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D:É MEDISCHE F.ACULTEIT TE LEIDEN OP HET EINDE -
DER ZEVENTIENDE _ EN IN HET BEGIN DER ACHT-
-TIENDE EEUW. LUCAS SCHACHT -EN DIENS 

AMBTGENOOTEN. ANATOMISCH ONDERWIJS 
VAN DRELINCOURT, -NUCK EN BID LOO; 

DOOR 

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

.Den S~t~n lfebruarij 1675' vierde _ de Leidsche hooge
schpol het eerste eeuwfèest. van haar bestaan, en ARNOL~ 

nus SYEN sprak toen, in tegenwoordigheid van Prins 
WILLEM III, eeue plegtige, met scboone l_atijnsche c;licht
regelen besloten rede uit. Daarbij ,ontbrak het noch 
aan een prachtigen, door de tegenwoordigheid van dien 
vorst .opgeluisterden maaltijd in ' den Stads Doelen, noch 
aan een schitterend vuurwerk, noch aan andere, met de11 
luister van da~ feest ovel'eenstèmmende vreugdeblijken ( 1 ). 

- Naarmate toch de in ·1669 door de Leidsche hoogeschool 
gele<len verliezen, waarvan ik, over SYLVIUS sprekende, 
heb melding gemaakt, .n-og verscher in het geheugen 
waren, en naarmate men laatstelijk nog in 16J2 getuige 
geweest : was vap de il_! -het _ naburig Zwammérdam en 
13odegraven gepleegde plundering en brandstichting, om 
van andere door den oorlog met Frankrijk, of door de 
staatkundige beroeringen in, ons eigen vaderland veroor
zaakte ram pen niet ~e . gewagen_,~ verblijdde rrien zich te 
meer, .dat het aan de akademieburgèrs, die nog in laatst" 
genoemd . jaar getoon~ - hadden voor het vaderland de 
wapen.en _. te willen aangorden --:-- ,hiérover nacle~·, als er 
van qen, hoogle~raai· DE MAATS zal gesproken worden --
thans v.ergund werd, het eerste _ volle eeuwfeest . (}er hoo
geschool te vieren en den voorspöed te he~denken, wel-_ 
ken die inrigt.ing gedurende dat l0Qjarig tijdvak veelal 
genoten had. Daarbij kwam, dat insgelijks de vooruit
zigten, waaronder de Universiteit h'aren tweeden naar 
eeuwen berekenden tijdkring mogt intreden, geenszins 
ongun,§tig waren. 

In vergelijking toch met den veel bewogen- tijd, in 
welken de stichting der Leidsche akademie had -plaats 
gehaµ, mogt men zich thans over vermeerderde uit- en 
inwendige. rust verblijden. Want de staatkundige ge
schillen, die ons gemeenebest vroeger verdeeld en ge
schokt hadden, waren grootendeels · opgehouden en, zoo 
als de hoogleeraar ·sIEGEN:BEEK het uitdrukt, in alge• 
meene -genegenheid voor het doorluchtig stamhuis van 
Oranje versmolten. Daarenboven hadden de Staten met 
den Koning van Engeland vrede gesloten, zoo<lat zee
vaart en handel, hoezeer dan ook door den nog voort• 
durenden oorlog met Frankrijk belemmerd en àoor uit
putting . . der geldmiddelen benadeeld, als nog een gun
stigen invloed op de bevordering der openbare en bij
zondere welvaart hadden. 

Bli die stoffelijke belangen werden ook kunsten en 
wetenschappen geenszins - verwaarloosd, maar was het in
tegendeel als of ook aan cleze meerdere belangstelling 
te beurt viel, In de meeste landen van Europa toch 
ontwaakte een nieuw wetenschappelijk leven, welks be
moeijingen . zich niet het minst tot de -natuur- en ge
neeskundige wetens-chappen uitstrekten. Men denke bijv. 

TrrnscuR, v. GENEBSK, VIII, - AFL, SEPT, 

aan de op dat gebied te huis behoprende wetenschap~ . 
pelijke Genootschappen, · die in de laatste helft der ze
ventiende eeuw zijn tot stand gekomen, aan de Konink • 
z~·ke, eerst te Oxford en later te Londen gevestigde; 
Societeit (1665), aan de KoninklUke Par&·ser Academie, 
die in 1666 opgerigt en in 1699 hervormd werd, en 
aan de Keizerli;jke, sedert 1670 met bijzondere privilegiën 
begiftigde, Academie van Natuuronderzoekers (Academia 
Leopoldina N~turae curiosorum), die allen als om strijd 
hoogst belangrijke verhandelingen in het licht gegeven, 
en zoowel daardoor als . door mondelinge en schriftelijke 
behandeling van gewigtige vraagstukken, tot volmaking 
der natuur- en geneeskundige wetenschappen krachtig 
hebben bijgedragen. Gelijk deze en andere verschijnsels 
blijk gaven van den -hoogeren wetenschappelijken zin, 
die in _ het beschaafde Europa ontwaakte, ZOG was ook 
in den -N ederlandschen Staat van de laatste helft der 
l 7de eeuw, hét sLreven zigtbaar, om zich niet alleen op 
staatkundig, maar oök op wetenschappelijk terrein te doen 
gelden . . Want ook voor kunsten en wetenschappen ont
waakte bij de -Hollandsche natie een lofwaardige .ijver. 
en daarvoor ,ve:·den evenmin moeite en kosten ontzien_, -
als voor hetgeen er voor de handhaving van den goe~ 
den naam en het aanzien der Republiek gevorderd werd, 
Zoo als ,men de grootste geleerden, ook uit het buiten-. 
land, aan de .vaderlandsche inrigtingen van hooger on
derwijs zocht te verbinden, zoo toonde .men insgelijks 
op het . bijeenbrengen van .- belangrijke handschriften, van 
openbare en bijzondere böekerijen en van · verschillende, 
uit verre gewesten aangevoerde natuurlijke voorwerpen, 
gelijk mede · op het kweeken van zeldzame en vreemde 
gewassen .grooten prijs · te stellen. Inzonderheid was het 
echter hoog te waarderen, dat het gevoel van nationa
liteit zich ook tot het gebied van wetenschap en ge
leerdheid meer . en meer begon uit te strekken, zoodat 
men, naar het bezit van eene eigene literatuur streefde, 
en aan--het opkomende -geslac1it, dat vroeger genoodzaakt 
was in Italië, Frankrijk, Duitschland en elders weten
schappelijk gevormd te worden, eene m·eer eigene en 
zelfstandige opleiding zocht te verschaffen. · Insgelijks 
verdient htlt opmerking, dat de belangstelling in weten
schappelijke kennis en in natuurkundig onderzoek niet 
lange1· aU.één ,, aan den stand der geleerden eigen was, 
maar- ook in andere rangen en standen der maatschappij 
volstrekt niet zeldzaam was, Wat bepaaldelijk den lust . 
tot natuurkundig onderzoek betreft, behoef ik slechts 
de luisterrijke voorpeelden . van mannen als LEEUWEN• 

HOEK en vele anderen te herinneren, aan · wier onver
moeid en grondig onderzoek men zoo menige belang-
1:ijke , bijdrage op het uitgestrekt gebied der natuurkennis 
te danken heeft. 

De tijdsomstandigheden, waatonder d.e Leidsche hoo
geschool haar tweede honderdjarig tijdvak intrad, waren 
derhalve van dien aard, dat men ook daaruit aan die 
kweekschool van wetenschap ei;i béschaving eene gunstige· 
toekomst voorsRellen mogt. Het kwam mij daarom niet 
oneigenaardig voor . om bij het tijdvak, dat omstreeks 
het j_aar l 676 een aanvang nam, opz'ettelijk stil te staan 
en .de lotgevallen van het geneeskundig onderwijs, ge- . 
durende de laatste 25 jaren der zeventiende · en in het 
begin der achttiende eeuw, tot het . onderwerp van een 
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-afzonderlijk · hoofdstuk te maken. Tot die wijze van neeskundige ,tetenschappen toe te leggen. In de bespie-
-handelen vond ik echter -niet alleen aanl~iding in het gelende Wijsbegeerte genoot hij het uitnemend onderwijs 
gevierde eeuwfeest en - de genoemde overige omstandig- van ADRIANUS HEEREBOORD, die als een scherpzinnig 
l1eden, maar ik meen daarvo'or nog een anderen en geleerde en als een grondige kenner der oudere Wijsbe
meer dege1ijken grond te kunnen aanvoeren-. Het Yijf- geerte bekend stond en dien wij reeds vroeger als een 
en-twintigjarig tijdvak toch, dat aan den aanvang der ijverig voorstander der l'artesiaansche Pnilosophie ont
J Sde eeuw naast voorafging, was tevens het tijdperk moet hebben. Inzonderheid waren het de lessen van 
van overgang tusschen SYLVIUS (gest. 1672) en BOER - dien hoogleeraar oveu de redeneer- ~n zedekunde, welke 
HAAVE, en vooral _om deze reden dubbei' merhvaardig. door SCHACHT werden bijgewoond (2). Van z\jne daarin 
De Leidsche geneeskundige Faculteit heeft immers nooit gemaakte _ vorderingen gaf laatstgenoemde, loffelijke blij
een roemvoller tijdvak gehad, dan gedurende de 30 jaren ken, door op 6 Februarij 1660 eene D1sputatio philoso
dat zij in 'het bezit van BöERH.AA VE was, aan wien zij phica te verdedigen ( 3} en daardoor den graad ' van 
niet alleen het grootste · deel van haar aanzien en van Doctor in de Wijsbegeerte te verkrijgen. In het daarop 
de hooge achting, wa~rin zij bij land- en Ujdgenooten volgenûe jaar had hij insgelijks zijne geneeskundige 
stond, maar ook hare regtmatige Eutope.sche vermaard- studiën voltooid en werd door SYLVIUS, aan wien hij 
heid · versrhuldigd was. · Is dit zoo, dan kan het' nie• zijn proefschrift ( 4) had opgedragen, tot Medicinae 
mand bevreemden, dat i,k het laatste vierde. gedeelte Doctor bevorderd (8 J ulij 1661 ). Hij vestigde zich nu 
èler zeventiende eeuw, als het tijdvak, hetwelk aan den als geneesheer te Leiden en werd reeds in 1663 door 
akademischen werkkring van B0ERHAAVE onmiddellijk Curatoren gemagtigd, om op dagen, buiten die der 
voorafging, meer opzettelijk wensch . te beschouwen. Of openbare lessen vallende, over de W.ijsbegeerte of eenig 
zou men, tot betere waardering van een groot man, zich deel der Geneeskunde voorlezingen te houden, evenwel 
niet gaarne vooraf met zijne voorgangers en leermeesters zonder jaarwedde en vaste verbindtenis aan de hooge
bekend maken? Of is er iets, dat ons de gesteldheid school (5)~ Na gedurende zes -jaren, als Philosophiae 
van zaken', waaronder zulk een man net eerst optrad magister et Medicinae Doctor, genoemd lectoraat te heb
en zijne wetenschappelijke -loopbaan begon, beter kan ben waargenomen, werd hij, nadat zijn ~mbtgenoot SCHUYL 
Jeeren kennen? Doch daarenboven zal het ons blijken, in September 1669, en • VAN ' H0RNE op 5-Jánuarij -LL 
dat, hoezeer veel van het verledene door den luÎster, gestorven w_aren, den 29sten- J an-uarij 16 7-0 lot gewoon 
die B0ERHAA VE omscheen, verduisterd wei·d, of meer . hoogleeraar in de Geneeskunde aangesteld ( 6.) en maakte 
op den achtergrond trad, er evenwel onder de hooglcer- zich in die betrekking, zoowel door zijn theoretisch als 
aren, clie hem voorafgingen, zeer verdienstelijke mannen praktisch onderwijs, zeer ,,erdienstelijk:. In eerstgenoemd 
gevonden werden. Inzonderheid geldt dit van LUCAS opzigt -waren het, gelijk uit de Ordines lectionum van 
SCHACHT, die ruim twintig jaren lang -' een sieraad der l 670 en verv_olgens blijkt, de . Instiiutiones medicae, die 
geneeskundige Faculteit geweest is. hij in haren -geheelen omvang gewoon was te verklaren.· 

Aan dien, ook door-:BOERHJ,AVE hoog gewaardeerden Zoo als bij hierin ·a~n de pehoeften zijner studenten 
Jeeraar moeten wij daarom, zoo als dit insgelijks de tijd· uitnemend voldeed, zoo geschiedde dit inzonderheid door 
orde vordert, de eerste plaats inruimen. Daarna willen zijnen ijver om de jonge lieden dagelijks, naar het voor
wij trachten, ons met de d'aden en lotgevaUen van PAU· beeld van z.ijn · amhtgenoot SYLVIUS, aan ~et ziekbed te 
LUS HERMANN, ARCHIBALD PITCAIRNE en FREDRIK DEK- brengen . en aldaar prakLisch te onderrigten. In -het 
KERS als naaste opvolgers van SCHAÇHT, zoowel in het geven van dat klinisch onderwijs heeft SCHACHT _ ver
praktische als theoretische onderwijs, uit hunne geschrif- rpoedelijk de plaats vervuld van den reeds eeni-ge ja1;en 
ten en andere bescheiden bekend te maken, Bij -ons vroeger ov.erledepen hoogleeraar v AN bER LIND-E_N, na 
verlangen echter om het standpunt der geneeskun_dige . wiens dood ( 1664,) de Amsterdam scbe geneesheer MAT
wetenschap op het einde der 17de en in het begin der TRIA5 SLADUS vruchteloos tot gewoon hoogleeraar naar 
18de eeuw te leeren kennen, zal het daarenboven noo- Leiden beroepen was (1G67). Dat LUCAS SCHACHT aan 
dig zijn, afzonderlijk bij hef ontleedkundig o_nderwijs die praktische opleidir1g der student_en groot gewigt ge~
stil te staan, en met het oog daarop, den draad der hecht heeft, schijnt ook te blijken uit de bijzonderheid, 
geschiedenis wederom op te vatten, wáár wij dien 'vroe- dat door zijne bedeukingen een nieuw besluit van Cu
ger bij VAN HORNE's dood hebben losgelaten. Het ratoren ·uitgelokt en eene niemve overeenkomst· met He
laatste deel onzer tegenwoordige beschouwing zal daarom genten van het Caecilia-gasthuis gesloten · werd aan· 
aan CAREL DRELINCoURT, ANTONIUS NT.JCK en GOVERT gaande de wijze, waarop in dat gesticht een bepaald· 
JHDL0O gewijd moet.en zijn, terwijl het ons elders aan getal bedden ten behoeve ,~an het praktisch-geneeskun
geene geschikte -gelegenheid ontbreken zal, over JOH-AN- dig onderwijs moest worden afgezonderd. Dié zaak vor-· 
NES JACOBUS RAU, de:q. leermeester van BERNHARD SIEG- der<le eene nieuwe regeling, gelijk blijkt uit het verband, 
FRIED ALBINUS, te spreken. waarin zij door Leidens geschiedschrijver VAN _ MIERIS 

