jaarwedde on• 
dergaan had, niet weggenomen, vermits deze, op zijn 
herhaald ' verwek, slechts ééns, sedert 8 Februarij 1678, 
met f 200 · was vermeerderd geworden (93). Ofschoon 
hij tot het verkrijgen eener schadeloosstelling de uiterste 
pogingen aanwendde, blijkens zijne . adressen van 18 
December J 684, 8 Mei en 8 December 1685, zoo werd 
zijn verzoek echter · telkens geweigerd (94), ook nadat 
hij daarover geremonstreerd had bij de Staten van Hol
land en West-Friesland, gesecondeerd door brieven van 
den Keurvorst van Brandenburg (95), in wiens gunst 
hij, zoo als nog nader zal blijken, bijzonder ssh~jnt ge
deeld te hebben. Die herhaalde weigering van -Curato
ren zal men minder uit 's hoogleeraars antecedenten 
verklaren moeten, dan wel uit den ongunstigen toe• 
stand der akademische fondsen, die reeds sinds eenige 
jaren bezuinigingsmaatregelen gevorderd had (96). 

Dat hij, sedèrt het · einde van 1673 met het genees
kundig onderwijs belast, tot geene ·andere inzigten ge
bragt werd, dan die hij - vroeger ~Is professor philoso•_ 
phiae beleden had, maar integendeel voortging voor zijne 
Cartesiaansche_ denkbeelden uit te komen, blijkt zoowel 

uit z1Jne later uitgegeven geschriften, -als uit hetgee·n 
zijne tijdgenooten ' en leerlingen aangaande zijn genees
kundig onderwijs yermeld hebben. Onder die leerlingen 
behoorde ook BERNHARD ALBINUS, op wiens verhalen 
de · volgende door BOERHAA VE ontworpene karakteristiek 
van de - door CRAANEN gegevene akademische lessen 
steunt (97): .v In de physiologie eri in de leer der ziek
tekennis en ziektehehandeling genoot ALBINUS het on• 
derwijs van THEODORUS CRAAN.EN, een mail, die in dien 
tijd veel beroemder was dau ;men denken zou, en die 
aan de onvoorzigtige jeugd eene leer predikte, -welke, op 
onbewezene Cartesiaanscbe stellingen steuïfe-ride, zich 
door hare gemakkelijkheid scheen aan te bevelen . . Hij 
was wel iemand van groot vernuft en die door natuur
lijke welsprekendheid uitmuntte, maar bij wien z.ijne i 

leerlingen wel wat meer grondige kennis der Genees
kunde en minder teugellooze losbandigheid in liet rede
neren verlangd zouden hebben, gelijk zij dit inzagen, 
wanneer zij later in het werkelijk leven de kunst beter 
leerden kennen en door ervaring voorzigtiger geworden 
waren. Zoo hoorde men althans ALBINus over dat on
derwijs en den hoogleeraar, die het gaf, in vervolg van 
tijd meermalen spreken."-....- Moge de groote tegenstand, 
dien de leer van DESCARTES en hare begunstigers, ook 
nog ten tijde van BOERHAAVE, aan de Leidsche hooge
school vonden, wel eenigen invloed op dit oo,rdeel ge
had hebben, zoo schijnt men het echter niet voor ge
heel onverdiend te mogen houden, dewijl veelal slechts 
het zwakste · en on volkomenste deel der Cartesiaanscl1e 
philosophie, · hare hypothetische denkbeelden over ·de 
dwarrelende bewegingen van • het bloed, over den ver
schillenden vorm der stofdeeltje·s, · over de fermentatie 
enz., op de leer van den gezonden en zieken mensch 
werden toegepast. Dat wàs ook het geval met CRAANEN, 

die als docent der medische Instituten niet alleen lessen 
te geven had . over de physiologie en pathologie, maar 
insgelijks over de geneeskundige praktijk, · voor zoo ver 
deze ook een deel van het theoretisch onderwijs uit
mankt (98). Zelfs behoorde tot de aan CRAANEN op
gedrngene taak ook de leer der geneesmiddelen, die hij 
gewoon was te onderwijzen volgens het vijfde boek van 
de Ins_titutiones Medicinae van DANIEL SENNERTUS, 

eenen vlijtigen en geleerden, doch weinig oordeelkun
digen schrijver, van wien het, met . het oog op laatstge
noemde wetenschap, bekend · is, dat hij een groot voor
stander WR!S' van de zoogenaamde leer der Signa__tm·en. 
Eindelijk heeft CRA.ANEN, die vóór zijne aanstelling te 
Nijmegen de geneeskundige praktijk . te Duisburg ,had 
uitgeoefend, ook klinische lessen in· het Caecilia-Gast
huis gegeven, en die taak, gelijk reeds bo,,en vermeld 
werd, beurtelings met .LUCAS SCHACHT waargenomen. 

De werkkring, dien CRAANEN als · lid <ler medische 
Faculteit te vervullen had, was' derhalve zeer uitgestrekt~ 
en het ontbrak hem daarom aan geene gelegenheid om 

· zich als Cartesiaan te doen kennen. De meeste physio
logische en" pathologische verschijnselen toch werden op 
eene mechanische wijze uit de zoogenaamde moleculair
theorie door hem verklaard, .zoo zelfs, dat ook· naar 
zijne meening de zitplaats der . ziel in de glandula pi
nealis gezocht moest worden, niettegenstaande l1ij toe
stemt, dat men er dikwijls kleine steentjes in aantreft. 

11* ' 
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Zoo verklaarde hij insgelijks de generatie geheel vol
gens mechanische wetten en op dezelfde wijze als vroe
ger door DESCARTES geschied was, van wien hij echter 
in de leer der circulatie in dat opzigt afweek, dat het 
bloed naar zijne meening niet gedurende de diastole, 
maar door de systole <ler hartkamers, zoo als ook zijn 
voorganger s Y L vrns te regt geleerd bad, in de vaten 
wordt voortgedreven. (99). Aangaande het door CRAANEN 

gegeven klinisch onderwijs heb ik geene bijzonderheden 
vermeld gevonden, <loch het is waarschijnlijk, dat zijne 
denkbeelden over het wezen en over de behandelino· der - b 

ziekten aan zijne physiologische inzigten zullen beant-
woord hebben. Daarbij moet men nog in het oog hou
den, dat, hoewel CRAANEN minder dan andere volgelin
gen der Cartesiaansche leer, tot de chemiatrische theorie 
van SYLVIUS overhelde, hij echter met de volgelingen 
van laatstgenoemden overeenstemde in het bestrijden 
van de Hippocratische leer omtrent de natuurln~lp en 
de ziektescheidingen (100). Wat eindelijk de leer der 
geneesmiddelen betreft, mag men reeds uit de keuze van 
den daarbij door hem gevolgden leiddraad afleiden, dat 
hij meer aan hypothetische denkbeelden, als of men de 
bijzondere krachten der geneesmiddelen uit den vorm, 
de kleur en andere zigtbare eigenschappen zou kunnen 
opmaken, zal hebben toegegeven, dan dat hij het voor
schrift van den Franschen wijsgeer, om aan alles te 
twijfelen, op dat gebied van wetenschap zal toegepast 
hebben (101). Niettemin heeft CRAANEN als hoogleeraar 
te Leiden grooten opgang gemaakt, daar het hem, zoo 
als wij uit den mond van BOERHAAVE hoorden, aan 
geen vernuft en andere talenten ontbrak. 

Ten opzigte \'an CRAANEN's verdere lotgevallen ver
meldt SOERMANS, dat h~i, door den Keurvorst van Bran
denburg tot lijfarts benoemd zijnde, naar Berlijn vertrok 
en aldáár in 1690 gestorven is ( 102). De ho'ogleeraar 
SIEGENBEEK meent, dat die nieuwe betrekking in 1667 
aan CRAANEN werd opgedragen (103); dit moet echter 
reeds vroeger geschied zijn, vermits het uit ons eerst
volgend Opstel zal blijken, dat bij de aanstelling van 
den hoogleeraar HERMANN tot professor Collegii prac
tico • medici op 10 April 1686, reeds van ]fët ontslag en 
vertrek van THEODORU:3 CRAANEN wordt melding ge
maakt. 