LucAs SCHACHT, zoon van JOACHIM SCHACHT en CA- verhaald wordt -(7). 
THARINA DE :sossrns, werd 18 Januarij 1634 te Amster- De Regenten van genoemd gasthuis hadden zich na· 
dam geboren. Hij vc:ilbragt zijne akademische studiën melijk in A ugust.us 16G6 b~j Curatoren en Burgemeesters 
te Leiden, en werd reeds in 1653, op 19 jarigen leeftijd, beklaagd over de winstderving. en vermeerderde uit~-~ven, . 
tot s. s. l\finisterii candidatus bevorderd. Niet te min veroorzaakt door het phrntsei~ en verpleg~~ van y~tienten 

. besloot hij toen nog van studievak te veranderen, · en , ter dienste van het akadem1sch onderw1Js, vermits men 
zich voortaan - op de beoefening_ van de· natuur- en ge• · behalve de voeding en verdere verzorging, ook de voor-
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geschreven geneesmiddelen en zelfs het ontleden der PAULUS HERMANN, met wien wij weldra nadere kennis 
lijken, waarbij vuur, licht en lakens benoodigd zijn, in zullen maken, als professor van het C.ollegium practico
rekehing brengen moest. Het gevolg van dat -beklag medicum aan te stellen. In de Notulen t,och (11) wordt 
was, dat den 8sten November van hetzelfde jaar eene vermeld, dat men tot , die benoeming onverwijld heeft 
jaarlijksche som van honderd en twintig gulden, tel' ge- moeten overgaan, -eensdeels dewijl ei· door het vertrek 
moetkoming in die kosten, aan heeren Regenten werd van THEODORUS CRA.ANEN eene vacature ontstaan was, 
töegestaan. Niettemin bleek het eenige jaren later, dat en ten andere, · dewijl de - heer professor SCHACHT ·nu 
er eene nadere en meer bepaalde schikking omtrent de laatstelijk zijne dienstmaanden vervuld had. HERMANN 

ve-rhoudirig tusschen de akademische kliniek en het ge- was daarom terstond na zijne benoeming aan de beurt 
sticht, waarin zij gegeven werd, noodig was. Om den om het klinisch onderwijs waar te nemen, en zal dit na 
inhoud van die nadere overeenkomst te doen kennen, drie maanden _ wederom op · onzen-· hoogleeraar hebben 
deelt van MIERIS het àdvies mede van den Curator v AN overgedragen, aangaande wien echter vetmeld wordt, 
BEVERNINGK en de overige heeren gecommitteerden ter dat hij in het jaar 1687 door eene ernstige ziekté Vet'

fospectie van de in het gasthuis bestaande gelegenheid hinderd werd om voortaan onderwijs aan het ziekbed .., 
voor de exercitia practica-medica. te geven ( 12). Ook blijkt nog uit de Ordines lectionum, 

ln dat stuk nu, hetwelk: later in eene Resolutie ge- dat SCHACHT in de laatste jaren zijns levens gewoon 
converteerd werd en waaruit voor het overige geene was alleen een Collegie te houden de praxi medictt, in 
nadere of vermeldenswaardige bijzonderheden blijken, de plaats van zijne vroegere lessen over de Institutiones 
wordt opzettelijk gezegd, 11 dat daarover zijn ingewonnen medicae. 
de consideratiën van professor SCHACHT." In welk jaar In ons voorlaatste Opstel over SYLVIUS handelende, 
di~ geschied zij is onbekend, en ook de naauwkeurige hebben wij dikwijls de op dezen zijnen vriend en ambt
VAN ALPHEN zegt in zijn Naberigt tot h,et aanhangsel genoot 'door SCHACHT uitgesprokene lijkrede geraàdp!eegd, 
·op de besc!tri/ving der sta.(] Leyden, daarnaar vruchte- en leerden uit dat geschrift niet · alleen den hoogleeraar, 
loos gezocht te hebben (8). Alleen is het, zoo als deze welke het onderwerp er van uitmaakte, maar evenzeer 
:schrijver opmerkt, blijkbaar, dat die Resolutie tusschen den schrijver, döOl' wien die Oratio fun-ebris uitgespro
het jaar 1673 èn 1689 genomen is, vermits de · heer ken en wereldkundig gemaakt wetd, van eene allergun
HIERONYMus VAN ' J3EVERNINGK in eerstgenoemd· jaar stigste zijde kennen. In die gunstige meening bevestigt 
Curator geworden en SCHACHT den lûden Maart van ons het getuigenis van een zijner meest beroemde leer
het laatstgenoemde jaar gestorven is. lingen, dén ouden ALBINUS namelijk, die meermalen 
· -Zoo àls uit de tijd orde volgt en ook bepaaldelijk in over de verdiensten van SCHACHT, als . mensch, als ge

de, aàngehaalde Ordines lectionum vermeld ,v'ordt, nam leerde en als , akademisch docent sprak, en wiens woor
LUCAS SCHACHT · het · klinisch onderwijs in het N osoco- den ons grootendeels zijn bewaard gebleven in 11et ver
niium · beurtelings met SYLVIUS ' waar, terwijl hij het na baal van BOERHA.AVE, hetwelk ik te minder onvermeld 
,den dood van dezen (Nov. 167 2) te zamen met Doctor mag laten, naarmate er hoogst weinige bijzonderheden 
JACOB VALLAN waarnam, die 4 December 1674 met die omtrent het leven en de verdiensten des genoemden 
betrekking bekleed werd, onder de bijgevoegde bepaling, hoogl~~raars bekend zijn. 
dat · hij · 11 nopens de peurten en de tijden van v·oornoemd II Hij was - zoo als men. bij BOERHAA VE leest (13) 
Collegie met den heer professor SCHAÓHT zal kunnen - een man v~n ongeloofelijke vlijt · en bekwaamheid, 
convêilieeren." Na den dood van dien geneesheer werd te regt beroemd om zijne geleerdheid en veeljarige .ge
een ander Leidsch Doet.or, PETRUS GECQUIER, den 10den neeskundige prakt!jk. In de kunst bad l1ij bijna het 
April 1675, op gelijke wijze aangesteld, "om in de hoogste toppunt · bereikt, en wat dé medische wetenschap 
voorz. gasthuysen · de studenten in praxi medica te in- . betreft, volgde hij een geheel anderen weg dan de zoo 
struel'en ende ·dat op een tractement van hondert gulden even genoemde THEODORUS CRAANEN; Hij -toch was ge
jaarlyx" (9). Hoe lang nu die laatstgenoemde genees- woon de studenten zelf naar het ziekenhuis te geleiden, 
heer in het houden van klinische lessen a_an SCHACHT hen · bti de lijders, die onderzocht moesten worden, te 
ter Zijde · gestaan hebbe, kan niet naauwkeurig bepaald brengen, hun de ziekten uit de versch~nselen te leeFen 
w01:den, dewijl ik den juisten tijd van zijn overlijden, kennen, onderscheiden en behandelen, terwijl hij hun 
dat in elk geval vóór November 1683 heeft plaats ge- tevens, bij het doen der lijkopeningen , de verborgenste 
had (10), niet vermeld heb .gevonden. Waarschijnlijk ziekte-oorzaken aanwees. Daarom heeft BERNHARD AL

is Doctor GECQUIER reeds vóór of in het begin van BINUS dikwijls met opgetogenheid gesproken over de . 
1680 gestorven, en in de beide halfjarige Ordines lee- vele en groote verpligtingen, die hij had aan de trouwe 
tionum van 1681 wordt alleèn van LUCAS SCHACHT, als toespraken, vermaningen en opwekkingen van dèzen be
met de waarneming van het Nosocomium belast; mel. scheidenrn en zachtmoedigen man en aan zijn vopr
ding gemaakt. ' Eerst op 8 November 1683 werd nevens treffelijk, door de uitkomst gedurig bëvestigd, voorbeeid. 
dezen ook aan THEODORUS CRAA NEN, gelijk · vroeger ge- Om er nog meer bij te voegen- verbiedt mij · de tegen
meld is, het geven van praktische lessen opgedragen. woordigheid v~n zijn beroemden stiefzoon {HERMA.N oos
Ook met CRA.ANEN heeft SCHACHT· derhalve, - in de laat- TERDIJK SCHACH'r), die aan deze hoogeschool de plaats 
ste jaren zijns levens, beurtelings de institutio practica- en den naam van zijnen tweeden· vader met zoo veel 
medica waargenomen, gelijk dit bepaalclelijk blijkt uit roem bekleedt en handhaaft ." - Uit eene zoodanigé 
de cönsideratiën, - waardoor Curatoren, in' hunne verga- en door · zulke bevoegde beoordeelaars uitgesprokene lof
, ·ing van 10 April 1686, er toe gebragt werden, om spraak zal wel de gevolgtrekking mogen afgeleid wor-
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den, dat LUCAS SCHACHT 

leeraar geweest is. 
een allezins uitstekend hoog- landen van Europa, maar ook in andere werelddeelen 

Ofschoon hem meer bijzonder het onderwijs in de 
praktische Geneeskunde was opgedragen, gingen hem 
echter ook de vorderingen der wetenschap zeer tet· harte. 
Zelfs blijkt het ui-t eenen aan hem gerigten br-ief van 
DE GRAAF (d.d. 30 Mei 1671), vóór den Practatus de 
mulierum organis eet. afgedrukt, dat SCHACHT in de 
wetenschappelijke behandeling van anatomische en phy
siologische onderwerpen gro.ot belang stelde. Dat hij 
eene door SMALTZ (manu dexterrimi lithotomi nostratis) 
verrigte steensnijding bijwoondè, waarbij, in de plaats 
van een calculus, twee geïncrusteerde pijpstelerr uit de 
blaas ontlast werden, wordt door NUCK in zijne Adeno
grapltia (pag. 82) vermeld. - Als schrijver heeft hij 
zich echter niet anders 'doen kennen, dan door de kleine, 
reeds boven aangehaalde geschriften, aan welke men 
welligt nog moet 'toevoegen een kort verhaal van de 
epidemische in 1678 en 79 geheerscht heb~eude ziek
te (14). - Zijne vrouw verloor hij 25 Junij 1686, en rnogt 
zelf slechts een 55jarigen leeftijd bereiken, _daar hij den 
}Oden Maart 1689 door den dood werd weggenomen. 
Van · de bij die gelegenheid, op _ verlangen -van den orer
ledenen_ (15 ), door DE VOLDER- uitgesprokene lijk_rede ( l 6) 
z~jn er misschien nog enkele exemplaren in wezen. 

Onder de ambtgenooten van SCHACHT · meen ik, in de 
eerste plaats, PAULUS HERMANN ( eigenlijk HFJRMA.N's

zoon), uit Halle in Saksen geboortig,_ te móeten ver• 
melden. Deze is van 1680 tot 1695 hoogleeraar te 
Leiden geweest, en heeft zich, gedtirende dat l 5jarig 
tijdvak, vooral als professor Botanices, zeer verdienstelijk 
gemaakt. Ik zal daarom elders over zijne laatstgenoemde 
betrekking uitvoeriger moeten spreken, en dan tevens 
de geschiktste geiegenbeid vinden om eenige minder be
kende b~izonderheden uit zijnen merkwaardigen levens
loop mede te deelen. Voor het tegenwoordige wensch 
ik mij te bepalen tot het door hem gegeven geneeskun
dig onderwijd en tot zijne betrekking als klinisch docent. 
Die laatstgenoemde werkkring werd hem, gelijk . reeds 
boven gemeld is, den lüden April 1686 opgedragen, 
vermits het geven van klinisch onderwijs laatstelijk, na 
het ontslag en vertrek van THEODORUS CRAA~EN, alleen 
op de schouders van den hoogleeraar SCHAOHT gerust 
had. Door de benoeming van HERMAN~ tot professor 
Collegii practico-medici werd derhalve in eene aanwezige 
vacature voorzien, en zijne bereidvaardigheid om die 
betrekking op zich te nemen, beloofde te meer van 
gunst.ige gevolgen te _zullen zijn, dewijl Curatoren twee 
maanden vroeger, nieuwe bepalingen met de Regente-n 
van het Caecilia gasthuis gemaakt hadden omtrent de 
wijze, waarop een bepaald getal bedden ':oor <le insti
tutio clinica zou worden afgezonderd (17). Ook werd 
gelijktijdig met de aanstelling van HERMANN besloten, 
om de betrekking van Chirurgus Collegii practico-rnedici, 
die door het overlijden van JACOB VERBEECK was open
gevallen1 voortaan op te dragen aan de vier stads-Chi
rurgijns, welke aangeboden hadden ,, gesamentlyck voor 
het tractement, daertoe staende, het Chirurgynschap te 
bedienen" (18). - Dat een man als HERMANN, die een 
groot deel zijns levens aan natuurstudie besteed en een 

rijken schat van ervàring, niet alleen in verschillende 

verzameld had, voor het geven van klinisch onderwijs 
insgelijks de noodige geschiktheid had, mag met g~ond 
vermoed worden. Dat het hem · daartoe vooral niet aan 
ijver ontbrak, zulks bleek reeds spoedig gedurende eene 
zware ongesteldheid van zijnen · ambtgenoot SCHACHT, 

bij welke gelegenheid hij aan Curatoren verzocht om 
ook de beurt van dien hoogleeraar in het_ gasthuis te 
mogen vervullen ( 19). Evenzeer begreep · HERM.A.NN, dat 
bij het klinisch onderwijs, de historia rnorborum; na 
cloodelijken afloop, door . het doen der lijkopeningen 
moest worden opgehelderd, en Curatoren hadden, bij het 
sluiten van hunne laatste overeenkomst met Regenten 
van het Caecilia-gasthuis, te regt .er op aangedrongen, _ 
dat er steeds eene geschikte plaats _ zijn moest om de 
sectio ca<laveris te verrigten. Zoo dikwjjls zich _ voor 
laatstgenoémd onderzoek eene ·gelegenheid vooraèed, 
trachtte HERM.A.NN ook daardoor aan de belangen zijnet· 
leerlingen bevorderlijk te zijn. · Als voorbeeld diene eene 
waarneming uit de Exercitationes practicae van ~RE

DRIK DEKKERS. Aldáár wordt namelijk op pag. 614 
eene geopende linker hartkamer,_ benevens eenen daaruit 
verwijderden polypus cordis (Ïóstar ranae caudatae) af:
geheeld, en DEKKERS zegt bij de verklaring _ dier plaat, 
dat dit fibrineu8e coagulutn, g_elijk, wij het_ thans nqemen 
zouden; gevonden wei:d in N osoèomio Lugduno,-.Batavo 
a Ciar. ac doctissimo viro D. PAULO HERMANNI, :Bota
nices professore et N os,ocomii p. t. ppteside. Dat de 
hoogleeraar HERMANN daarenb~ven in zijne·n omgang 
met de lijders, voor de studenten een navolgenswaardig 
voorbeeld was, blijkt uit de berigten van zijnen lofrede:
naar BIDLOO, die . opzettelijk melding _maakt van. het 
menschlievend karakter, _dat hem evenz.eer bij zijn kli
nisch onderwijs en het bezoeken <ler arm_e~ eigen was, 
als · aan het ziekbed der meei· gegoeden (20). 