Blijkt uit de aangehaalde voorbeelden, dat de Carte
siaansche philosophie onder de, met het natuur- en ge
neeskundig onderwijs aan de Leidsche Universiteit be
laste, hoogleeraren ijverige voorstanders vond; evenzeer 
lieeft ook het geneeskundig personeel buiten de hooge
scholen aan de wetenschappelijke beweging, door de 
nieuwe denkbeelden- van den Jfranschen wijsgeer teweeg
gebragt., in ons vaderland deelgenomen. Men denke 
aan het Volledig zamenstel der plvysiologie van BENJA

MIN VAN BROEKHUYZEN (104), aan de Oartesiaanscke 
.Academie en talrijke andere geschriften van STEVEN 

l3LANCAARD ( 105) en van den niet minder vruchtbaren 
CORNELIS BONTEKOE, die aan de openbare over CAR'rE

SIUS gevoerde twisten reeds als student een zeer werk
zaam, althans luidruchtig, deel nam, blijkens hetgeen wij 
boven uit de Resolutien van Curatoren hebben medege
deeld. - Evenwel moet men bij deze en andere \'Oor-

standers der Cartesiaanse-he leer in het oog houden, 
dat zij daarom van de fermentatie-leer van SYLVIUS 

geenszins afkeerig waren, maar deze daarentegen met 
de iatro-mechanische <lenkbeelden van DESCARTES in 
hunne theorie zochten te vereenigen. Gelijk .BLANCAARD 

bijv. uit den vorm der zamenstellende deeltjes van het 
bloed, die mogelijk door <le gedurige beweging meer 
rondachtig worden, de verdikking · der vochten en de 
verstopping der vaten als algemeene ziekteoorzaak af
leidt, waarbij echter de fermentatie -· leer geenszins wordt 
uitgesloten ( 106 ), zoo plaatst BONTEKOE, niettegenstaande 
hij als leerling van CRAANEN ook een ijverig CARTESIAAN 

was, de alcalescentie- en acidit.eits-leer van zijnen leer
meester SYLVIUS meer op den voorgrond, ten einde tot 
hetzelfde resultaat te komen, de scorbutische gesleldheid -
der vochten namelijk, of vermeerderde dikte, kleverigheid 
eu traagheid van het bloed, als voornaamste bron van 
alle acute en chroniscbe ziekten ( l 07). .Met die theo
retische zienswijze strookten daarom BONTlfäOE's allezins 
overdrevene lofredenen op het ruime gebruik van thee 
en andere verdunnende dranken (108), waardoor het 
hem vergund werd de handelsbelangen onzer landge
nooten, die op het einde der zeventiende eeuw tall'ijke 
scheepsladingen uit China ontvingen, met zijne weten
schappelijke overtuiging - welligt ook met de belangen 
zijner beurs - overeen te brengen. 

Dat DESCARTES niet. alleen door de aauwijziug van 
een nieuwen weg voor de beoefeni ngc der mat.hematische 
wetenschappen, waarop ik thaus niet nader terug wil 
komen, maar evenzeer door zijne bespiegelende Wijs be
geerte grooten invloed op het akadernisch onderwijs ge
had heeft, is niet te ontkennen. Vooral in de laatste 
helft der zeventiende eeuw, toen na den dood van DES

CARTES de tegen zijne leer gevoerde strijd allengs in 
hevigheid verminderde, trof men in de gehoorzalen van 
die Leidsche hoogleeraren, welke de beginselen van den 
]franschen wijsgeer tot de hunne gemaakt hadden, een 
groot getal auditores aan, somtijds ten koste van andere 
studievakken, zoodat bijv. de lessen van JOHANNES FRE• 

DERICUs GRONovrus dien ten gevolge naauwelijks door 
de helft der studenten, somtijds slechts door een tiental; 
bezocht werden ( 109). Dat verschijnsel kan niet enk~l 
uit jeugdige opgewektheid, die zich gaarne aan · elke 
wetenschappelijke beweging aansluit, maar moet tevens 
uit het gehalte van de door den Franschen w\jsgeer bele
den beginselen en . uit de duidelijkheid van zijnen be
toogtrant, · waarbij alle scholastieke begrippen en aUe 
peripatetische syllogistiek werden uitgesloten, verklaard 
worden. Bij de eenvoudigheid dier beginselen toch werd 
er geenerlei van buiten af aangebragte kennis, maar al
ieen oefening van het denkvermogen gevorderd, om door 
nadenken en ï·edeneren ware en klaarblijkelijke kennis 
te verkrijgen, op welk gebied van wetenschap het ook 
zijn mogt. · 

DESCARTES zelf werd in die kunst van de~ken en van 

streng logisch redeneren,. inzonderheid door d.en gang 
zijner studiën, geoefend, door deze namelijk te beginne!} 
met de zoo even genoemde mathematische wetenschappen, 
zoodat hij later, toen hij het. veld zijner nasporingen 
wenschte uit te breiden, tot de overtuiging kwan1 1 <lat-
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de zekerheirl en evidentie van den wiskunstigen betoog
trant op de theoretische Wijsbegeerte moet worden 
toegepast (110). Ook bij het wijsgeerig denken moete_n 
namelijk, even als bij de oplossing van wiskunstige voor
stellen, alle vooraf opgevatte meeningen worden uitge
sloten, en moet men derhalve beginnen rnet aan alles te 
twijfelen, ten einde zich te ontdoen van al wat op on
toereikende gronden steunt, of waarvan de evidentie, als 
kenme1·k der waarheid, nog niet volkomen gebleken is. 
In dien zin opgevat, zoo als dool' den auteur zelven ver
langd werd (111 ), had dat door DESC.A.RTES tot algemeen 
beginsel verheven twijfelen, waarmede het voorschrift, 
om niets op traditioneel gezag aan te nemen, in over·
eenstemming is, eene heilzame strekking ; terwijl het voor 
de ligtgeloovige natuuronderzoekers der zeventiendè eeuw, 
die daarenboven maar al te gewoon waren om GA.LENUS 

en ARISTOTELES voor onfeilbaar te houden, geenszins 
overbodig was, dat dit beginsel duidelijk :uitgesproken 
en op den voorgrond geplaatst werd. Zaken toch, die 
voor ons eigen bewustzijn niet klaarblijkelijk zijn, kun
nen niet, op het gezag van anderen, als waar worden 
aangenomen. Evenmin kan zekere kennis verkregen 
worden door het onderzoek der stoffelijke, onbestendige 
en aan gedurige verandering onderhevig-e voorwm-pen 
buiten ons, maar zij moet uit · den mensch zelven, uit 
diens innel'lijk wezen, uit de ingeschapen eigenschappen 
van zijnen geest worden afgeleid •. Zóó is dus de menscb 
zelf, hè~ __ punt van uitgang in de Wijsbegeerte, en wordt 
het . Socratische ,yvw$-~ usauiróv, door deD: ·_ Griekschen 
Wijsgeer bovenal met het oog op het zedelijk bestaan 
van _den mensch aanbevolen, door . DESCARTES evenzeer 
op den verstandelijken en den kenden mensch toegepast. 
Slechts door zijn zelfbewustzijn of zijn denkend ik, kan 
de mensch namelijk van zijn eigen bestaan (11 je pense, 
donc je suis") -ei:i · dat van een hooger Wezen kennis 
dragen, terwijl daarentegen . de getnigenis der zinnen en 
onze innerlijke gewaarwordingen voor onzeker en feil
baar moeten gehouden worden, vermits zij aan den in
vloed van magten, buiten den mensch gelegen, onderhe
vig zijn ( ll2). Het denkvermogen geldt daarom als 
éénige kenbron, terwijl de daarmede toegeruste geest 
geacht wordt van het ligchaam geheel onafhankelijk te 
zijn (113), Dat bij die voorstelling aan een apriori-

-stisch redebegrip grootere waarde gehecht wordt, dan aan 
zinnelijke waarneming, is niet te ontkennen, en hét is 
vooral daarom, dat de leer van DESCÁRTEs met den 
geheel empirischen grondslag der Geneeskunde en der 
overige op natuurkennis steunende wetenschappen te 
zeer in strijd is, om daarover eenig licht te kunnen ver
spreiden. .Daarenboven is het te betreureh, 'om er dit 
aan toe te voegen, dat de Geneeskundigen veelal aan 
de door DESCARTES, aangaande het wijsgeerig den,ken en 
redeneren gegevene, en in zijne 1Ji8cours inzonderheid 
duidelijk ontwikkelde en door aanschouwelijke voorbeel~ 
den opgehelderde denkbeelden minder gewigt gehecht 
hebben, dan aan de talrijke phantastische voorstellingen, 
waaraan hij . zich, zoowel op p~ychologisch gebîed, als· 
bij de verklaring van de verschijnselen dei· stoffelijke 
wereld, heeft schuldig gemaakt. Men denke aan zijne 
geheel bypoth_etische leer der itwarlstroomen (tourbillons), 
w~~rdoor elke verandering der op zich zelf krachtelooze 

en levenlooze stof veroorzaàkt wordt. --Gelijk toch bij 
de verklaring der wereldschepping en van de beweging 
der hemelligchamen, zoodanige krachten, d. i. onmid
dellijk door God teweeggebragte bewegingen der stot~ 
worden te hulp geroepen ( 114 ), zoo worden aan dezelfde 
oorzaak, aan de genoemde dwarrelende en in verschil
lende rigting werkzame bewegingen, ook de veranderin
gen toegeschreven, die de stofdeeltjes van het ligchaam, 
van eene kogelvormige, hoekige of andere gedaante, on
dergaan, om de dierHjke verrigtingen tot stand te bren
gen. Op die wij~e werd derhalve voor de Sylviaansche 
formentatieleer eene andere, even onbewezerie en even 
onvruchtbare, geheel op mechanische beschouwingen ge
bouwde theorie, de onderstelling namelijk van zeer vei-
schillend gevormde stofdeeltjes -en van <lwarreiende van 
buiten af opgewekte bewegingen, waarop DESCARTES zelf 
het beeld der gisting heeft toegepast, in de plaats ge
steld. - Doch ook deze en andere dwalingen van den 
menschelijken geest waren noodig om de Geneeskunst
oefenaars en allen, die zich met natuurkundig en anthro• 
pologisch onderzoek bezig houden, het vruch telooze van 
theoretische, op louter ondersteilingen gebouwde, bespie
gelingen te doen inzien, ên tot het empirische stand
punt, tot den weg der ervaring - reeds vroeger door 
BACO aangewezen, doch door de meesten verwaarlo9$d 
en uit het oog verloren - terug te brengen. 
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schreef (Tom. I_II. Lett. LXX.), zoo is het echter opmerkelijk, 
dat tot die benoeming niet alleen door een vriend en volcrelin(J' n t::> 

van DESCARTES, maar ook dooi· een zijner grootste tegenstan-
ders, door RENERIOS en VOET namelijk, werd bijgedragen, ver& 

mits aan deze beide boogleeraren de taak was opg-edragen, 
het verzoek-Yan den akademisc!!_en Senaat, om in de medische 
Faculteit een tweeden hooglecraa1· benoemd te zien, bij den 
Stedelijken~Magistr~at, door welken rle aanstelling geschieden 
moest, te ondersteunen, en tevens inlichting te geven aangaande 
de geschiktheid · van den daarvo~r aan bevolen Stads-Doctor 
REGIUS. Vidd. Act. Academiae Ultrajectinae, ab anno MDCXLI 
a4 ann~m MDCLXXXIV, pag. 44: "Delegati sunt D. VOETIUS 

et D. RENE1uus ut haèc Prof~ssorum consilia et postulata in-



clyto Urbis Senatui exponerent." - DESCARTES zelf ·was ech

ter met die benoeming van REGIUS, van wien hij een beleefden 

en verpligtenden brief ontvangen had~ zeer ingenomen, l1lijkens 

hetgeen hij, tot aanbeveling der Utrechtsche hoogeschool boven 

Leiden, aan eenen ongenoemden schreef, die hem voor de 

studiën van zijnen zoon om raad gevraagd had. Zie Tom. H. 
Lett. XC. pag. · 389 seq.: ,,Il y a (à rOniversité d'Utrecht) 

un professeur, appellé LE 'R.oY, qui m~est intime amy, et qui 
selon mon jugement vaut plus que tous ceux de Leyde." 

(5) GRAEVII Orat. 1. 1. pag. 18: "Hoc tamen,rnulti studiosi 

juvenes in eo requirebant, quod suas tantum vellet valere sen
tentias, suos, · tantum legi libros, excussis ex eorum manibus 

otirnium aliorum scriptfa." BuRM:ANN, 1. 1. pag. 288 seqq. 

(6) •Simia mendacis Galli, mendacior ipso." 

(7) MoirnoF, Pol;1Jhi~,t. Tom. II. Libr. I. Cap. XV, § VI: 
# In arenam cum CARTESIO primus descendit GYSBERTUS V0ETIUS, 

hnic impar aggressor ACHILLI." Over dien tusschen VOET en 
DESCARTES gevoerden strijd vergelijke men: F. J. DOMELA 

NIEUWENHUIS, Coinmentatio de RENATI CARTESII commercio .cum 

philosophis Belgicis eet ., praemio orriata. Lovanii (1838) 4to. 
Cap. III. § 10, pag. 24 seqq. CARTESIUS, Eene Redevoering te 

Utrecht uitgesproken door Mr. c. w. OPZ00MER.- Amst. 1861. 

s0• A. C. DoKER, Sc/wolgeza,q en Eigen-onderzoek. Historisch-

kritische studie van den strijd tusschen V0ETIUS en DESCARTES. 
Leiden, 1861. so. 

(8) BURJ\IANN, }. ]. 290. 

' (9) ::M:. Scrroocmr Philosophia; Cartesiana,. sive admiranda 

methodus t201Jae philosophiae RENATI DESCARTES. Ultraj . 1643. 

12mo. Conf. BURMANN, pag. 3'24 seqq. 
(10) Epistola RENATI DESCARTES adceleberrimum virum D. GIS• 

BERTU.l\I V0ETIUM, in qua examinantur duo libri nupe1· pro VOETIO 
Ultmjecti simul editi eet. Amst. 1643. l 2mo. 

· (l l) Lettres de DESCARTES, 1. 1. Tom. UI. pag. 1-49. 

(12) Van hoedanigen aard die beleedigingen waren, blijkt 

uit de recapitulatie, die DESCARTES zelf er van geeft: N Vocas 

me scurram, tenebrionem, stultum, damà timidioretn, ad risum 

usqne ineptum, mendacissimum, fumimendnlum, deceptorem." 
(13) J. A. DE CHALMOT, I. 1. VI. 194. 

(14) Vid. V0RSTII Ept'st. ad DANIELEM REINSIUM; in Bmi· 

MANNI Syllog. Epist. Tom. II. pag. 468. 
(15) Oeuvres inédites de DESCARTES, précédées à'une lntroduc

tion sur la Métlzode. Paris, 1859. s0• (Pe.nsées de DESCARTES -

commencées dans Ie mois de ,Janvier 1619; Remarques sur les 

principes de · philosophie; Observations météorologiques et ques

tions; Ph_qsiologie). Of later ook de Éléments des soli des, eene 

inleiding op het Traité de la formation de l'homme, en andere 

in de nalatenschap van LEJBNITZ gevondene stukken, die den 

inhoud van een tweede deel der Oeuvres inédites zouden uit

mak en, werkelijk in het licht zijn verschenen, kan ik niet 

zeggen. 

(16) P. DE LA RuE, Geletterd Zedand, in v. BEEKMAN, pag. 8 
~qq. PAQUOT, III. 545. CHALMOT, II. 203 seqq-; 

(17) "Die 27 Januarii 1630 (Rectore FRANC. BURGERSDICIO) 

ttENATUS DESCARTES, Picto, annorum 33, studiosus Matheseos: 

bij CORNELIS HY MANsz. VAN DAM." --- Uit l\·elk laatste bijvoegsel 
blijkt, dat DESCARTES toen werkelijk te Leiden woonde; 

( 18) In zijn eersten brief aan Curatoren der Leidsche höoge

school (Egrnundae, 4- Mnji 1647,) zegt DESCARTES zelf: "in qua 

(academia vestra) multi sunt Profes_sores; · viri eximii, quos ut 

am1c1ssnnos colo.'' - Dat de ·Fransche wijsgeer bij voorkeur 

te Egmond woon_de, moet niet alleen uit zijne begeerte naar 

een stil en afgezonderd verblijf, maar ook nog uit andere ·. re

denen verklaard worden. Eensdeels werd aldáár de Roomsch-

Katholieke eere<lienst, waarvan DESCARTES zich geenszins had. 

afgescheiden, nog in het openbaar uitgeoefend, en ten andere 
was hij dáár in de nabijheid ,•an Haarlem, waar twee zeer 

met hem bevriende geestelijken woonden; BA:NNIUS en BLOEM• 

MAERT, door welker tusschenkomst hij zijne brieven uit Frank• 
rijk ontving. · 

(19) ÛRLERS, }. 1. pag. 188. 