Wat de overigé geneeskun.dige ~tudievakken _betreft., 
hebben vooral · HERMANN's theoretische lessen over de 
Materies medica, of leer der enkelvoudige geneesmid
delen, groeten . opgang . gemaakt. Wat daarvan echter, 
na den dood des hoogleeraars, uit de aanteekeningen 
zijner leerlingen _ pijeengebragt en_ door WELSCRIUS e1.1 · 
anderen tot den druk bevorderd werd (21 ), moet met 
andere lib,ri spurii-, waaraan men geen bepaald gezag kan 
toekennen, gelijk gesteld worden. Onbillijk zou h~t zijn-, 
uit zoodanige door anderen bijeengebragte en dikwijls 
misvormde mondelinge voordragten, den akademischen 
decent te beoordeelen. Nog onbillijker zou het wezen om 
den tegenwàordigen toestand der genoemde wetenschap, 
ofschoon die ook nog zeer veel te . wenschen overlaat, 
als maatstaf te bezigen voor de beoordeeling der M[!
teries medica, zoo als die in de laatste helft der zeven
tiende eeuw, met bijgeloof en vooroordeelen overladen ' 
en als . met een mystiek kleed omhangen, naauwelijks 
den naam eener wetenschap dragen mogt. En evenwel 
hebben de daarover door HERMANN gegeven lessen in 
zijnen tijd niet ~Heen grnoten opg~ng gemaakt, maar 
voorzeker ook nut gesticht. Heeren Curatoren al.thans 
vonden in hetgeen zij daarover gehoord ha._dden aanlei
ding, om hem hunn_e bijzondere goedkeuring te kennen 
te geven en hem bepaaldelijk voor de uitstekende wijze, 

op welke hij de leer der geneesmiddelen ~n de kunst 
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om deze voor te schrijven onderwees, eene vermeerdering 
zijner jaarwedde aan te bieden. 

Na den dood van SCHACHT (JO 'Maart 1689) schijnt 
het moeijelijk geweest te zijn om de daardoor ontstane 
vacatnre op eene geschikte wijze te vervullen. Eindelijk 
werd 28 November 1691 een Latijnscbe beroepingsbrief 
gezonden aan ARCHIBA.LD PITOAIKN.E, een Schotsch ge
neesheer, aangaande wiens geleerdheid en groote bekwaam
heid de burggraaf (vicomte) JACOB DALRillPLE VAN 

STAIB en andere hooggeplaatste per!onen, benevens Dr. 
BUBNET, bisschop van Salisbury, in brieven aan profes• 
sor TBIGLANDT en aan den Curator HALEWYN geschre
ven, allerloftelijkste berigten gegeven hadden (22). Nadat 
de Edinburgscbe Doctor ve1·klaard had, die beta·ekking 
op zich te willen nemen (28), aanvaardde hij haar 26 
April 1692, met ecne op kosten der Universiteit ge
drukte Oratio" fJua oatenàitu1·, Meàicinam a!J o,nni plti
loaopl,orom aecta eaae Zi6eram (24). Omtrent de ver• 
deeling der lessen had de Medische llaculteit, die toen 
uit DRELINOOURT, NUCK, llERl\U.NN en PITOAIBNE be
stond, aan Curatoren voorgesteld, om aan den laatst 
benoemden hoogleeraar het houden van openbare lessen 
over de geneeskundige praktijk op te dragen, en om de 
medische Instituten beurtelings en om het andere jaar 
door hem en door DRELINOOURT te laten verklaren ; ook 
bad de Faculteit daarbij baar. eenstemmigen wensch uit
~edrukt, dat HERMANN, buiten zijne gewone lessen, ook 
onderwijs zou geven , in de Scheikundé, en PITCAIRNE 

deel mogt nemen aan het geven der klinische lessen (25 ). 
In het hierop door Curato1·cn genomen besluit wordt 
van de beide laatstgenoemde punten geen melding ge
maakt, doch voor het overige bepaald, dat alleen DRE

LINCOUBT de Institutiones medicae in openbare lessen 
behandelen zal, en dat · aan PI'fCA.IRNE het o·nderwijzen 
àer praxis medica zal zUn opgedragen, ,, als synde ten 
tyde van syn beroep gehonoreert met de caracter van 
Prof. Medicinae practicae" (26)~ Dat was derbaJ ve een 
eeretitel, waaraan, behalve eene buitengewone gelgelijke 
toelage (27), liet regt verbonden was, om openbare the
oretische lessen over de geneeskundige praktijk te hou• 
den. Doch dat onder die benaming niet begrepen was 
het houden van klinische lessen, blijkt hieruit, dat PIT· 

CAIKNE eerst den 19den M.ei l 6!J3 tot professor Collegii 
practico-medici op f 200 benoemd werd (28). Die laat
ste benoeming geschiedde, om de in het Caecilia -gast
huis nog· steeds vacant gebleven plaats van SCHACHT 

te vervullen en, zoo als er in de Notulen van· Curáto• 
ren wordt bijgevoegd, " vermits die exercitia medica 
met seer geringen toeloop en vrucht voor de studenten 
bij den Prof. H.ERMANN alleen .werden gecontinueert. '' 
Schijnt hieruit te blijken, dat de ijver van laatstgenoem
den hoogleeraar in het geven van klinische lessen eeni
germate verflaauwd was, ook de aanstelling van PIT· 

CAIRNE als zoodanig heeft waarschijnlijk aan het goede 
doel van Curatoren of geheel niet, of zeer onvolkomen 
beantwoord, daar het twijfelachtig is, of hij ooit kli-ni
sche lessen gegeven heeft. In de zomervacántie van het 
jaa1· f693 vertrok PITCAIRNE namelijk, zonder vooraf
gaande kennisgeving, naar Schotland en keerde vandáár 
nooit naar Leiden terug. Eerst den 19den ·December 

dat jaar verzocht hij in een Latijnschen aan den 

Secretaris VAN DEN BERG geschreven brief, dat Curato
ren in zijne plaats een anderen professor benoemen mog
ten (t9), waarop S J.i1ebruarij 1694 besloten werd, ,, hem 
wegens zijne onbehoorlijke conduite van zijne voor
noemde professie te deporteren" (30). PITCAIRNE bragt 
het overige deel zijns levens in zijne geboorteplaats 
Edinburg door, alwáár hij 20 Octoh,er 1713 overleed. 
Daar bij :l5 December 1652 geboren was, heef& hij der
halve een 60jarigcn leeftijd moge!} bereiken ( 31 ). 1 k 
wil trachten hem als wetenschappelijk geneesheer nader 
le doen kennen, daar ik mij van . die taak geenszins 
ontslaan mag, wegens zijne slechts kortstondige ve1·
bindtenis aan de Leidsche hoogeschool. 

Reedd in zijne geboorteplaats voor het akatlemisch 
onderwijs opgeleid, werd liij door zwakte zijner borst
organen genoodzaakt, om zijne te Edinburg begonuen 
theologische en juridische studiën te staken en liever, 
in opvolging van den raad, dien· hij van een Geneesheer 
ontving, eenigen tijd te l\,fontpellier te gaan vertoeven. 
Aldaar leerde hij, zoo als men meent, voo1· het eerst 
zijne ware bestemming, overeenkomstig z\jnen natuurlij
ken aanleg, kennen. Iu zijn vaderland teruggekeerd 
beoefende hij althans met grooten ijver de geneeskun
dige studiën, waarmede hij die der mathematische we
tenschappen en inzonderheid ook de Kruidkunde gepaard 
liet gaan. Het is insgelijks bekend, dat hij zich later 
eenigen tijd te Parijs heeft opgehouden, voornamelijk 
om de lessen van DUVERNEY bij te wonen, aan wien bij 
zich zeer verpligt achtte, blijkens de schriftelijke bewij
zen zijner hoogachting, die men, volgens een berigt van 
PORTAL, in de nalatenschap van genoemden 'lfranschen 
hoogleeraar vond. Ontbrak he~ hem o·p die wijze aan 
geene gunstige gelegenheid voor zijne wetenschappelijke 
vorming, nog minder had hij zich over stiefmoederlijke 
bedeeling door de natuur te beklagen, daar- hij een alle
zins gunstigen aanleg ontvangen had, van nature · wel 
bespraakt was, en met groote scherpzinnigheid lust 
tot eigen onderzoek en verstandige twijfelzucht paarde. 
Daarbij schijnt hij, in het burgerlijk en staatkundig leven, 
een voorstander van democratische beginselen geweest te 
zijn, zoodat hij zelfs door HALLER een ijverig· aanhanger 
van JACOBUS genoemd wordt (32), tot welke benaming mis~ 
schien zijne, door het bekleeden van een Leids·ch professoraat 
geenszins opgehevene, vijandige gezindheid jegens WIL

LEM III de voornaamste aanleiding gegeven heeft. Wat 
hiervan zij, dit is zeker, dat PITCAIRNE geen alledaags6h 
man was, .maar een geleerde, die zich door groote zelf:. 
standigheid kenmerkte, Inzonderheid deed hij hiervan 
blijken door zijne krachtige bestrijding van de toen 
nog in zwang zijnde chemiatrische theor_ie, welker dwa
lingen hij zich niet ontzag aan te wijzen. Bij de ver
klaring toch van physiologische en pathologische vraag
stukken, was liet naar zijne meening geheel onnoodig, 
om zoogenaamde fermenten aan te nemen (33). Bij de 
verwerping van deze, deed hij zich . daarentegen als een 
der bekwaamste voorstanders van de iatro-rnathemati
sche leer kennen, die vóór hem nog geen bepaalden 
vertegenwoordiger aan de Leidsche hoogeschool gevon
den had. Ofschoon hij nu op dat standpunt zich _even
zeer, als-door de volgelingen van SYLVIUS geschied was, 
aan eenzijdigheid en overdrijving heeft schuldig gemaakt, 
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door bijv. de spijsvertering, de afscheidingen, de men
struatie en andere ontlastingen, volgens zuiver physische 
wetten en geheel uit mechanische oorzaken te verkla
ren (31 ), zoo is het echter niet te ontkennen, dat bij 
zijne theorie met groote bekwaamheid op de · circulatie 
van het bloed, op de ademhaling en andere physiologi
sche verrigtingen beeft toegepast, en dat hij. zich daarbij 
niet alleen van de door anderen aangenornene hypothe
tische theorie, . ".Olgens welke aan de kleinste zamenstel
lendc deeltjes van het bloed en ·andere vocht~n, alsmede 
aan de lumina der afscheidende vaten, een verschillende 
vorm wordt toegekend, onthouden, maar deze zelfs krach
tig bestreden heeft (35 ), Een en ander maakt den 
inhoud uit van eenige kleine, grootendeels te Leiden be
werkte verhandelingen, die te zamen met de reed? vroe
ger genoemde _ inwijdingsrede, door den schrijver zelven 
bijeengebragt, en met eene opdragt aan LA.URENTIUS 

BELLINI voorzien, in het jaar 1701 zijn uitgegeven (36). 
Verschillende -andere verzamelingen van dien aard, ook 
buiten weten des schrijvers of na zijn dood bije~nge
bragt, worden door PORT.AL en HALLER genoemd (37). 
Het blijkt daaruit, dat PITCAIRNE, die slechts een 60jari
gen leeftijd heeft mogen bereiken, wel niet vele, maar 
toch enkele, met zorg bewerkte, kleine geschriften heeft 
u~tgegeven. Ook moet men hem de vérdienste toeken
nen, zijne theoretische beschouwingen met meerdere spaar
zaamheid, dan door anderen geschied is, op de behan
d~ling van ziekten te hebben toegepast. Bij de gevor
derde oplossing toch van het probleem: "dato morbo, 
invenire remedium," meende hij aan de ervaring alleen 
gezag te moeten toekennen. Men leze bijv. zijn betoog 
omtrent het nut van den kina-bast in de koortsen, en 
zijne aanwijzing, hoe de heilzame werking er van noch 