(20) VAN KAMPEN, l. 1. III. 130**, seq. 
(20 b) J. F; MoNTUCLA, Histoire des Mathématiques eet. 

Nouvelle édit. Tom. II. Paris an - VII (1799) 4to. Part. IV. 
Liv. II, § IV, pag. 112: "On ne sauroit donner ·une idée pl~s 
juste de ce qu•a été l'époqne de DESCARTES ,dáns ,Iá géométrie 

moderne, qu~en- la . comparant à celle de PLATON dans la géo• 

métrie ancienne. Celui-ci en nventant !'Analyse, fit prendre 
à cette science une face nouvelle; l'autre, par la liaison qu'il 

établit entre elle et l' Analyse algéb.rique, y a opéré de même -

une heureuse révolution. La décou verte de l' Analyse ancienne 

donna lieu à diverses .théories sublimes; la géométrie a tiré : 

les mêmes avantages, e_t de plus grand.s encore, de sou alliance -. 

avec l'Analyse ~lgébrique; et aidée, de · ce secours, elle s'a 
soumis une multitude d'objets auxquels . elle n'avoit .encore . 

pu atteindre. De même enfin que PLAT0N prépara par sa 
découverte celles des .A.RCHIMÈDE, des .AP0LL0NIUS eet., on peut . 

dire · que DESCARTES a jetté les fondemens de ceUes qui illu- . 
strent aujourd'hui les NEWTON, les LEIBNITZ eet." 

(21) REN.ATI DESCARTES Geometria, aÎ> 1~37 Gallice edita, '. 
nunc autem cum ,wtis FLORIM0NDI DE BEAUNE, in tinguam lati-. 

nam versa . et comme11tariis illustrata opera at que studio :FRANCISCI · 

A SCHO0TEN. L. B. 1649. 4to. De tweede, zeer vermeerderde · 

uitgaaf i~ 1659. - Dat DESCARTES zelf over 'dien _ arbei~ , van, 
den Leidschen hoogleeraar slechts half te vreden .. ,was1 blijkt .. 

uit hetgeen hij schrijft aan DE CARCA vr (Tom. III. Lett • . 

LXXVII): • La Géométrie de Mr. scuooTEN est impdr_née, 
son Latin n'est pas fort élégant, et pour _ce que je ne l'e!t1sse 

pû voir avant qu'il fust imprimé sàns est.re obligé de le chan~ 

ger tout, je m'en suis entièrement dispensé.'' Waarop deze 

laatste echter te regt antwoordde (Lettr, LXXVIII): ,, Le 

livre de- Mr. DE SCH00TEN est attendu avec impatience; Et l>,ien · 
qu'il soit fort sçavant en Géométrie, il eust ,esté _neanmoins à 

souhaiter que vous \'Ous fussiez donné Ja peine de Ie voir; car 

encore gue vous ne rayez pas fait, on aura sujet. de Ie. penser,, 

à .cause que vous estes au mesme Jieu, on une pe!1sQ11,n,e qu_i. 
témoigne ,vous honoret si particulièrement ra, fäit impr)~e.r;, 
et vous sçavez . qu'en cette science, on s'arr,este da,yantage i ~Jt 

sens qu~aux parqles." 

(22) J. F. MoN,TUCLA, l. 1. -. To,m. II. , Part. IV. Liv. U
§ VIII. pag. 148.: 11,Le commentaire d~ . scH00TEN a, eu, ,e~ 

avec raison, l'app,ro,bation g.énérale; il contient tout. ce q,~lr .est 
nécessaire pour l'intelligence de la Géométrie de ,PESC~RTES., 

sans . cette prolixité fatigante que les commentations savent ra~ 
remen.t éviter." Conf. § XI, pag. 164 seq. 

(23) Tom. IIi. Lett. XCIII (20 Avril 1646) pag. 521 seq~ 
(24) S~ERMANS, l. L pag. 94. · · 

(25) SoERMANS~ pag. 64 seq. et 133. 

(25 b) DESCARTES, Tom. n. Lett. XCVIII: N En effet, j;~y 
consideré non seulement cc que VESAuus et les autres écrivent 

de _ r Anatomie, mais , aussi J?lnsieurs choses . plus partfoulières 
que celles qu"ils écrivent, les quelles j'ay remarquées en. {ai, 

sant moy-mesme la dissection: de divers anima~x. C'est un 

exercice ou je me suis souvent occupé, depuis onze ans.•• 

(26) Discours de la rnéthode pour bien conduire sa ,·aison, et 

chercher la vérité dans les sciences eet. Nouv. éd'ît., Paris 17~4. 

s0• pag. 59 seqq. Commentaire ou remarques sur la . métltode d~ 
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Mr. DESCARTES (par Ie rev. père POISSON), Vme part., ibid. 
pag. 288 seqq. JoH. ,BEVER0VICH Epistolicae quaestiones cum 
doctorum respons. eet. Roterod. 1644. 8°. pag. 118-149. Let• 
tres de DESCARTES eet. Tom. I. Paris 1657. 4to. Lett. 75-81, 

pag. -437-474. 

(27) De hevige, aan de Leidsche hooge~chool, vooral in 1647, 
over de Cartesiaansche philosophie in het openbaar gevoerde 
twisten gaven niet alleen aanleiding tot groote verdeeldheid 
onder de professoren, maar ook onder de studenten. In het 
begin van dat jaar liet JACOBUS REvrns, Regent van het Staten• 
Collegie, onder den titel: Analecta theologica de cognitione Dei 
eet. onderscheidene tegen DESCARTES, inzonderheid tegen diens 
Méditations gerigte stellingen in het openbaar verdedigen, en 
ontzag zich daarbij niet den Franschen wijsgeer van Pelagia• 
nisme te beschuldigen. Nog vijandiger waren de Theses, on
der het praesidium van JACOBUS 'l'RIGLANDIUS (primarius Theo
logiae professor) op 6 April 1647 verdedigcl, vermits CARTE· 
sms dáarin niet slechts hevig aang.evallen, manr ook als een 
Godslasteraar veroordeeld . werd. Deze laatste meende zich 
daarover bij Curatoren te moeten beklagen, in een ui-tvoerigen 
Latijnschen brief, gedateerd:· Egmond 4 Mei -1647; (Resol. van 
Curatoren, 4, p; XXII. vso; SrnGENBEEK, II. Bijl. V, pag. 325 
seqq;J. Het gevolg van dat schriftelijk adres was, dat Cura-

alhier t" ontbieden den voors. STUART, die van het gepasseerde 
by die gelegenheyt heeft verhaelt ende bekent dat eenige van 
d-e voors. studenten malkanderen met vuysten hadden geslagen 
in 't voors. auditorio." - Nadat op den volgenden dag de in
auguratie van den nieuwen Rector had plaats gehad, werden 
ADAM STUART, zijn tegenstander ADRIAAN HEEREBOORT en de 
Rector magnificus SPANHEIM: achtereenvolgens over de voorge
vallene zaak gehoord (1. I. LXXVII vso. seqq.). Beide eerst" 
genoemden zochten · door een lang discours het door hen ge
houden gedrag te verdedigen, 11!.aar werden niettemin, wegens 
het overtreden der voorn. resolutie (20 Mei) door Curatoren 
zeer gelaakt. Omtrent het gevecht, in auditorio p~ilosophico 
voorgevallen, verhaalde HEEREBO0RT, ,, dat gedurende de dis
putatie van een der zoons van Dr. CR0ESER, --Onder 't praesidio 
van STUART, een broeder van den respondent een ander student 
had geslagen, die wederom sloeg." Twee studenten, PETRUS 
DE LA COURT en JOHANNES SOLJJN verklaarden, "dat JACOBUS 
CR0Esrm hen geslagen had, en dat de vader van den voorn. 
CROESER hem {LA COURT) by 't hair had gevat; doch bekend9 
de voors. soLIJN mede neffens anderen getrapt te hebben on" 
der de voors. dispute •· (Resol. 4, p~ LXXX). - De Rector. 
gevraagd naar de remedien tegen zoodanige conturbatien, heeft 
verklaard, dat de volgende . poincten daartoe zouden kunnen 

toren in hunne vergadel'ing van 20 Mei besloten: om zoowel dienen: 
aan de beide Regenten van het Collegium theologicum,. JAC0· ,, Eerstelick, door authoriteit te supprimeren de injurieuse 
Bus REvrus en ADRIAAN· HEEREB0ORT (hoogleeraar in de Rede- boucxkens, die ter cause van de voors. philosophia Cartesiana 
neer- en Zedekunde en tevens onder-regent van genoemd Col- zyn geschreven ende met den druck gemeen gemaeckt, met 
legie), · welke laatste bij de gehoudene disputen als opponens interdictie van soortgelycke meer te . doen. 
was opgetreden, als · aan HEEREBOORT's · ambtgenoot · ADAM 11 'l'en tweede, de metaphysique . voor eenen tyt te doen ces• 
STûART : (pdmarius philosophiae \professor}, welke, blijkens· de seren in de academie alhier. 
reecls aangeslagene - Theses, -insgelijks · vóorilëmens was,: otri ,, Ten -· clerde, dat • den professor philosophiae, onder wiens 
als- aanvaller: tegen CART-ÈSIUS -op te treden, en eindelijk ook praesidio eeriige 'l'heses sullen werden gedefendeert, gehouden 
aan ·de professoren der theologische Faculteit, die in genoemde sal wesen deselve, alvorens die te laten drucken, eerst te com" 
vergadering door den Rector magnificus FRED RIK SPANHEIM municeren aan syne Colleguen en . sulx mede aan den profes
junior vertegenwoordigd werd, aan te zeggen: "om -sich te sor oooL. 
onthouden van den name van DESCARTES voortaen te laten "Ten vierde te decreteren eene amnestie ende concordia over 
drucken ofte stellen in · de Theses onder haer praesidio te het gepasseerde tusschen den professoren van dese Uni versiteyt. 
defenderen, ende oock van denselven naem ende opinie mon- 11 Ten vijfde en laatste een phtccaet ofte verbott tegen de 
deling in hare disputatien te gebruycken maer daervan te explosien, gevechten en andere tumulten van de studenten in 
swygen, en dat den sub-regens (HEEREBOORT) volgens vorige auditoriis te publiceren.'' 
resolutien ende insinaatien, daervan aen hem ged,aen, sich De op den index geplaatste vlugschriften worden nader aan
voortaen sal hebben te houden binnen de palen van de -Aris- geduid, Resol. 4, p. LXXXII: ,, Is wyders goedtgevonden dat 
totelische philosophie, in dese Academie gerecipieert, ofte dat alle de voors. boucxkens, tractaetken -ofte geschriften, en onder 
anders dese vergadering · daertegens sonde moeten voorsien, dese specialick : REVII Abstersio macularwn; Vindiciae disputa
hen Iuyden Regenten voorts vermaenende tot onderhondinge tionum STUARTI; ADAl\iI STUARTI l-lotae in notas; ADRIANI HEE• 

voortaen , van onderlinge .vrundtscbap en goede corresponden• REB00RDII Sermo extemporaneus cum annexis - sullen werden 
tie.''· Resoluti 4, p. XXXI vso. - Daar in dit besluit van ingetrocken ofte opgehaelt, wordende Burgemeesters der stadt 
Curatoren en Burgemeesters, in een Latijnschen · brief, d.d. 20 Leyden by desen versocht tot het voors. intrecken ofte ophae• 
Mei 1647, aan CARTESIUS medegedeeld (Resol. 4, p. XXXII vso.; Jen met den eersten behoorlicker ordre te geven, ende dit te 
siEOENBEEK, II. 338), geene melding gemaakt werd· van eeni· doen executeren met waarschouwinge aan allen bouckdruckers 
gerlei aan TRIGLAND en REvrns opgelegde verpligting, om hunne ende bouc\{verkopers; binnen _de, voors. stadt wonende, dat 
in · het openbaar uitgesprokene lastertaal terug te nemen, zoo ingevalle syluyden de voors. off diergelycke andere boucken, 
was het niet te .verwonderen, dat CARTESIUS zich hierover op tractaten ofte geschriften meer komen te drucken, verkopen 
nieuw beklaagde (Resol. 1. 1. XXXIX vso. seqq.; SIEGENBEEK' of te distribueren, men tegen hen sal pr6cederen totte proeven 
339 seqq.). Op dien laatsten brief, d.d. 27 Mei, ontving hij off straffen, die tegens den druckers, verkopers ende distribu• 
echter geen antwoord. teurs van pasquillen en fameuse libellen syn gestatueert." 

(28) Resol. 4, p. LXX (Notulen van 7 en 8 Febr. 1648: Dat evenwel door die maatreg-elen de strijd over de Carte-
• llfaerdat door ordre van den Rector magnificus, bij :BARTHO• siaansche Wijsbegeerte geenszins geëindigd werd, blijkt uit de 
LOMEUS VERl\lIJ, bodel, was genotificeert aan dese vergadering, notulen der vergadering van J De~ember 165Q (Resol. 4, pag 
dat dien namiddach, in de philosophische disputatien, geh0uden CC vso., seq . .); 8 Februarij .- 1651 (1. 1. CCVIII vso. seq,); 9 
onder 't praesidium van den prof. STUART in auditorio philoso- Februarij . 1651 (CCXIX. vso.); 16 Jul ij 1651 (CCXXXVII); 
phico, groot getier was geweest ondëi' de studenten, die oock 8 Februarij 1653 (CCLXIX et CCLXXI); en 20 October l 65~ 
roalkande:i:en had<len geslagen: soo is daerop goedt gevonden \Resol. 5, LXIX). 
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Ook meer dan één Decreet werd dienaangaande door de 
Staten van Holland en Westvl"iesland vastgesteld. Het eerste 
dagteekent van 30 September 1656 en wenl bij resumptie ge• 
arresteerd 6 October 56 (Resol. 5, XCI vso. seqq., XCVII vso.). 

Eene nieuwe Resolutie werd genomen 2-l Januarij 1660 (Resol. 
5, CCXX seqq.). Het concept in de vergadering der Staten 
op 7 Januarij 1676 vastgesteld, werd aan de goedkeuring van 

den Prins van Oranje onderworpen en na enkele wijzigingen 
in eene Resolutie veranderd, en gedrukt, ad valvas Academiae 

aangeplakt (Resol. 7, pag. LV vso. seqq., LVIII vso. seqq.). 

In dat merkwaardig stuk worden bepaaldelijk een 23tal stellin• 
gen opgenoemd, die nooit publice of privatim zouden mogen 
gedefendeerd worden. Daaronder treft men de volgende aan: 

• In rebus fideï normam et mensuram veritatis esse claram et 

distinctam perceptionem. - Scripturam loqui secundum erronea 
vulgi praejudicia. - Omnem Philosopbiam esse religionis ex• 
pertem, summumque hominis bonum esse animum sua sorte 
contentum. - 1\Iundum esse órtum ex seminibus. - Animam 

hominis nil nisi cogitationem esse, eaque sublata posse bomi• 
nem vivere et moveri. - De omnibus rebus esse clubitandum, 

etiam de Dei existentia, et ita dubitandum, ut habeantur pro 
falsis . - Philosophiam esse sacrae scripturae interpretem." 

Dat intusschen ook daarmede geenszins de zaak was afge• 
daan, blijkt uit latere gebeurtenissen, gelijk bijv. uit het ont• 

slag van ABRAHAM HEIJDANUS (1wK's Woordenboek, XX 1 pag. 
507 seqq .) 

(29) Een Duitsch schrijver verhaalt dienaangaande, als oog
getuige: ,, Weil er aber _(Dr. STUARTOS) ein Engelländer und 
von etwas lustiger Physionomie war, iso thaten ihm die Dis
affectionen junger holländischer Purscbe oft viel Tort an, so• 
wohl auf den Strassen, als im Collegio. Meines Orts gab ihm 
einige mal die Visite, was ihm sehr wobl gefiel, rühmend, wie 
er allzint mehr Ehre und Faveur vonden Teutschen empfinge, 
als von den unbändigen Holländern." - Daar die berigten van 

FIUEDRICH LUCAE tot 1665, in welk jaar hij te Leiden als stu
dent in de Theologie werd ingeschreven, betrekking hebben, 
zoo moet STOART veel later dan 1654, welke tijdsbepaling door 
SIEGENBEEK wordt opgegeven, gestorven zijn. Zelfs vermeldt 
genoemde Duitsche schrijver, dat STOART omstreeks eerstge
noemden tijd de nagelaten dochter van den beroemden THYSIUS 

huwde. Vid. Der Chronist FRIEDR. LUCAE, Ein Zeit- und Sit
ten-bild aus der 2ten Helfte des l 7ten J ahrhunderts; nach einer 
Handschrift bearbeilet eet. van Dr. (CARL AUG.) FRIEDR. wcä. 
Frankf. a. M. 1854, pag. 75. 