. uit de scheikundige, noch uit de physische eigenschap
pen ·van het middel verklaard kan worden. "Ik herin
ner mij hierbij,'' zegt de schrijve1· (38), 11 hoe vóói- eenige 
jaren, toen ik nog hoogleeraar te Leiden was, sommigen 
mij de tegenwerping maakten, dat poeder van kina nood
zakelijkerwijze in de maag moest blijven hangen en we
gens zijne zwaarte niet met het bloed vermengd kon 
worden. Men ontzag zich niet, dit verwijt te doen aan 
een poeder, dat op water, op olie; op geest van herts
hoorn . en op alcohol drijft; zoodat men er zich over 
venvonderen moet, hoe veel nadeel het, aan sommigen 
eigene, ijveren zonder verstand, aan de Geneeskunde toe
broogt.." - Dat PITCAIRNE ook omtrent andere, tot het 
gebied der praktische G_eneeskunde betrekkelijke, vraag
stukken meer gewigt hechtte aan de ervaring, dan aan 
theoretische redenering, blijkt insgelijks uit hetgeen bij 
in het eerste boek zijner Elementa medica over de ziekte
scheidingen zegt ; dat de crises zich namelijk in Enge
land en Schotland op eene geheel andere wijze vertoo
nen dan in Griekenland, en dat men thans geene be
paalde critische dagen meer waarneemt, terwijl zü, die 
het tegendeel meenen, niet onbevooroordeeld , hebben 

waargenomen. 
Na over n~R:MANN en PITCA.IRNE als leden dei· medi

sche Faculteit, en inzonderheid ook in hunne betrekking -
tot het klinische onderwijs, gesproken te hebben, moet 
ik thans, naar tijdorde, van FREDRIK DEKKERS en GO

.VE~T BIDLOO, als hunne naaste opvolgers in het Colle~ 

gium practico-meuicum, gewag maken. DEKKERS maakte 
met dat praktische onderrigt aan het ziekbed een begin 
in de wintermaanden van . het jaat· 1697, na zijne aan
stelling als zoodanig in de maand J unij van dat j·aar 
ontvangen te hebben. Aan BIDLOO was, zoo als nader 
vermeld zal worden, het geven va,n zoodanige lessen 
reeds twee jaren vroeger opgedragen, e.n DEKKERS werd 
dus in dat opzigt aan gènoemden hoogleeraar toege

voegd. - Dat beiden zich door dat onderwijs zeer ver
dienstelijk gemaakt hebben, kan onder anderen blijken 
uit het volgende berigt van v AN ALPHEN: u Men vindt, 
dat in den jare 1704-, de zeer beroemde e_n alom ver
maarde GODEFRIDUS BIDLOO en FREDERICUS DEKKERS, 

als daartoe door de heeren ·curatoren en Burgemeesters 
benoemd, zich ten dien einde alle · dagen, uitgezonderd 
des Zondags, hebben verledigd, om in dit gasthuis de 
aldaar gebragte zieken te bezoeken en er hunne leerlin
gen of studenten te onderwijzen in de kennis der ziek
ten, hare oorzaken en genezing, ten einde ben alzoo 
tot de beoefening der praktijk op te leiden; terwijl zij 
dan ook tevens bij alle zoodanige gelegenheden, nls zij 
het nuttig oordeelden, en meenden tot duidelijker en 
beter onderwijs der studeuten te kunnen strekken, de 
ligcharnen der in 'dat huis overleden personen voor de 
studenten openden, om de oorzak_en der ziekten na te 
sporen en dus (zoo veel mogelijk) ten klaarsten ;alles 
open te leggen · en aan te· wijzen. Gelijk dan ook na 
het overlijden van deze beide zeer geleerde beeren, waarvan 
de eerste in 1713, de laatste in 1720 stierf, deze last · 
door heeren Curàtoren en Burgemeesters aan twee andere · 
heeren professor.en is opgedragen en aanbèvolenH (39). 

Ofschoon de aanstelling van de twee in het boven
staande be1·igt door VAN ALPHEN genoemde boogleeraren 
in hetzelfde jaar (169'1-) beeft plaats gehad, zoo was 
BIDLOO echter de eerstbenoemde, en werd daarenboven 
reeds twee jaren vro.eger dan zijn ambtgenoot DEKKERS, 

tot het houden der zoo even genoemde praktische lessen 
geregtigd. Niettemin zij het mij vergund om het eerst 
over dezen laatsten boogleeraàr te spreken, dewijl BIDLOO 

hoofdzakelijk als docent der Ontleedkunde, en tevens in . 
verband met · zijne naaste voorgangers, zal moeten he• 
schouwd worden. 

Aangaande FREDRIK DEKKERS zijn slechts weinige levens ... 
bijzonderheden bekend, hetgeen men grootendeels hieruit 
zal moeten verklaren, dat er, volgens zijne begeerte, 
geene lijkrede na zijn overlijden is uitgesproken. Hij 
was een zoon van HUBERTUS DEKKERS en werd in 1648 
te 's Hertogenbosch geborén, alwaar ' hij zoowe,1 zijne 
eerste opleiding als het voorbereidend onderwijs voor 
de akademische studiën schijnt genoten te hebben. Ook 
heeft hij in deze zijne geboor~estad zijn lateren leermees
ter SCHUYL, die er hoogleeraar in de Wijs begeerte was en 
eerst in 1664 naar Leiden beroepen werd, vermoedelijk 
reeds gekend en wellîgt èenig onderwijs van hem geno- . 
ten ( 40). Hij volbragt zijne akademisehe studiën te 
Leiden en hij noemt bepa.aldelijk DE LE BOE SYLVIUS (41); 
JOHA.NNES VAN HO:~NE ( 4~) en FLORENTIUS SCHUYL ( 43) 
als zijne leel'meesters. Insg·elijks vermeldt hij zelf de 
bijzonderheid, dat SYLVIUS zijn promotor geweest is (44), 
het.geen door de Acten der medische :Faculteit bevestigd 
wordt (-15). Na zij~e promotie in 1668 bleef hij te 
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Leiden om er de geneeskundige praktijk uit. te oefenen. 
Dat hij zich daarna, zoo als ik bij anderen vermeld heb 
gevonden, als geneesheer te Amsterdam zou gevestigd 
hebben, is nl\j uit geenerlei stellig berigt gebleken. Ik 
acht ·die meening zelfs zeer onaannemelijk, dewijl de 
Exercitationes practicae van DEKKERS in 1673 te Lei• 
den zijn uitgegeven, en dewijl hij, twintig jaren later, 
toen hjj als hoogleeraar beroepen werd, "vermaert prac
tisyn binnen deze stad was.'' Zijne aanstelling namelijk 
tot professor ordinarius Medicinae practicae, onder welken 
titel -men echter alleen het theoretische onderwijs in de 
praktisch°é Geneeskunde verstaan moet, bad den 15den 
November 1694 plaats, en ~vèl op een tractement van 
f 1000 orclinaris en f 600 ·extraordinaris ( 46), uit welke 
laatste bijzonderheid men vermoedel~jk mag afleiden, dat 
Curatoren aangaande den nieuw benoemden professor 
eene allezins, gunstige meening hadden. Die aanstelling 
van DEKKERS bad, gelijk in de Resolutien vermeld wordt, · 
bepaaldelijk op voorstel van hunnen ambtgenoot VAN 

WASSENA'ER OPDÀ.M plaats, 11 als het meest gèsch-ikte mid 
del, om de weinige overgebleven studenten aan die Fa
culteit alhier te behouden.'' De Leidsche hoogeschool 
verkeerde dus, wat het medische onderwij~ betrof, op 
dat tijdstip in een mindet· gunstigen toestand, en de ver
klaring_ hiervan is te vinden in dè gebeurtenissen, die 
aan de benoeming van DEKKERS voorafgingen. De ge
neeskundige Faculteit toch bad niet alleen door den 
dood van J;,UCAS SCHACHT, maar laatstetijk: ook door het 
vroeg·tijdig overlijden van ANTONIUS NUCK, over wiens 
groote verdiensten wjj weldra opzettelijk spreken zullen, 
en door · het geheel onverwacht vertrek van PITC . .URNE, 

zwal'e en bijna onherstelbare verliezen geleden. Om in 
laatsgenoemde vacante ·professie _bij de medische Facul
teit te 'voorzien, daartoe waren wel reeds vroeger pogin
gen door Curatoren aangewend, doch met geen~n gun
stigen u_itslag bekroond. Op 5 April 1694: werd name
lijk ABRAHAM CYPRIANUS, hoogleeraar in de Ontleed -
en Heelkunde te Franeker tot professor Medicinae theore
ticae et Chymiae beroepen ( 4 7 ), die echter bij missive 
van 10 ·April voor die eei- bedankte, hoofdzakelijk, de
wijl hij niet besluiten .kon om ook het onderwijs in de 
Scheikunde op zich te nemen, daar h\j deze slechts als 
liefhebberijstudie beoefend, en steeds de meeste roeping 
voor de praktische Geneeskunde gevoeld had (48). Ook 
de_ daarna aangewende pogingen om den l-1 eidelberger 
hoogleeràar JOHANN CONRAD BRUNNER, I{jf-arts van den 
Keurvorst , van de Paltz, aan de Leidsche hoogeschool 
te verbinde.n, hadden geene betere -uitkomst fen gevolge, 
niettegenstaande h~j ,·erklaarde, ,, groote estime en gene
genheyt -te hebben voor de U niversiteyt, alwaar hij eer
tyds de fondamenten van syne studiën in de Medicynen 
gelegt had'' ( 49). Onder die omstandigheden was het 
derhalve voor de medische Falculteit eene allezins ge
wenschte zaak, dat tegen het einde van voornoemd jaar 
1694, kort na elkander, twee nieuwe hoogleeraars, GOVERT 

BIDLOO en FREDRIK DEKKERS, <looi' Curatoren benoemd 
werden en aan die benoeming gehoor gaven (50). -

Reeds op 20 December 1694 aanvàardde DEKKERS, na 
vooraf geïnstalleerd te zijn, zijne berekking met het uit
spreken eener inwijdingsrede over de Geneeskunde en . de 

1·tebekandeling (5 l ). Over die Oratie werd hem het 

bijzonder genoegen van Curatoren _ bet_uigd, met aanbie
ding om haar op Universiteitskosten te laten drukken, 
"op den voet laatstelijk vastgesteld'' (52). 

Bij het geven zijner theoretische lessen over de prak
tijk der Geneeskunde gebruikte DEKKERS zijne Exerci
tationes ptactiaae als leid draad, van welk boek eene . 
tweede zeer vermeerderde uitgaaf, kort na de aanvaar
ding van zijn professoraat, het licht zag. Ofsch0on de 
orde van dat werk aUervreemdst -is, vermits ailes in acht 
hoofdstukken, wier titels van de- voornaamste klassen 
van geneesmiddelen ontleend zijn, wordt afgehandeld, 
zoo doet het echter den auteur kennen als iemand, die 
de gaaf bezit om zijne denkbeelden duidelijk en geleide
lijk uit te ·amkken. Ook bevat het werk, wat den in
houd betreft, een groot getal merkwaardige, meestal door 
den schrijvei· zelven waargenomene, en evenzeer tot het 
gebied der Heelkunde als tot dat der Geneeskunde be- · 
trekkelijke ziektegevallen. Tot voorbeeld diene de be
schrijving en afbeelding van eene, bij een 10jarigen 
jongen, door ulcus noma grootenc.leels verwoeste en als 
genecroseerd beenstuk ai~:;estootene onderkaak met opge
volgde regeneratie (53). Zelfs ontbreekt het niet aan 
de beschrijving van vele heelkundige kunstbewerkingen, 
die de schrijver door af beeld in gen heeft toegelicht. Zoo 
als men <lit een en ander, bij het Jezen van de opschrif
ten der hoofdstukken, niet verwachten zou, zoo geldt 
hetzelfde van de Spaansche-vlieg-pleister·s, van de <lrooge 
en bloedige koppen en van de plaatselijke brandmidde
len, welke de schrijver uîtvoerig behandelt en waarvan 
hij een groot voorstander is, zoowel volgens zijne eigene 
ondervinding, als op het gezag van de uitgestrekte en'a
varing van den Amsterdamschen heelmeester PIETER 

ADRIAA.NS. Gelijk hij dezen met lof vermeldt, zoo noemt 
hij den Franeker hoogleeraar ABRAH:AM CYPRfANUS, 

wiens naam, blijkens het vroeger aangevoerde, aan de 
geschi~_denis der Leidsc:he ' hoogeschool geenszins vreemd 
is, zijnen amicus integerrirnus (54,). Merkwaardig is 
het verhaal, dat DEKKERS als oog- en oorgetuige gege
ven heeft van een 1 Ojarig Haarlemsch meisje, dat doof
stom geboren was, en met een zoo gelukkig gevolg door 
JOANNES coNRADUS AMMAN behandeld werd, dat zij in 
betrekkelijk korten tijd yerstaan baar leerde spreken (55 ). -
Ook heeît de schrijver belangrijke opmerkingen over 
het e:ebruik van den kina-bast medèO'edeeld welk mid-

..., 0 ' 

del naar -waarde door hem geschat werd (56). Te be-
twijfelen is lrnt echter, of hij niet de verbinding vnn 
dat midd~l met -purgantia, hetgeen ook bij zijn _ tijdge:. 
noot SYDENHAM geenszins vreemd was, al te ruimschoots 
heeft aanbevolen, en of zijne opmerkin.g, dat de febris 
quarta_na zonder opvolgende diarrhee recidiveert, weJ op 
on bevooroqrdeelde waarneming steunt. 
. De kleine aanteekeningen door DEKKERS gevoegd bij 
de Praxis medica van PAULUS BARBF.:TTE, in 1678 te Lei
den uitgegeven, zijn van minder belang. Zoowel daar
van als van den hoofdinhoud der Exercitationes prac
ticae heeft Hi\J,LER uitvoerige melding gemaakt {57). 