(30) Resol. 4, pag. LXXIX vso. 
(31) Act. academie. Cod. IX, pag. 95 vso. 
(32) Resol. 4, p. CCXVI vso. seqq. (9 Februarij 1651). Conf. 

A ct. academ. Cod. IX, pag. 107: ,, Die 22 Martii 1651 JOHANN! 

D E RAEIJ concessum est, ut exercitii causa, die bus feriatis Mer
curii et Saturni problemata Aristotelis e:xponat, idque hora 

prima; concessaque est eidem hora undecima sequentis diei 
sabbatis ad habendam orationem." 

(3:3) Resol. 4, pag. CCLXV vso. (30 Aug. 1652). 
{3-1) Resol. 1. 1. p. CCXC (5 Juuij 1653). 
(35) SoERMANS, Acad. Re_q. pag. 89. 

(36) Resol. 4, pag. CCXCIV vso. {26 Aug. 1653). 

(3ï) Resol. 5, XIX vso. 

(38) Resol. 5, XXXI. 
(39) Resol. 5, XXXVIII. 
(40) Ordo lectionum vernalium et aestivart1m 1657: ,, D.' JO~ 

HA1'NES D & RAEI, L . .A. M., Medic. Dr. et Philosopbiae pro

fcss01·, diebus Me1·curii et Saturni profitetur Medicas Institu

tiones," 

. (41) Resol. 5, CLXIX (8 Aug. 1658); Act. academ. Cod. XI, 
pag. 23. Uit laatstgenoemde bron blijkt, dat het door Curato
ren en Burgemeesters genomen besluit den 16den Novembe1· 

aan den Senaat werd medegedeeld. 
{42) Resol. 5, CLXI. 
(43) Resol. 5, LXXXIX. In diezelfde vergadering van Cu• 

ratoren werd voldaan aan het verzoek van de leden der me• 
dische Faculteit, dat er openbare disputationes medicae, althans 

25maal in het jaar, onder bun praesidium mogten gehouden, 
en de Theses op kosten der Universiteit gedrukt worden. 

(44) llesol. 5, CCI. 
(45) 1. 1. CCXVI. 
( 46) 1. 1. CCXXII vso. 
(47) 8 Febr. 1661. Resol. 5, CCXL vso. 
(48) Resol. 6, pag. VII. vso. 
(49) Resol. 1. 1., pag. XVI YSO, 

(f;O) 1. 1. pag. 75. 

(61) A. HEEREBOORT .E'pistola ad coi:;sT. HUGENIUM (24 Jnlij 
1644), praemissa Poifmat. HUGENII, edit. 1655: "Ego nunc \'ersor 
in virorum maximi RENATI DESCARTES. philosophiae principiis 

evolvendis: et, verum fatebor, obstupesco ita naturam universam 
pandi ab hoc Heroe. Gratiae sint Deo nostro, patri Juminum, 
qui tantam hic uobis lucem affulgere voluerit phosphoro CAR::.. 

TESIO, pro quo in mera caligine versa,ti videantur omnes an

tehac philosophi." 
(52) 1. 1. pag. 75: • Dieser Herr Dr. RAEI batte damals den 

Ruhm des ei-sten hol_ländischen Pbilosophen, war ab~r auçh 
sowobl in Wortcn als Sitten ein echter Holländer, und küIIJ• 

merte ihm nicht viel um die Höflichkeit.'' 
(53) L. WoLzOGEN, Orat. funebris in decessum eet. NlCOLAI 

TULPII, praemissa Observat. medicis, edit. 6tae. Amst. 1779. 
Svo, min. pag. 23: "Quid autem illud est denique, quod tan• 
topere quaeritis? Philosophiam? Ipse sui saeculi princeps est 
philosophiae DE RAEI, et adest, cuj us causa Leida . frequen

tabatur." 
(54) 1. 1. 
(55) ,, Liber (est) ad intelligentiam principiorum: Canesiano"'. 

rum necessa1:ius: - Ceteris omnibus . illum ego praetulerim. 
. Fuit enim discipulus CARTESII assiduus et praeterea singularis 
ingenii et judicii." Vid. 1110RHOit, l. ldd, 
- (56) Resol. fi, p. CXLII vso. 

(57) MoRHOF, Polyhist. P . II. L. I. Cap. XV, § 10, pag. 
114 seq.; DE CH.AU.FEPIÉ, .Diction. 1. 1. in v. RAY (JEAN); D. l• 
VAN LEN?\EP, lll. Amst. AtlLenaei Memorab. eet. Amst. 18S2. 

4to. pag. l2S seqq. 
t58) Nomina promotorum fo Ac~dçmia Ultrajectina, ab anno 

MDCXXXVI ad annum MDCLXXXHI, pag. 2: ,, Dr. FLo-. 

RENTIIJS SCHUILIUS, Sylva -Dncensis, Lib. Art. ac Philosophiae 
Magister publice renunciatus, promotore Cl. viro D. ÀRNOLDO 

SE:KGUERDIO, L. A. M. et Philosophia.e professore ordinario, 3 
mens. J_ul. 1639." - Actorwn Academiae Ultrajectinae eet. I. 1. 
pag. _45 vso.: ,, Quae hactenus semina contentionum sub glebis 
delitui;;se videbantur, primum erumpere coeperunt occasione 
disputationis D. FLORENTII scnmLu pro obtinendo Philosophiae 

Magisterio, ubi, cum opponens secundum sententiam no\'ae phi
losophiae~ omnes qualitates attractrice~ et quàlitatem oecultam 

rnagnetis oppugnaret, Medicus stans in subselliis D. sENGUER· 

DIO, ordinario Philosophiae Professori et Promqtori satis con• 

tentiose et indecore insultavit, et contra doctiss. Candidatum 

D. SENGUERDII discipulum triumphum ante victoria:m. cecinit; 

cum tarnen omnium professorum judicio Candidatus p.erqoam 

solide et dextre omnia objecta dilueret, et non inconcinne op• 

poneutem perstringeret atque ad terrninos revocaret;' 
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, .. (59) Liber lnscription. Cod. III. (i63l-1645)pag. 243: ,, Die 

21 Octobr. 1639 FLOR. SCHUYLIUS, S.ylva-Ducensis, ann. 20, 

Magister Philosophiae." 

(60) Act. .Facult. med. vol. I, p. 7 4 vso.: • Die 18 A prilis 

1664 Dr. FLOR. SCHUIJL, Batavus, Sylvae Ducis scabinus et 

philosophiae professor, examen sustinuit atque die eodem apho

rismos explicuit; cui ob insignem eruditionem promotio solem

nis fuit oblata, post disputationem publice habendam~." Ibidem 

pag. 75 vso.: ,, Die 28 April 1664 D. FL0RENTIUS SClltJIJL -

habita publice de natura et usu lienis disputatione, alrnae Me

dicinae Doctor, totius senatus academici votis, fuit renunciatus 

a FltANCISC0 DE LE BOE SYLVI0.1' - Die Dissertatie van SCHUIJL 
is met meer zorg en oordeel bewerkt, dan het in dien tijd 

gewoonlijk geschiedde. De schrijver tracht daarin te bewijzen, 

dat de milt _wel een ingewand is, dat met de bloedmaking in 

verband staat, doch dat zij daarom nog niet beschouwd mag 

worden als een afscheidingsorgaan van zure en scherpe voch

ten, en evenmin als een deel, dát tot het verzamelen en uit• 

werpen van aderlijk zwartgallig bloed bestemd zou zijn, § III.: 

,, Communi sententia Lien vel ut cloaca quaedam est et sentina, 

per quam superfluxus sanguis melancholicus expnrgeretur ." -

Tot aanbeveling van het kleine geschrift verstrekke ook nog, 
hetgeen ten slotte in § XXII gezegd wordt: ·. Atque haec sunt, 

quae, postquam praeterita die 19 Apr. celeb. JOHANNES VAN 

H0RNE situm Lienis mihti et paucis aliis quam accuratissime, 

uti solet, demonstrnre dignatus fui,t, in chartam conj icere pla
cuit! Quáe certe màteria mihi roagis arrisit, cum intelligerem 
celeb. Dm. FRANC. SYLVIU.M Jam dudum editis · disputationibus 

docuisse sanguinem in Liene plusquam perfici; quod hàctenus 

probatum esse existimo." 
(61) Act. · acad. Cod. XI. 49 vso. (28 December 1664). 