Inzonderheid echter heeft genoemde Leidsche hoo<r
leeraar zich hoogst verdienstelijk · gemaakt door zijn 
praktisch , c_:>_nderwijs aan het ziekbed, waaraan hij te regt 
groote waarde toekende. Bij zijne benoeming tot · het 
profe~soraat, niet tevens tot het $even van zoodanige Ie$• 
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sen aangesteld, verzocht hij op 8 Februarij 1697, ,1 de hi
stitutio in praxi medica, voorloopig zonder den titel van 
professor Collegii practica · medici en zonder het o-ewoon 

• . 0 

tractemcnt, te mogen waarnemen, en daarmede terstond 
te beginl')en, zoodra de tourbeurt van professor BIDLO0 
geëxpireerd zou zijn" (58). Beide die zaken werden 
hem op 18 Mei daaraan!olgende tqegestaan, dewijl het 
gebleken was "dat by de Collegia practico-medica met 
groote neerstigheid ende sonderlino·e o·enoeo·en der stu-b n ö 

denten, provisioneel had waargenomen" (59). Reeds in 
de eerstvolgende maand (25 J unij 1697) werd hem de 
professio Çollegii practico•medici irt N osocomio op de 
gewone voorwaarde verleend (60), en ván dat jaar af 
wordt hij als zoodanig op de Series lectionum, gelijktij~ 
dig met BIDL00 genoemd. Toen deze laatste, om nader 
te vermelden redenen, zijn akademisch onderwijs voor 
eenigen tijd staken moest, werd DEKKERS (11 Dec. 1701) 
~loor Curatoren verzocht, om tijdens <le absentie van 
BIDLO0 de Collegia practico-medica in het gasthuis alleen 
waar te nemen, aan welk verlangen hij · gaarne voldeed, 
en waarvoor hem op 12 Junij 1702 eene geldelijke remu
neratie werd toegekend (61 ). Na dien tijd heeft DEK 
KERS nog bijna achttien jaren lang dat praktische onder
wijs aan het ziekbed gegeven, tot aan zijn emeritaat 
namelijk, hetwelk hem deed · besluiten, om met zijne 
theoretische lessen voort . te gaan, doch zijne plaats in 
het gasthuis aan zijnen, omstreeks dien tijd benoemden, 
jongsten ambtgenoot en vroegeren leerling, HERMAN 
00STERDIJK SCHACHT; af te staan (62). 

Nadat DRELINC0URT, tot het aanvaarden van die be
trekking, in de maand Februarij 1669 zijne inwijdings
rede had uitgesproken, had de medische Faculteit, die 
daardoor haar vroeger verlies hersteld zag, binnen den 
tijd van een jaar, op nieuw twee verliezen te betreuren. 
FLORENTIUS SCHUYL stierf namelijk, blijkens het reeds 
elders aangevoerde, op 5 September 1669, en de beroemde 
JOHANNES v AN H0RNE, over wiens ontleedkundige school 
ik in ~ene der vroegere afdeelingen uitvoerig gesproken 
heb, werd 5 J anuarij 1670 aan zijnen nuttigen werkkring 
ontrukt. Beide die hoogleeraren werden door de nood
lottige epidemische ziekte van 1669, waaromtrent ik, 
over SYLVIUS handelende, de voornaamste bijzonderhe-
den heb medegedeeld, uit dit leven weggenomen. Vooral 
was . het verlies, dat de hoogeschool door den dood van 
VAN H0RNE geleden· had,~ van dien aard, dat in . de va
cerende ontleedkundige lessen, zoo spoedig mogelijk, 
voorzien moest worden. Ook die betrekking werd, zoo 
~ls wij z1en zullen, aan DRELINCOURT opgedragen, zoo
dat deze niet ,alleen de opvolger van VAN DER LINDEN, 
maar ook van VAN H0RNE geweest is. De Juiste toe
dragt dier gebeurtenissen zal ons door het levensberigt 
van DRELINC0URT, dat ik aan de waardering zijner ver
diensten zal laten vooraf gaan, nader bekend worden. 

ÜAREL DRELINC0URT werd 1 Februarij 1633 te Parijs 
geboren, alwáár zijn vader, . die insgel\jks CHARLES DRE
LINC0URT heette, predikant bij de gereformeerde gem~ente 

. w~s en in hooge achting stond (66). ~ In deze zijne 
geboorteplaats volbragt de zoon niet alleen zijne eerste 
voorbereidende, maar ook zijne verdere akademische stu
diën. In den beginne bepaalden deze zich, naar het 

FREDRIK DEKKERS volgde 8 Febr□arij 1700 aan JACOB 
TRIGLAND den jongeren als Rector magnificus op. IQ 
dat jaar van zijn Rectoraat verloor bij op 23 April 
zijne vrouw MARIA BRAYNS, door wier afsterven niet 
alleen hij, maar ook zijne kinderen gevoelig getrnffen 
werden (63). Het onderwerp der Oratie, waarmede hij 
8 Februarij 1701 de rectorale waardigheid aan zijnen 
opvolger overdroeg; wordt in de Acten van den akade
mischen Senaat • niet opgegeven. Een tweede door hem 
aangegaan huwelijk werd reeds 26 December 1703 door 
den dood verbroken (64) .. Hij zelf mogt een en ruim 70ja
rjgen leeftijd bereiken en stierf 3 N ovemher 1720 (6~ ). 

voorbeeld van zijn beroemden vader en van twee oudere 
broed era, tot de · Hervormde Godgeleerdheid, doch zijn 
toenmalig zwak en ziekelijk gestel maakte, dat hij, eerst 
voor zich zelven en later "' voor anderen, in de kennis 
der ziekten en dei· daartegen dienstige middelen belang 
stelde. Bovenal besteedde hij groote vlijt aan de Ont
leedkunde, waarin hij RIOLANUS tot leermeester had, en 
welk studievak hij niet alleen door het lezen der beste 
schrijvers, maar ook praktisch, door de ontleding van 
lijken, beoefende. _ Den 24sten September 1660 werd hij 
te Saumur tot meester in de vrije kunsten en Doctor in 
de Wijsbegeerte bevorderd, en vier jaren later, 28 Au
gustus 1654, aan de hoogeschool te Montpellier, tot 
Doctor in de Geneeskunde. DRELINCOURT had reeds 
toen een zoo gevestigden naam, dat de Prins v AN TU

RENNE hem tot zijIJ. lijfarts benoemde, terwijl hij door 
LODEWIJK XIV tot Inspecteur der geneeskundige dienst 
van het leger in Vlaanderen en van de aldaar aanwezige 
hospitalen werd aangesteld, in welke petrekking hij in 
de jaren 1656, 57 en 58 is werkzaam geweest. Naar 
Frankrijk teruggekeerd werd hij, door den invl9ed van 
LODEWIJK's eersten lijfarts VALLoT, tot gewoon genees
heer aan het hof benoemd. Dien rang bekleedende 
oefende- hij tien jaren de geneeskundige praktijk te Padjs 
uit, totdat hij deze zijne geboorteplaats verliet, om zich 
voor het ovéige zijns levens aan de Leidsche hooge
school te verbinden. Zijne overkomst derwaarts werd 
met verlangen te gemoet gezien, eensdeels, dewijl de 
leerstoel, voortaan door hem in -te nemen, reeds vier 
jaren lang onbezet was _gebleven, en ten andere, dewijl 

·van zijne Exercitationes was nog in 1717 eene Hol
landsche vertaling te Leiden in het licht verschenen (8vo). 

Alvorens over DEKKERS' ambtgenoot BIDLOO, die hem 
vele jaren in het Nosocomium academicum tet· zijde stond 
en zelfs reeds vóór hem het klinisch onderwijs waarnam, 
opzettelijk te handelen, moet ik, om niet te veel inbreuk 
op de tijdorde te maken, vooraf nog over DRELINC0URT 
en NUCK spreken, dewijl BIDLO0, zoo als wij zien zullen, 
aan laatstgenoemden hoogleeraar, en die wederom aan 
DRELINC0URT: in het geven rnn het anatomisch onder
wijs is opgevolgd. 

Na den dood namelijk van JOHANNES ANT0NIDES VAN 
DER LINDEN (5· Maart 1664) werden door Cura1oren . 
zuo als ons nog nader blijken zal, onderscheidene vruch
telooze pogingen aangewend, om in de door dat sterf- · 
geval ontstane vacature op eene waardige wijze te voor
zien, zoodat er eene tijdruimte van ruim vier jaren ver
liep, alvorens DRELINC0URT, als opvolger van VAN DE,R 
LINDENi aan de Leidscpe hoogeschool verbonden werd. 
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meer dan ééne vruchtelooze poging, gelijk ik in het kort 
verhalen wil, door heeren Curatoren was aangewend om 
de plaats, vroeg~r door VAN DER LINDEN ingenomen, 
waardigJijk: te vervullen. -

Ofschoon er nog in hetzelfde jaar, waarin VAN DER 

LINDE~ stierf, eene aanstelling bij de medische Faculteit 
plaats had, doordien FLORENTIUS SCHUYL, over wien wij 
nog als professor Botanices in eene v-0lgende afdeeling 
spreken moeten, den l 8den October l 66l1 als gewoon 
hoogleeraar in de Geneeskunde beroepen werd, zoo had 
die aanstelling echter geene betrekking op de vacature, 
door den dood van ·•i°AN DER LINDEN ontstaan, maar op 
die van het professoraat, dat door .A.DOLPH VORSTIUS tot 
aan zijnen dood toe (9 Oct. 1663) was waargenomen. Om 
in de tweede, reeds vijf maanden later, bij de medische 
}.,aculteit ontstane vacature te voorzien, werd 29 Augus
tus 1665, de :Franeker hoogleeraar JOACHIM FRENCELIUS 

beroepen (n7 ), van wien men hoopte dat hij genegen 
zou zijn om evenzeer thans de vacante plaats van v AN 

DER LINDEN te komen innemen, als vroeger in 165 l te 
}

1 rnneker geschied was, toen laatstgenoemde hoogleeraar 
het beroep naar Leiden had aangenomen. 

Nadat de daai·toe ,aangewende pogingen zonder gun
stig' gevolg waren gebleven, besloten Curator·en op 8 ]'e
bruarij 1666, over te gaan tot het beroepen van den 
Groninger hoogleeraar ANTONIUS DEUSING, wien men 
reeds, · ·sedert het beslotene in de vergadering van 8 Mei 
1()61, gewenscht had aan de Leidsche hoogeschool te 
verbinden, doch van wiens aanstelling men tot hiertoe 
had afgezien, wegens de bekende vijandige gezindheid 
tusschen genoemden Groninger hoogleeraar en SYLVIUS, 

_die op dat tijdstip met VAN BORNE en den privaat
docent LUCAS SCHACHT de geheele medische Faculteit 
uitmaakte. Ofschoon nu de bemoeijingen van hëeren 
Curatoren, om door hunne tusschenkomst eene reconci
liatie tusschen DEUSING en SYLVIUS tot stand te bren
gen, tot geen resultaat geleid hadden (68 ), zoo werd 
echter op 8 Februarij 1666 in hun Cbllegie besloten om 
tot het beroepen van genoem·den Groninger hoogleeraar 
ove1; 'te gaan, terwijl men hoopte dezen door een tracte-_ 
ment van / 1600 te- zullen overhalen om naar Leiden 
te komen, en tevens vertrouwde. dat SYLVIUS zou wor~ 
den tevreden gesteld, · door hem de professio Chemiae en 
het gebruik van het Laboratorium aan te bieden en hem 
eene loffelijke Acte van bewèzene diensten ter hand te 
stellen (69). Niettemin werd dit voornemen van Cura
toren verijdeld, doordien het weldra bleek, dat genoemde 
ANTONIUS DEUSING reeds op 30 Janual'ij · bevorens ge• 
storven was (7 0). 

Üok in het eerstvolgende jaar wendden Curatoren 
hunne ijverigste pogingen aan om de genoemde vacature · 
bij de medische Faculteit te doen ophouden. Op 5 Maart 
1667 werd MATHIAS SLA.Dus, Medicinae Doctor en prac
tiserend Medicus in ee_n der gasthuizen van de stad 
Amstm;dam, op een tractement van f 1800, d_och vruch
teloos, beroepen (71 ). · Daarop werd, 8 Mei 166.1, be
sloten om door den Curato1· v AN DiN BODCKHORST (in 
de Resolutiè'n gewoonlijk de Heer VAN WEMMENUM · ge
noemd) informatiën te doen inwinnen omtrent ANTOINE 

MENJOT, 11 ordinaris ·medicyn des Koninks van Vranck* 
·nk" (72), en op 6 December, om door den heer MEER-

MAN, buitengewoon ambassadeur van wege eten Staat der 
Vereenigde N e~erlanden aan het Engelse he hof, onder
zoek te laten doen naar een bekwaam Engelsch ge
leerde, die geschikt zou zijn om het ·hoogleersambt waar 
te nemen (73). Docb ook die pogingen bleven zonder 
gevolg. 

Eene meer gunstige uitkomst had eindelijk een besluit 
van heeren Curatoren, in hunne vergadering van 20 J ulij 
1668 genomen, om het voornoemde professoraat, op_ eene 
jaarwedde van ·f 1600, aan Doctor CHARLES DRELIN

COURT te Parijs aan te bieden (74), nadat er aangaande 
dien heer allergunstigste berig ten ontvangen waren, zoo
wel van den heer COENRAAD VAN BEUNINGEN, ambassa
deur van den Staat der Vereenigde Nederlanden bij den 
Koning van J?rankrijk (LOUIS XIV), als van.diens ambt
genoot WILLEM BOREEL (75). 