(62) Rtsol. ban Cur. 6, pag. XLVI vso. 
(63) Ibid. I. 1. XLVII. seqq. 
(64). Act. Facu,lt. med. I. 85 vso.: ,, Die 2 J anuarii 1665 ex

hibuit senatui academico Acta Nobil. D. D. Academiae Curn
torum et Ampl. D. D. Consulum clar. FLOR. SCHUIJL, qui in 

ordinarium Mèdicin.ae · lnstitutionum professorem erat ascitus. 

Quibus factis senatus inihi (JOHANN! VAN . BORNE)- tamquam 

jnniori in Faêultate professori injunxit, ut dictum Dm. SCHOIJL 
in senatum introducerem; et sic locus eidèm fuit assignatus.'' 

(65) RENATUS DESCARTES de homine, figurîs et latinitate do
natus a FLORENTIO SCHUIJL, inclytae urbis S.11lvae-Ducis senatore 

et ibidem philosophiae professore. Leidae, 1662. 4to. 

(66) ·,, Reformationem a primis fundamentis exorsus - viam 

stravit tutissimam, brevissimam ·e, facillimam ad ornnia, qtiae 
homo naturae viribus assequi potest. Cui 'sane · propterea im

mortales debentur laudes." 

(67) Die opheldering ware niet overbodig geweest, eensdeels 

dewijl in die àfbeeldingen eenige verwarring plaats heeft, blij

kens hetgeen SCHUIJL, 'in eene op de laatste bladzijde geplaat

ste Nota, dienaangaande zelf heeft ' opgegeven, en ten andere' 

dewijl het niet altijd blijkt, tot welk soort van dieren de af

beeldingen behoorcn. Zoo schijnen bijv. het hart en de lon

gen, waatvan men de figuren tegenover pag. 7 en 9 vindt, niet 

op den mensch, maar op een schaap, rund of oenig ander 

herkaauwend dier betrekking te hebben, Yermits de aorta als 

reeds bij · haren oorsprong in twee stammen verdeeld wordt 

afgebeeld. 

(68) .FLOR. SCHUIJL, De Physiologia medica. Pa~·t 'L Leidae, 
1665. 4to. HALLER, Biblioth. anat. r. 536. . 

(69) FLOR. SCHUIJL, De veteri Nledicina. Leidae et Amst. 
1670. l2mo. 

(70) PORTAL, Bist~-de l'Anat. et de la Chfr. rrom. III, p. 392. 

(71 > De Sylviano hu.more triumpliali Epistolae ad PKTRU.M 

AUGUSTUM RUMPHI0M. Paris. 1668. 12mo. 

(72) 1. 1. IV Th. § 225, pag. 351. 
(73) Zoo vermeldt swAMMERDA.M (Bijbel der Natuur, p·ag. 90) 

een door SCHUIJL bewerkstelligd onderzoek van rood gekleurd 

water, waarvan de oorzaak vermoedelijk aan de aanwezigheid 

van talrijke kleine schaaldiertjes (Monoculus pulex L.) moet 

worden toegeschreven. 
(74) Act • .Pacult. med. I, pag. 137 vso.: ,, Die 5 Sept. 1669, 

cl. Ds. FLORENTIOS SCHUIJLIOS, Institutionum M edicinae ac 
Botanices professor, vitam cum morte commntavit et 9° ejusdem 
sepultus · est.'' Conff. Act. acad. Cod. XII, pag. 10 (Condole• 

antie vàn de weduw en kinderen door Rector en Seniores). 

ABRAH. HEYDANI Orat. 1. l. (sine paginat.): ,, At D. Schuylium 

fata praepropera Academiae ostenderunt tantum. Qui ingenti 

ausn simul Medicinae tirocinium et profitendae ejus magiste

rinm aggressus, tam pertinaci studio in id incubuit, et tam 

praecipiti labore in hac se exercuit, ut corpusculum ejus, tot 

vigilatis noctibus exhaustum, et laboribus fractum spiritui im• 

perioso · diuturnum domicilium praebere, jam inhàbile esset; 

ut enim a gladio nimis acuto vagina perforatur et pertunditur, 
ita corpori saepe vis fit ab animo nimis agente et minus illi 

parce n te." 

(75) SoERMANs, 1. l. pag. 82. - Uit de opdragt van SCHUIJL~S 

akademische Dissertatie blijkt nog, dat hij den Berlecumschen 

predikant EVERHARD SCHUIJL tot éénigen broeder gehad heeft, 

en dat hij met dezen een bloedverwant van den Leidschen 

burgemeester HERMAN SCHUIJL geweest is. Daarenboven was 

hij verp1aagdschapt aan de Leidsche familiën VAN DER :PL0IJ.M 

en UIJTENHAGE DE MIST. 

(76) .Act. acad. Cod. XII, pag. 14. 

(77) Als professor philosophiae ordinarius ontving hij eene 

jaarwedde van f 1000, en als sub-regens van het Collegium 

der Edel-grootmogende heeren iStaten van Holland en _\Vest• 

vriesland f 600, benevens vrije woning. Resol. 6, CLXXXI. 

(78) Resol. 1. 1. CCV vso. 

(79) Ordo lection. hiem. 1670: ,, hora II Physicam docebit." -

Ord. leet. ve_rnal. 1671: ,, Physicam, et postea Naturam hominis 

ex principiis mechanicis interpretabitur." 

(80) SIEGENBEEK, 1. l. I. pag. 196 seqq., 2!,fo seqq. BOUMAN, 

1. r. pag. 143 seqq. 

(81) Resol. 6, CCXCIX vso. seqq. 

(82) Resol. 1. 1. CCCV. 
(83) Act. acad. Cod. XII, pag. 36 vso. 
(84) Resol. 7, pag. 1 seq. 

( 85) Resol. 1. 1. XL VII. 
(86) Resol. 6, CCCVI vso. 

(87) Resol. 6, CCCIX. 

(88) B;esol. 6, CCCXII (8 Febr. 1674). 

{89) Resol. 7, CCXXI_. 

(90) 1. 1. CCXXV (22 Febr. 1684). 

(91) 1. 1. CCII. 
(92) Resol. 7, CCXXXIII vso. (18 Dec. 1684). 

.. (93) 1. 1. 7, XCVII. 

(94) Resol. 8, VII. 
(95) 1. 1. XXXVII vso. 

(96) Resol. 7, CLII (17 Mei 1681): ,, Dat omme de voorn. 

mesnage nogh v.erder te betrachten, sullen -wer.den gehouden 

gemortificeert de tractementen van <le~ Doctor · en Cbirurgus 

Collegii practico~medici, va_n den Quaestor, van de Advocaten, 

den Procureurs en den bode van cle Universiteyt, omm~ soo 

wanneer deselve ofte eenigen van dien sullen komen te over

lyden of haere diensten verlaten, abdan gene andere in de~ 
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afgestorven plaetse gesurrogeert, off wel die te surrogeren per- delen gemengt." 
sonen niet anders als buyten ee11ige wedde off pensioenen (109) Volgens het verhaal van WYTTENBACH ( Vita RUHN• 

aengestel t te worden." KENII, edit. princ. pag. 11 l) bleek het namelijk Mn RUHN· 

(97) Oratio de vita et obitu B. ALBINI, I. ll. pag. 20. KENrns, die gelegenhei~ vond de vroegere Collegie-lijsten in 
(98) Ordo lectionmn aestiv. 1681: "THEODORUS CRANEN, Praxi te zien, dat de lessen van den beroemden G~oNovrns, tijdens 

absoluta, institutiones medicas convenienter solidiori phBoso- uen grootsten bloei der Leidsche hoogeschool, naauwelijks 
phiae et recentiorum inventis praeleget." door meer dan tien studenten bijgewoond werden. "Sed turn 

(99) Tractatus physico-medicus de /wmine, in quo status ejus Cartesiana philosophia omnium erga omnes alias disciplinas 
tam naturalis quam praeternaturalis, quoad theoriam rationalem, studia absorhebat, et Literarum scbolas, ut ita dicam, viduabat/' 
mechanice demonstratur. Leidae, 1689. 4to. HALLER geeft van (l 10) Discours de la methode eet. II Part,, l. 1. pag. 24: 
dat werk . de volgende kritiek ( Biblioth. anat. I, 632): ,, Ampla "Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles, dont 
satis et per omnes suos recessus deducta physiologia Cartesiana, les Géomètres ont coutume de se servir, pour parvenir .àdeurs 
cum iconibus saepe ad hypothesin reformatis. Anatomici proprii plus difficilcs démonstrations, m'avoient dom1é occasion . de 
nihil quidqaam. Se vidisse poros vesicae nrinariae introrsam m'imaginer, que toutes les choses, qui peuvent tomber sous la 
spectantes, et extrorsum cum valvula, qua caveatur, ne liquor connaissance des hommes, s'entresu.ivent en même façon, et 
possit regredi. Osteogenia ex. KERKH.INGIO." - In hoe verre que pourvu seulement qu'on s'abs.tienne d"en recevoir aucune 
die inhoud overeenkomt met een vroeger anonym uitgegeven pour vraîe qui ne Ie soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il 
hoek ( Oeconomia animalis ad circulationem san_quinis breviter faut pour les déduire les unes des autres, it n'y en peut avoir 
delineata; item _qeneratio hominis ex le_qibus mechanicis. Goudae, de si éloignées auxq uelles enfin on ne parvien ne, . ni de si 
1685. 8vo.), dat HALLER insgelijks aan CRANEN toekent, wordt cacbées qu'on ne decouvre." 
door dezen niet opgegeven. ( 111) Discours Part. III. 1. 1. pag. 36: - "faisant particu-

( 100) Lumen rationale medicum, seu praxis medica reform.ata. Iièrement réflexion en chaque matière snr ce qni la pouvait 
Mediob. 1686. Svo. Leidae, 1689. 4to. Posti·emae editioni acce- rendre suspecte et . nous donner .occasion de nous méprendre, 
dunt Observationes, quibus emendatw· et ûlustralur HENRICI REGII je déracinois cependant de rµon esprit toutes les erreurs qui 
praxis medica eet. Lips. 1689. 4to. s'y étoient pu glisser auparavant. Non que j'imitasse pour 

( l 01) Observati'ones medicas excerptas ex praelection-ibus publi- . cela les Sceptiq ues, qui ne doutent que .pour do,uter, et ~ffec
cis privatisque THEODORI CRAANEN, quibus emendatur Vtus Liber tent d'~tre toujours irrësolus. Car au . cont.raire tout 1t1on 
lnstitlltionum SENNERTI, edidit. P. U. D. Leidae, 1687. 12mo. dessein ne tendoit qu'à m'assurer et .à r;ejetter. la ter;·:e ,mou:-
Conf. HALLE& ad BOERH. Method. pag. 627. ' vante et le sable, pour trouver Ie roe . ou rarnil~." ' 

(102) SoERMANS, I. 1. 57 seq. ( 112) Disc0urs Part. IV, ·1. I. pag. 3~: se4;q.: " .AipsL~ -caµs~ 
(103) SrnGENBEEK, 1. 1. I. 196 seqq.; II. T. en ,B. 144. . que nos seus · no1:1s : tr.orppen,t que,lqti~.- fois, je_ voµlus :s,upp9se1: 
(104) Oeconomia corporis animalis, si;e cogitationes succinctae qu'il n'y ~vöit aucunc chose. qu.i {ût. teHe qu'ils nou~)aj(?nt 

de menie, corpore et utriusque conjunctione, juxta rnetlwdum phi irnaginer" eet. 
losophiae Cartesianae deductae. Noviomag. 1672. svo. (113) l. 1. pag. 41: 11 Puis examinan_t avec .atte,ntion c.e. que 

(105) De Kartesiaansche Academie, ofte Institutie der Medi- j'etois, et voyant que je pouvais feindre que je n'av.ois aç.pun 
cijneJ. enz. Amst. !'683. 8vo. corps, et qu'il ~ 'y avoit. aucun monde, ni auc.un lie.u ou j~ 

(106) l. l. I. D., IV Hoofdst. pag. 24: ,, t' is ook eenigsins fusse; mai_s que je ne pouvois pas . feindre . povr çela .queje· 
waarschynelyk, dat door het geduirîg bewegen van fermentatie n'étois poi.Qt; et qu'au contraire, de cela rn~me q11e j~ pen;sois 
veele deeltjes rond-agtig werden, even als de keyen en gebakke h <louter de la vérité des autres chose$, il $Uivait très évidçw• 
steen, die door het gedurig bewegen der zee oft rivieren rond- ment et très certainement . que j'étois: au lieu qu~, si j',e11sse· 
agtig werden." Ibid. III D., IX Hoofst. pag. 242: ,, De ziek- seulement cessé de penser, ~ncore que. tout Ie reste d~. cç q,ue 
ten - zijn herkomstig van verdikte sappen 'en verstoppingen. favois jamais im.aginé . eût été vrni, , je n'avois aucune .rais,o~ 
- Dat de vaten uitsetten geschied niet door een pletbora oft de croire que j'eusse été. Je com~ue de là quej"etois lJ_De '. sµb~, 
overvloedig hloed, maar door een verstoppinge van dikke stance dorlt. to.ute Tessence ou la nature n'est que d,e .pe:µser, 
vochten, die soo ras niet door de kleine vaatjes konnen pas- ·et qui pour être n'a besoin cl'aucun Jieu, ni n,e dépend,q'a~cun!} 
seren, als de voorste sappen, in de groote · vaten beslote.n, chose matérielle: en sörte que ce lVIoi, c'est .à <lire l'.,i\,1t1e,. pa1\ 
kommen aanpersen." Ibid. XI Hoofdst. pag. 247: ,, De koorsen la quelle je suis ce que je snis, est entièrement d,istincte , dU, 
dan" schynen te zyn een verdikking der vochten, waardoor corps, et même qu'elle est plus aisée à connoitr,e que lu;i, :et 
desselfs omloop vertraagd werd" enz. qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisseroit pas, d'êlre · .t~;mt 

(107) C. HoNTEKOE, · Fundamenta ·medica, sive de Alcali. et cè qu1 elle est.'• - Met dit dualistisch standpunt, hetwelk ~.ES; 

Acidi effectibus. Amst. 1688. 8vo. CARTES nog nader uit de deelbaarhei,d va11 het ligch~am . ~11 M: 
( 108) Tractàat van het excêllente kru.1Jd thee, 'tweiic vertoont onsterfeliJkheid der ziel tracht te bewijzen, is ec.hter ~~heel . in, 

het rechte gebt·uyk en de groote krachten van hetselve in gesond- strijd, hetgeen hij elders in hetzelfde Discours (Part. VI, ,pag. ,79) 
heid en sielctens eet. 's Hage, 1672. Svo. Men vergelijke de zegt: - "Car même !'esprit dépend s.i fort du temperameQt . 
Kartes.{aansche Academie van zijn geestverwant BLANKAART, ,et de· la disposition des organes du corps, que- s'il est possible 
1. 1. II D., XXII Hoofdst., pag. 192: ,, De Thee-dï·ank is de de trouver quelque moyen qui rende communement les hom• 
allergeso~dste drank die my tot nog toe bekend is: want ·het mes plus sagess et plus habiles qu'i}s rtont été jusqfiqi,je 
krnï-d, zynde van fyne deelen, met een heet water geweekt crois que c'est dans la Médecine qu'on doit Ie chercher.'' 
en van ons al slobberende gedronken, tot twaalf of twintig (114) Het uitvoerigst wordt . die leer in . d:e Principia, Philo

kopjes toe, doet ons bloed en· sappen verdunnen en des te sophiae van DESCARTES. behandeld en door denkbeeldig~ figu-, 

beter omloopen; het beneemt allerlei siekten, zynde een goede ren opgehelderd. 

koeldrank in • de koorts, hoe meer hoe liever gedronken. Ik 

h~b ~r de koorts wel mede verdreven, met eenige andere mid~ 