Voornoemd besluit werd daarom ten uitvoer gelegd, 
door aan DRELINCOURT, als naar gewoonte, een latijn
schen beroepbrief (23- Aug. 1668) toe te zenden (76), 
waarop deze zich allezins bereid vet-klaarde (7 Sept.), om 
de eervolle hem aangebodene betrekking aan te ne
men (77), slechts verzoekende, hetgeen reeds vroeger 
door den heer v AN BEUNINGEN geschied was (78), om 
zijne komst ·- tot het aanstaande voorjaar te mogen uit
stellen. Niettemin werd de reis naar tiolland (waarvoor 
hij later f 800, tot vergoeding -van transportkosten ont
ving (79), tijdig genoeg door DRELINCOURT ondernomen, 
om reeds den Ssten Februarij van het eerstvolgende jaar, 
in de vergadering van Curatoren geïntroduceerd te wor
den, en om op den 1 Sden dier maand zijne Oratio inau
gbralis uit te spreken (80). Behalve den laatstelijk be
noemden boogleeraar SCHUYL 1 waren -VAN HORNE en SYL· 

vrns toen de éénige overgeblevene leden der medische 
Faculteit, die daarom · dan ook, gedurende eenigen tijd, 
in een minder gunstigen toestand verkeerd had. Nadat 
de komst van DRELINCOURT hierin naauwelijks eene 
gunstige wending gebragt, of al thans betere" vooruitzig
ten geopend had, werd de Faculteit, reeds binnen wei
nig~ maanden, door een nieuw groot verlies getroffen, 
door den dood van VAN HORNE, op 5 J anuarij 1670. 
Om in ·die nieuwe vacature, waardoor het anatomische 
· onderwijs te midden van den winter-cursus gestaakt was,, 
te voorzien, werd de hoogleeraar SYLVIUS, 8 November 
1670, aangezocht "om de anatomische sectiën en <lemon
stratiën, benevens de publycque lessen op zich te willen 
nemen (81)." Na weigering van dezen werd hetzelfde 
verzoek .gedaan aan DRELINCOURT (82), die daartoe meer
dere roeping gevoelde, en daarom op 3 Decem her · tot 
professor Anatorniae, met eene toelage van f 400, werd 
aangesteld, "Óm jaarlijks gedurende November, Decem
ber, J anuarij en Febr~arij, in Theatro. anatomico, sec• 
tiones et _ demonstratiort;s te doen, en bij aanwezigheid 
van subjrcten, publycque lessen te houden" (83), terwijl 
hij toen tevens, namens CuratQ_ren vèrzocht werd, , · met 
eene publycque Oratie de studenten tot het bijwonen 
dier lessen en tot de anatàmicae institutiones te adhor
teren. " / Aan · laatstgenoemd ver~oek voldeed· hij, door: 
zijne lessen te openen met een Praeludium anatomicum, 
dat onder zijne Opuscula m.ed·ica is uitgegeven,- en in de_ 
door BOERHA.A. VÉ bezorgde uitgaaf onmiddellijk acllter 
DRELINCOURT's" na het overlijden van VAN HORNE uit• 
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gesprokene, Oratie gevonden wordt. Die voortaan door 
hem te . geven anatomische lessen ' Z\jn vermoedelijk in 
den aanvang van 167l begonnen, en liet is vooral in 
die betrekking, dat genoemde Hoogleeraar zich groote 
verdiensten verworven heeft. Behalve het onderwijs in 
de · Anatomie gaf DRELINC0URT echter öok theoretische 
lessen over de geneeskundige praktijk, en het blijkt zelfs 
uit de Ordo lectionum vernalium et aestivarum van 
1669 (84), dat hij van het begin zijner akademische 
loopbaan af den titel van practicae medicinae professor 
voerde. Als zoodanig begon hij met de beliandeling van 
cle ventris infimi morbi, . terwijl op de latere Ordines 
lectionum, bepaaldelijk op die van 1671-1681, met 
algemeene woorden gezegd wordt, dat de lessen over de 
Anatomie - in den win ter en die 'over de praktijk in de 
zomermaanden plaats hebben (85). Klinische lessen in 
het Caecilia-gasthuis gaf DRELINC0URT derhalve niet, 
doch stond niettemin als praktisch geneesheer hoog 
aangeschreven. Dit kan onder anderen hieruit blijken, 
dat Zijne Koninklijke Hoogheid Prins WILLEM JII hem, 
zoowel voor zich zelven als voor Koningin MARIA, tot 
consulerend geneesheer benoemde, en dat vele hoogge
plaatste personen een bijzonder vertrouwen in zijne prak
tisch~ bekwaamheid stelden. Evenwel zijn de meeste 
deskundigen van omdeel, dat DRELINC0URT· voornamelijk 
in de Ontleedkunde heeft uitgemunt, De daarover door 
hem gehondene lessen worc1en dooi· zijne leerlingen, blU
kens hunne aan de Leidsche hoogeschool verdedigde 
Dissertatiën, met ophef vermeld, en het blijkt daaruit 
tevens, dat . de hoogleeraar, ten behoeve van dat onder
wijs, ook van dierlijke voorwerpen gebruik maakte. Zoo 
vermeldt een zijner leerlingen bijv., dat DRELINC0URT 

bij eene demonstratie 'van den uterus en van de overige 
genitalia eener koe, den circulus rubicundus aanwees, 
dien de blaasjes van DE GRAAF, na bersting en na de 
uitdrijving van het ei, teruglaten, om later in het zoo
genaamde corpus luteum veranderd- te worden (86). 
Inzonderheid was het echter de Anatomie van den 
mensch, waarvan hij· zijne leerlingen eene aanschouwe
lijke_ kennis zocht te verschaffen en voor wier praktische 
beoefening hij tijd noch moeite ontzag. Ook werd ge
durende zijn professoraat, ten gevolge van zijne bemoei
jingen ( 87), door heeren Staten van Holland en West
vriesland · eene vernieuw~e Resolutie · genomen, om alle 
lijken van misdadigers, onder hun ressort tot den dood 
veroordeeld, naar Leiden te doen overbrengen ten be
hoeve van het anatomisch onderwijs bij de medische 
Faclilteit (88). Zoodra er een -zoodanig Jijk beschikbaar 
was, werden er, zoo lang het strekte, dagelijks demon
stratiën op gehouden, die niet alleen door alle medische 
studenten, maar ook door vele professoren werden bij
gewoond, terwijl op 8 November 1674< nog eens op nieuw 
door Curat~ren bepaald werd, "dat gedurende de publyc
que exercitia anatomica de professoren in de medische 
:Faculteit van hunne lessen geëxcuseert sullen syn. '' (89). 

Verlangt men DRELINCOURT als docent der Ontleed-
. kunde nog nader te leeren kennen, men zal daartoe 
bovenal in staat gesteld worden door de berigten · van 
lWERHAA VE,- die daarover bij eigen ervaring- kon oordee
len. In de voorrede vóór de Opuscula medica zegt 
»oERHAA VE dienaangaande -het volgende (90).: u De -Ont-

leedknnde beoefende en onderwees hij op die wijze, dat 
hij de deelen van het inenschelijk ligchaam eerst naauw
keurig onderzocht, dan naging, of het waargenomene 
ook bij een meermalen · herhaald onderzoek bevestigd 
werd, en eindelijk alles vergeleek met hetgeen daaro_ver 
door oudere en nieuwere schrijvers was opgeteekend, 
ten einde slechts het klaarbltjkelijke aan zijne toehoor
ders te vertoonen en te verklaren, en tevens aan elken 
schrijver of eersten ontdekker de hem verschuldigde eer 
toe te kennen. In het raadplegen van de door ander-en 
uitgegeven geschriften stelde hij het grootste belang en 
besteedde daaraan de meeste zorg en onvergehjkelijken 
ijver, terwijl hij daarbij tevens van eene meet· dan ge
wone naauwgezetheid en _ van groot doorzigt deed bl\j• 
ken, zoodat hij bij de ontleedkundige verklaring van 
elk deel, als uit een ruimen voorraad, zijne hoorders 
bekend maakte met al wat menscheltjke vlijt dienaan• 
gaande ooit ontdekt -of aan het licht gebragt had. Zoo 
dikwijls er ovei· de nadere bepaling van sommige deelen 
gehandeld werd, moest men zich over zijnen bijna al te 
groeten 1'ijkdom van aanteekeningeii, ook omtrent de 
kleinste btizonderheden, verwonderen, terwijl intusschen 
in zijne geheele beschrijving naau,velijks een letter te 
veel gevonden werd. Evenwel kon hij, · die zich zelven 
nooit verschoonde, de aa11matigende daarin betoonde 
nalatigheid van anderen niet onverschillig aanzien, .mRar 

maakte dikwijls op de door andere schrijvers begane 
misslagen scherpe aanmerkingen, of maakte ze door 
geestige scherts belagchelijk, met dat geyolg, dat ook 
bij wederkeerig somtijds heftige aanvallen te verduren 
had." 

Even stel_lig en onvoorwaardelijk is êle door B0ER

HAA VE aan DRELINC0URT toegekende lof, in z-ijne vroe
ger aangehaalde lijkrede op den ouden ALBINUs, wáár 

h~j van dezen zijnen ambtgenoot zegt (91).: "Het meest 
van allen heeft hij zich op de Ontleedkunde toegelegd, 
onder de leiding van den hoogleeraat· DRELINC0UR T, 

met welken voortreffelijken en in elk vak van geleerd
heid uitmuntenden man ALBINUS onafscheidelijk verbon- · 
den was, zoodar hij altijd deel nam aan zijne werkzaam• 
heden, een boven allen geliefd leerling van hem was, 
en ook inzonderheid van hem zoowel de ku-nstvaardig
heid eener geoefende hand als de leerstellingen der 
oudere en de uitvindingen der nieuwere schrijvers, het 
nut en de bestemming der onderscheidene ligcbaams.
deelen, de ware ontleedkundige geleerdheid., en daaren• 
boven eene sierlijke wel::prekendheid en eene laconische 
met Attische geestigheid gekruide kortheid in- het spre ... 
ken en schrijven gelee.rd heeft." 

Zelfs was BOERHAAVE gewoon, gelijk zijn leerling 
HALLER verhaalt (92), bij het houden -zijner mondelinge 
voordragten, meermalen te doen blijken, hoezeer bij met 
DRELINC0URT was ingenomen, wien hij gewoonlijk een 
nitidus incisor noemde •. 

Na zoodanige, door een groot man aangaandè een 
zijner tijdgenooten afgelegde getuigenissen, is het niet 
te verwonderen, dat latere geschiedschrijvers veelal groe
ten lof aan DRELINCOÛRT hebben toegekend. Naar het 
mij voorkomt, moet men echter in het oog houden, clat 
B0ERHAA vE, als hij met ophef over de verdiensten van 
DRELINC0URT spreekt, zich welligt meer door het gevoel 
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van dankbaarbeid · en piëteit, · dan door een onbevangen 
oordeel heeft laten leiden, en ten andere, dat de meeste 
latere schrijvers aan de bijzonderheid, dat B0ERHAAVE 
de verspreide kleine geschriften van DRELINC0URT (waar
uit hij verklaart, veel geleerd te hebben) (93) bijeen
verzameld en op nieuw uitgegeven heeft, te groote 
waarde gehecht, of er de verkeerde gevolgtrekking zijner 
onvoorwaardelijke goedkeuring uit afgeleid hebben. Om
trent twee zaken evenwel schijnt er naauwelijks eenige 
twijfel te bestaan. Vooreerst, dat DRELINC0URT een 
groot voorstander van ,ontleedkundige kennis geweest en 
daaraan, wat het onderwijs van zijne leerlingen · betreft, 
allezins bevorderlijk geweest is. Ten tweede, dat die 
hoogleeraar buitengewoon veel boekenkennis en kamer
geleer<lheid ,bezat, en daardoor voor vele zijner tijdge
nooten een voorname vraagbaak was. Eerstgenoemden 
lof kennen wij bem vooral op het gezag zijner twee 
genoemçle leerlingen, va:n den ouden ALBINUS en B0ER
HAA VE toe, aan wier uitspraak nog het gunstige getui
genis van den Utrechtschen lroogleeraar in de Genees- · 
Ont.Ieed- en Kruidkunde, van JOHA.NNES MUNNIKS, als 
dat van een tijdgenoot mag worden toegevoegd (94 ). 
En wat laatstgenoemde bijzonderheid, DRELINC0URT 's 
g1·oote g.eleerdheid, betreft, dienaangaande zal men ge.: 
wigt mogen hechten aan de aucforiteit van den beroem
<len BAYLE, die in zijn -JJictionnafre k.istoriqu,e et criti
que een kort levensberigt van • genoemden hoogleeraar 
gegeven (%), en herhaalde fualen de -groote hem door 
dezen zijnen vriend bewezene diensten vermeld heeft in 
de oplossing van betwiste historische en bibliographische 
vraagpunten (96), onder bijvoeging, dat dit vragen naar 
inlichting nooit vruchteloos door hem geschied is (97). 

Niettemin moet men erkennen, dat de nakomeling
schap over n.RELINC0URT als schrijver een minder gun
stig oordeel moet uitspreken, dan door zijne tijdgenooten 
en vrienden geschied is. Men doorbladere bijv. de op 
8 l?ebruarij 1680, bij . het ·uederleggen van het Recto
raat, door hem uitgesprokene rede, ten betooge, dat de 
mensch op zeer versohillende wijze sterven kan ( 98), om 
overtuigd te worden, dat . men aan dé geleerdheid van 
BOERH.A.A vE . en aan diens goeden smaak grootelijks te 
kort zou doen, door de onderstellîng, . dat hij daaraan· 
zijn zegel gehecht zou hebben. Die rede toch wordt, 
even als de meeste andere geschriften van DRELINC0URT, 
door eenen zoo overladenen, metaphorisc~en en phan
tastisch~n stijl gekenmerkt, dat het dikw~jls aan het 
belagchelijke grenst, en men onwillekeurig aan de schrijf
wijze van PAR.ACELsus herinnerd wordt. En wat den 
inhoud zijner letterkundige nalatenschap betreft, ook 
daarop · zijn gegronde aanmerking~n te maken. Veelal 
toch is het eene rudis indigestaque moles, die van heinde 
en vene bijeengebragt en voor toepas8elijk gebruik groo
teudeels ongeschikt is. Inzonderheid geldt dit van zijne 
zoo even aangebaal~e rectorale Oratie, die niets anders 
behelst dan eene in vier deelen gesplitste optelling van 
allerlei ziekten en onheilen, waardoor of bijzondere _per
sonen, of meerderen · gelijktijdig, van de vroegste tijden 
af tot ~an het begin der Christelijke jaartelling, uit het 
leven zijn weggeru-kt. - Daarenboven verraden zijne 
geschriften eenen· zeer pàlemischen geest, zooclat hij ge• 

,,·i t: tegen SYLVIUS en andere fijdgenooten le velde 

· trekt, terwijl hij met al wat oud is of oud heet, veelal 
ovei·matig is ingenomen. Zoo vindt men van die voor
liefde voor het oude menige proeve in zijn Praeludiurn 
anatomicum, en elders treft men spitsvondige a!gumen
ten aan om te betoogen, dat HIPP0CRATES de circulatie 
van het bloed ontdekt heeft (99). Doch ik onthoud 
mij van andere aanmerkingen, daar men zich maar al te 
ligt aan een onbillijk oordeel kan schuldig maken, wan
neer men met de persoonlijkheid van een schrijver, m~t 
zijne uitwendige omstandigheden, met de eerste aanlei
ding van de tusschen hem en anderen gerezene twisten, 
en met zoo vele andere bijzonderheden slechts onvolko
men ·bekend is. De minder goede verstandhouding, die 
er somtijds tusschen hem en zijne ambtgenooten in de 
medische :Faculteit plaats had, schijnt grootendeels hier
uit te moeten verk,aard' worden, dat hij hooghartig van 
aard was en zich te veel superioriteit boven anderen 
aanmatigde. · Zoo ,meende hij bijv., 8 Mei 1683, de tus
schenkomst van Curatoren te moeten inroepen, dewijl 
hem zoowel door CRANEN als door SCHACHT, tijdens zij 
het Decanaat waarnamen, de praeseance in de Facul
teit, waarop hij als senior aanspraak maakte, betwist 
werd ( 100). -

Onder DRELINCOURT's kleine geschriften mag als nog 
aan de Experimenta anatomica van zijn leerling HEYSE-(101) 
en aan des hoogleeraars korte verhandelingen ,over ver
schillende deelen van het menschelijk ligchaam (102) 
eenige waarde toegekend worden. Ook vermeldt HALLER, 
dat men sommige tot de vergelijkende Ç)ntleedkunde 
betrekkeltjke beschrijvingen en afbeeldingen in de Ob
setvata et miscella1tea anatomica ltominis brutorumque 
van GERARDUS BLASIUS aan DRELINC0DRT moet toeken
nen (103). 

Evenzeer stelde hij belang in de pathologische Ont
leedkunde, die men in zijnen tijd gewoon was Ánatomia 
p1·aotfqa te noemen. Gelijk hij van die belangstelling 
deed blijken - in eenen in 1677 aan zijn vriend B0NET, 
na de uitgave van diens Prodromus anatomiae practi
cae, geachrevenen brief (104), zoo maakte hij ook zelf -
van elke voorkomende gelegenheid gebruik, om het ont
leedkundig ondel'zoek aan de ~ennis en behandeling der 
ziek ten bevorderlijk te doen zijn, . zoodat men in het 
Sepulcltretum van den zoo even genoemden schrijver, 
althans enkele, tot dat gebied behoorende · waarnemingen 
van DRELINC0URT aantreft ( l 05 ). 

Daar genoemde hoogleeraar bijna <ledig jaren lang zijn 
akademisch ambt heeft mogen bekleeden, is het getal zijner 
leerlingen buitengewoon groot geweest, zoo als men dit 
ook hieruit kan . afleiden, dat de talrijkheid . der Leidsche 
studenten gedurende genoemden _ tijd veel aanzienltiker 
dan ooit later. in een zoodanig tijd vak, geweest is. In:
zonderheitl studeerden er evenzeer toen als vroeger, veel 
vreemdelingen -aan de Leidsche hoogeschool, die haren . 
gunstigen naam niet alleen aan den roem van hare hoog
leeraars, maar ook aan de vrijgevigheid der akademische 
instellingen . ~n de onbekrompene zienswijze van den 
akaclemischen Senaat te danken had (106). Ik mag , 
dienaangaande -in geene bijzonderht~den treden, en moet 
aan de beschouwing van DRELINC0URT, die ons tot hier
toe heeft bezig gehouden, alleen . nog enkele, tot de . 
geschiedenis zijns l~vens bet,rekkelijke berigten toeyoegen, . 
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In Prankrijk's hoofdstad geboren en eei-st op 35jari
gen leeftijd naar Leiden gekomen, schijnt URELiNCOURT 

slechts langzaam en onvolkomen de Hollandsche taal 
te hebben aangeleerd. In 1678 althans werd · aan zijne 
benoeming tot Rector magnificus geen gevolg gegeven, 
dewijl sommige leden van den Senaat van oordeel wa" 
ren, dat hij, na een 9jarig verblijf in ons land, de Hol
landsche taal nog niet genoeg verstond, en daarom het 
radicaàl voor die betrekking miste. Niettemin werd hem 
het Rectoraat in het eerst\•olgende jaar en later nog twee
malen, in 1688 en in 1694 opo•edrao-en. Reeds in 1687, n o 
en dus 10 jaren vóór zUn overl~jden, werd hij van het 
geve~ der anatomische lessen ontheven, na zijne meer
malen herhaalde klagt, 11 dat de koude der lijken en het 
onderzoek van subtiele deeltjes vbo.;i· zijne gezondheid 
en zijn gezigt zeer schadelijk waren (107)." Daarom 
werd, op voorstel van den heer v AN WERCKENDAM, door 
Curatoren besloten, om hem, door de benoeming van 
een bekwaam ontleedkundige in ztjne werkzaamheid te 
gemoet te komen (108). Welk besluit in Augustus van 
genoemd jaar werd ten uitvoer gelegd, door de aanstel
ling van een z~jner vroegere leerlingen, van ANTONIUS 

NUCK, o'ver wien ik weldra · opzettelijk spreken zal. Van 
dien tijd af waren dus alleen de theoretische lessen over 
de geneeskundige praktijk aan DRELINCOURT opgedragen, 
die echte1· ook daarin, mogelijk wel om eenen minder 
gunstigen toestand zijner gezondheid, veel minder ijver 

' betoonde dan vroeger het geval geweest was ( 109), zoo• 
dat hij daardoor het streven van jonge Doct0ren, om 
ook zonder vergunning geneeskundige privaat.:lessen te 
geven, zelf in de hand werkte ( 110). Waar bij men in 
het oog boude, dat in de door den dood van SCHACHT 

(Maart 1689) ontstane vacature nog niet voorzien was, 
dat HERMANN, behalve het klinisch onderwijs, alleen 
botanische lessen gaf, en dat aan het jongste lid der 
Faculteit, ANTONIUS NUCK, hoofdzakelijk de Anatomie 
was opgedragen. 

DRELINCOURT is 31 Mei 1697 gestorven en heeft 
derhalve een 64jarigen ouderdom bereikt. Op zijn ver
langen is er na zijnen dood geêne lijkrede op hem uit
gesproken ( l 11 ), wier -gemis echter door andere berigten 
grootendeels vergoed wordt (112). Of er bij zijn over
lijden, behalve zijnen op 3 Februadj 1693 gepromoveerden 
zoon CAREL, wiens Dissertatie vroeger vermeld werd , 
nog andere kinderen in leven waren, is mij niet geble
ken. Van zijne weduwe, SUSANNE JACOB, wordt nog in 
de Notulen van 8 Fehrua11j 1703 melding gemaakt (ll3). 

11 

ANTONIUS NUCK, die, hoe kort het ook geweest moge 
zijn, der Leidsche hoogeschool tot sieraad verstrekt 
heeft, was te Harderwijk niet alleen geboren, maar had 
ook aldaar op de voormalige Geldersche Universiteit zijne 
eerste akademische opleiding genoten. Den 9den Septem
ber 1669 werd hij aldáár als studiosus philosophiae inge
schreven en vertoefde er tot 1672, zoo als dit. uit de 
jaarlijksche Recensie-lijsten gebleken is ( 114).~ Vermoe
delijk is NICOLAAS HOBOKEN toen zijn voornaamste leer
meester geweest, zoowel voor de mathematische en wijs
geerige als voor de medische wetenschappen. Vervolgens 
naar Leiden vertrokken, werd hij den l l den November 
1673~ onder het Rectoraat van FREDRIK SPANHEIM, als 

Medicinae studiosus ingeschreven, en had toen, gelijk in 
het Inscriptieboek vermeld wordt, den_ leeftijd van 23 
jaren bereikt, waamit volgt, dat NUCK in 1660 geboren 
is (l l 5 ). Ook te Leiden onderscheidde hij zich als een 
ijverig en bekwaam student. In de Acta Facultatis 
medicae toch staat aangeteekend, dat hij, op 13 J ulij 
1676, bij zijn examen voor de geneeskundige :Faculteit, 
in die mate voldeed, dat hem de bijzondere onderschei
ding van met de kap, gelijk men het noemt, te promo
veren, met algemeene stemmen werd· aangeboden (116), 
en dat hij, bij de verdediging van zijn akadernisch proef
schrift de IJiabete, op 2 Februarij 1677, den grooten 
hem vroeger toegekenden lof allezins handhaafde ( 117). 
Na zijne promotie vestigde hij zich eerst te Delft en 
toen te ,s Gravenhage, alwaar hij de geneeskundige prak.::. 
tijk uitoefende en tevens, gedurende een viertal jaren, 
het hem opgedragen ontleedkundig onderwijs bij het Col
legium anatomico-chirurgicum waarnam (118). 

Ofschoon NUCK, 16 Augustus 1687, eerst als Medicinae 
et Anatomiae Professor extra-ordinarius, op eene jaar
wedde van 200 dukatons (fl. 630) beroepen was, zoo 
werd die titel echter, welke tot NUCK's weigering had 
aanleiding gegeven, reeds op 23 Augustus in dien van 
professor ordinarius veranderd, terwijl echter het hem · 
toegezegde tractement niet verhoogd werd ( 119 ). Op 
14 October 1687 sprak bij zijne inwijdingsrede uit (120) 
en maakte reeds spoedig daarna, zoo als uit eenen in dat-

' . 

zelfde jaar door DOLAEUS geschreven en brief blijkt ( 121 ), 
met het houden zijner ontleedkundige le:-sen een begin. 
Dat deze bij zijne toehoorders zeer gereeden ingang 
vond\n, kan niet bevreemden, wanneer men door den 
zoo even genoemden berigtgever de onderwerpen leert 
kennen, die bij voorkeur door den hoogleeraar behan
deld werden. Hij begon namelijk met proefondervinde-

. lijk den omloop· van het bloed, de eigenschappen der 
slagaderen en aderen, de vochtbeweging door den duc
tus thoracicus~ de klapvliezen van het hart enz. aan te 
wijzen. Dat waren zaken, waarmede DREUNCOURT zich 
weinig of niet had beziggehouden, en wier behandeling 
daarom aan de studenten vermoedelijk in dubbele mate 
welkom was. Daarbij · kwam hem zijne buitengewone 
technische bekwaamheid in het ontleden zeer te stade, 
zoodat er naauwelijks eenig ligchaamsdeel was, dat hij 
niet op verschillende manieren, kunstmatig bereid, ter
stond had kunnen vertoonen (122). Te regt toch be
greep hij, aan de praktische ontleedkunde,' waarvoor het 
hem nooit aan eeri betrekkelijk groot getal lijken schijnt 
ontbroken te hebben (123), den meesten tijd te moeten 
besteden. Hij hield zich daarom veel met anatomisclte 
praeparaten bezig en ontzag zelfs niet de moeite om 
zelf een geheel menschelijk skelet te vervaardigen ( 124 ). 
Zoowel aan dien ijver aJs ' aan den opgang, dien zijne 
geschriften en mondelinge vool'dragten maakten, had 
hij zijne gunstige bekendheid, ook "Luiten 's lands, te 
danken, zoodat vele vreemdelingen zijn onderwijs h 1a
men bijwonen ( 125 ). 

Mindere roeping schijnt NUCK da;ll'entegen gevoeld te 
hebben- voor het uitoefenen der praktische geneeskunde 
en voor het geven van klinische lessen. Genoemde hoog
leeraar toch -was in Augustus 1687 niet alleen als pro
fessor in de Anatomie beroepen, maar ook, zoo als nit. 
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den latijnschen beroepsbrief blijkt (126), om mede de 
leiding der exercitia practica-medica in het gasthuis op 
zich te nemen. Op het vervullen dier laatste betrekking 
werd te meer door Curatoren aangedrongen, dewijl tij
dens zijne aanstelling de hoogleeraar LUCAS SCHACHT 

reeds eenigen tijd ernstig ziek geweest was, weshalve het 
Curatoren dienstjg voorkwam, den nieuw· benoemden 
professor te verzoeken, 11 om sonder vermeerdering van 
trnctement sigh te willen laten chargeeren, om nevens 

- de voornoemde heeren SCHACHT en HERMANN mede waar 
te nemen het Collegium practico-medicllm.'' Aan dat 
verlangen werd echter geen gevolg gegeven, en er werd 
op het houden van die exercitia practica-medica nog 
eens vruchteloos aangedrongen, toen . HERMANN in J unij 
1688, op inagtiging van Curatoren, eene reis naar J?rnnk
rijk ondernam (127). · Zelfs was aan die herhaalde uit
noodiging, op 27 Junij 1689 nog niet voldaan; ofschoon 
de hoógleeraar SCHACHT in de maand Maart overleden 
was, zoodat Curatoren in hunne vergadering van Hl 
Julij 1689 de aanmerking . maakten II dat de exercitia 
medico-practica, met zoo veel moeiten en on kost.en in 
treyn gehragt, zeer weràen genegligeert '' (128). De 
redenen, waarom NUCK nalatig bleef, om de klinische 
lessen beurtelings waar te nemen, worden nergens ver
meld, doch~ zulÎen wel hoofdzakelijk hierin bestaan • heb
ben, . dat die praktische geneeskundige werkkring hem 
minder welgevallig was. Welligt heeft daartoe ook het 
geringe bedrag zijner geldelijke remunéatie, waarin hij 
bij alle zijne ambtgenooten achter stond, eenigerrnnte 
bijgédragen. Mogt dit het geval geweest zijn, dan is 
die grief den 4den Februarij 1691 weggenomen, door
dien zijn tractement toen verhoogd . werd tot / 1000, 
met bijzonder loffelijke vermelding" van zijnen grooten 
ijver (129), terwijl Curatoren, · <len 8sten November van 
datzelfde jaar, hem een ges'chenk in geld vereerden voor 
de dedicatie zijner Adenographia ( 130). 

Ofschoon NUCK slechts ~veinig géschriften heeft uit
gegeven, wat bij den korten duur zijner akademischè 
loqpbaan .niet te verwonderen is, zoo heeft men aan deze 

_ echter : te regt eenige blijvende waarde toegekend (131 ), 
dewijl zij voor het ·g1·ootste deel slechts de vruchten van 
eigen onderzoek bevatten. Gelijk · hij met . zijnen vroe
geren leermeester HOBOKEN_ de belangstelling in het 
ontleden van' dieren gemeen had, zoo ontzag hij ook 
geenerleî moeite in het bewerkstelligen van veelsoortige 
proefnemingen . op le,vende dieren en .in liet doen van 
uitgebreide scheikundige en andere onderzoekingen, als 
het de oplossing van anatomische en physiologische 
vraagpunten gold. Als voorbeeld vermelden wij zijne 
demonstratie van eenen kleinen, uit hout vervaardigden 
kogel, dien hij opzettelijk in de blaas van een levenden 
hond gebragt had en die, na een tijdsverloop van weinige 
weken, zoo als nu bij <le bezigtiging bleek, met talrijke 
kleine .· steentjes, als met zoo vele kristallen, omkorst 
W&S (132). 

stemde en aan het honden•geslacht eigene_: klier, van 
eene glandula orbitalis, die hare uitlozingsbuis in de 
mondholte in . de nabijheid van den ductus stenonianus 
heeft, beschreven (133). De dienaangaande door NUCK 

medegedeelde bijzondèrheden bleken den hoogleeraar 
RUDOLPHI allezins met de waarheid overeenkomstig te 
zijn ( 134). Doch eene andere, door onzen hoogleeraar, 
naar hij meende, bij de ontleding van een haai en ver
volgens bij zoogdieren en bij den mensch gemaakte 
ontdekking, wier beschrijving eerst afzonderlijk werd 
uitgegeven en later aan de Sialographia werd toege- ·. 
voegd, de beschrijving namelijk van lange vaten of buis
jes, die met de gezigtszenuw dé sclerótica doorborende 
en aan de binnenzijde der oogvliezen tot aan de cornea, 
of liever, tot aan de pupil onverdeeld voortloopende, 
maar aidáár eeuen kring vormende, voor de bron van 
den humor aqueus zouden moeten gehouden worden, 
heeft bij naauwkeuriger onderzoek geene bevestiging 
gevonden. De . daartegen door . den Luikschen genees
heer WERNER CHROUÈT, JACOBUS HOVIUS te Amsterdam, 
HEISTER, HALLER en anderen ingebragte bedenkingen 
hebben namelijk het bestaan van zoodanige watervoerende 
vaten onaa.nnemelijk gemaakt en het bijna tot zekerheid 
gebragt" dat NUCK zich door de arteriae ciliares longae, 
als takjes der arte"I·ia ophtbalm1ca, hèeft . laten mislei
den ( l35 ). Niettemin heeft hij ook in dat geschrift be
langrijke waarnemingen over de spoedige regeneratie van 
den humor aqueus, de genezing van hydrophthalmus, 
de behandeling van traumatische beleedigingen en andere 
pat ho logische toestanden van het oog medegedeeld. 

-Reeds z.ijn eers_te in 1685 uitgegeven geschrift De 
ductu ·. salivali novo eet. draagt loffelij.ke blijken van de 
daaraa!l besteede ·vlijt. Zoo als daarin de uitlozings
buizen van de drieërlei speekselklieren, voor het eerst 
h\j den mensch ~erden afgebeeld, zoo wordt daarin ook 
,l e ontdekking van eene nieuwe, tot dezelfde dienst be-

· Inzonderheid heeft NUCK zich echter verdienstelijk 
gema_,akt omt_rent de leer der vasa lymphatica, in welker . 
opvulling en ontblooting hij eene zoo groote va~rdig
he~d had, dat hem dit, volgens het zeggen van DOLA.Eus, 

even gemakkelijk viel als anderen het inspuiten van 
slagaderen, waarin ook hij , eene groote. vaardigheid had. 
Voor-· de _opvulling der eerstgenoemde vaten gebruikte 
NUCK, . zoo als BOERHAA. VE meent ( 136), een amalgama 
van kwik met tin of lood, om _zoo de vloeibaarheid van 
het _ metaal weg t.e nemen. Wat hier .van zijn _ moge, dit 
is - zeker, dat zijne bewerking volkomen aan het voor
gestelde doel beantwoordde en hem in staat stelde om 
den natuurlijken Joop dier vaten vollediger, dan door 
THOMAS BARTHOLINUS en OLAUS R.UDBECK geschied was, 
van wier groote verdiensten hij opzettelijk melding maakt, 
te beschrijven _ en . af te beelden (137). Gelijk hij __ zelf 
gewoon was _de door hem vervaardigde . praeparaten te 
bewaren -en alle belangstellende deskundigen,. tot derzel
ver onderzoek uit te noodigen (138 ), zoo verzekert 
BOERHAA VE het geheele sy stema lymphaticum, kunst
matig opgevuld en op plankjes uitgespreid, honderde 
malen bij hem gezien te hebben ( 139). Meer bijzonder 
waren het echter de vasa lyrnphatica v.an de nieren, de 
baarmoeder, de eijernesten en andere inwendige organen, 
gelijk mede van de grootere slagaderen en aderen, die
door NUCK allernaauwkeurigst onderzocht werden, en 
wel zóó, dat~ een allezins bevoegd beoordeelaar. van la- . 
teren tijd, SAMUEL SOEM~ERRJNG, · verklaarde, het gezag 
van NUCK te <lien opzigte boven dat van alle anderen te 
stellen, 11 dewijl hij in het kunstmatig nasporei~ der op-

. slorpende watervaten, nog tl oor niemaud, zelfs niet door 
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iemand der nieuwste tijden is overtroffen geworden" (140). 
Evenzoo hebben de meeste andere ontleedkundigen, die 
zie~ proefondervindelijk met hetzelfde onderwerp hebben 
beziggehouden, de groote verdiensten van onzen hoog
leeraar erkend. Dit geldt zelfs van ALEXANDER MONRO 

en van JOHANN _ FRIEDRICH MECKÈL, wier kleine geschrif
ten de strekking hadden, om de dwaling van NUCK ten 
opzigte van den oorsprong der vasa lymphatica uit de 
slagaderlijke en aderlijke bloedvaten, voortgesproten uit 
eene verkeerdè interpretatie van waargenomene feiten, 
benevens zijne meening over het maaksel der lymphati
sche vaten en klieren, te wederleggen ( 141). Uit een 
en 'ander zal men het besluit mogen afleiden, dat NUCK's 

.Adenographia curiosa niet alleen een boek van histori
sche waarde is, maar als nog onder de klassieke werken 
over een belangrijk deel der bescb rij ven de Ontleedkunde 
geteld mag worden (142). 

Aan des hoog!eeraars ontleeclkundîge geschriften, wier 
belangrijken inhoud ik getracht heb in eenige bijzon
derheden aan te wijzen, is <loor de latere uitgevers toe
gevoegd de kort vóór NUCK's dood, doch ouder zijn 
promotorschap verdedigde Dissertatie van MAURITIUS 

v AN REVERHORST ( 143), die, zoo als bekend is, aan 
zijne leermeesters NUCK en BIDLoo, als hoogleeraar in 
de Ontleedkunde bij het Collegium anatomico-chirurgi
cum te 's Gravenhage opgevolgd en in die betrekking 
van 1694 tot 1722 werkzaam g~weest- is (144). De be
oordeeling van dit of van andere akademische proef
schrift en, die tijdens het kortstondig hoogleeraarsam bt 
van NUCK aan de Leidsche boogeschool verdedigd wer
den, ligt echter thans bf.1iten mijn onderwerp, en ik 
wenschte nog alleen de opmerking te maken, dat men 
uit de aangehaalde ontleecrkundige geschriften den hoog
leeraar ook eenigermate als geneesheer ·kan leeren ken
nen, vermits men er enkele belangrijke historiae mor-

-borqrn, door den schrijver zelven waargenomen en be
handeld, in aantreft. Daaronder behoort bijv. zijne uit
voerige en door de lijkopening opgehelderde beschrijving 
van een bydrops saccatus bij eene 50jarige vrouw (l45). 
Ook zal men de korte beschrijving en afbeelding van 
galstéenen, in de galbuizen van qe lever zelve aange
troffen, geenszins voor onbelaugrijk houden (146). 

inzigten ontbreekt, die thans onze bevreemding wekken, 
is niet te verwonderen. Wie zal bijv. de reden goed
keuren, waarom NUCK meent, dat men aan zwan()'ere 
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vrouwen liefst geene tanden moet uittrekken (147)? Wie 
zal thans nog zijn voorschrift opvolgen, om hij de her
niotomie van beklemde lÎesbreuken, liever de breukpoort 
door middel van den vinger te verwijden en uit te zet
ten, dan eene incisie van den annulus te doen ( l 48)? 
Of wie zal het -hem toestemmen, dat men hij de ampu
tatie van ledematen geene onderbinding der slagaderen 
doen, maa:r styptica aanwenden moet (149)? Bij de be
Qordeeling van deze en soortgelijke voorschl'iften boude 
men echter in het oog, dat er van etn schrijver uit 
de laatste helft der 17 de eeuw sprake is. Naar dien 
maatstaf NUCK's Kunstbewerlcingen en kandgrepen beoor-, 
deelende, zal men daaraan geene waarde ontzeggen; maat· 
het integendeel zeer begrijpelijk vinden, dat zijne iijdge
nooten hem ook als Chirurgus hoog waardeerden. Gelijk 
hij te Leiden het vraesidiurn van het Collegium chirur
gicum bekleedde, zoo schijnt zijne consultatieve praktijk 
zich ook hoofdzakelijk tot heelkundige gevallen bepaald 
te hebben. Dat zijn naam bij de nakomelingschap is 
blijven voortleven, is niet alleen aan de erkentelijkheid . 
ztjner leerlingen en de deugdelijkheid zijner geschriften 
te danken, maar ook aan zijn bijzonder talent · in . de 
uit vinding en verbetering van heelkundige werktuigen, 
zoodat men naauwelijks eenig werk over het armamen
tarium chirurgicum kan inzien, zonder zijnen naam : te 
ontmoeten. Ook uit die bijzonderheid schijnt de aan
schouwelijkheid zijner kennis en zijne bekwaamheid op 
praktisch en technisch gebied te blijken. 

Dat een man van zoo veelzijdige- kennis en werk
zaamheid, en in _ eene belangrijke maatschappelijke be
trekking geplaatst, nog veel tot volmaking der kunst 
en wetenschap had kunnen bijdragen, .bijaldien ' hij niet 
in een 42j arigen ouderdom reeds uit het leven ware weg
genomen, valt niet te betwijfelen~ Hij stierf namel~jk 
den 5den Augustus 1692, naar het schijnt, in ongehuw.:. 
den -staat, daar er in eene den volgenden dag gehoudene 
Senaatsvergadering besloten werd, de deelneming van 
den akademischen ~enaat aan de vrienden van den over
ledene te betuigen (150). Kort vóó1• dien tijd was hij 
vruchteloos aangezocht om aan de Franeker akademie 
het hoogleeraarsarnbt in de -Ontleed- en Heelkunde te 
vervullen en daarin aan den jongeren PHILIPPUS MAT~ 

'l'HAEI op te volgen (151). Het was derhalve slechts 
een tijdvak van / vijf jaren, dat NUCK een sieraad der 
Leidsche hoogeschool ztjn mogt. Deze onderging door 
zijnen dood een groot verlies, dewijl hij niet alleen een 
voortreffelijk natuuronderzoeker, maar ook een · verdien
stelijk hoogleeraar was. Zoowel het een als het ander 
blijkt duidelijk uit den inhoud zijner geschriften, die 
ons zijn - gunstigen 

I 

aanleg, zijne waarheidsliefde, den 
rijkdom zijner kennis en de groote liefde, waarmede hij 
voor zijne kunst en wetenschap beziefd was, als op elke 
bladzijde aanwtjzen. · Daaren-boven moet . men het hoog 
waarderen, dat een man van zoo · veel oorspronkelijkheid 
zich steeds als een onpartijdig en bezadigd beoordeelaar 
van anderer verdiensten deed kennen en zich door dien 
karaktertrek van de meeste zijner voorgangers en tijd-

Onder NUCK's geschriften moet ik, in de laatste plaats, 
nog vermelden zijne Operationes et experimenta cltirur-, 
gica, die, na des hoogleeraars dood, door een zijner 
leerlingen (J. TILING) werden uitgegeven, mee'rmalen her
drukt en ook in het Hoogdµitsch vertaald zijn. Hoewel 
het onder dien titel uitgegeven werkje slechts van ge
ringen omvang is, zoo is de inbond echter · voldoende 
om den schrijver als praktisch en wetenschappelijk be
oefenaar der Heelkunde te doen kennen. De daarin be
vatte opmerkingen en voors~hriften hebben deels tot de 
meest voorkome_nde heelkundige gebreken, gelijk ziekten 
der gezigts- en gehoorwerktuigen, ziekten der tanden en 
an.dere tot de · mondholte betrekkelijke gebreken, slag
aderbreuken, verschillende verwondingen, ook van de 
lymphatica bij het aderlaten, ontwrichtingen, breuken 
enz. betrekking-, deels tot verschillende daartegen benoo
digde kunstbewerkingen, uit wier beschrijving en beoor
deeling men den praktisch geoefenden Ghirurgus her
kennen kan. Dat het daarbij niet aan enkele bijzondere. ·genooten gunstig onderscheidde. Eindelijk mag het niet 
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onvermeld blijven, dat NUCK zoowel aan zijn onderwijs, 
als aan zijne geschrift~n eene groote aantrekkelijkheid 
en teven~ geen gering nut wist bij te zetten door het 
verband tusschen de verschillende deelen der door hem 
beoefende kunst en wetenschap steeds te doen uitkomen, 
In zijne geschriften. van . ontleedkundigen inhoud zagen 
wij dit reeds vroeger door voorbeelden bevestigd. En 
evenzeer wordt die zelfde manier gevolgd, als NUCK zich 
met heelkundige · onderwerpen bezighoudt. Men leze bijv. 
het hoofdstuk de · dentium evuüione, waarin naauwelijks 
iets omtrent de geschiktste werktuigen of de meest ver,;. 
kieslijke handgrepen voorkomt, zonder vermelding der 
redenen, die' in de bewerktuiging zelve gelegen zijn. 
Zoowel dáár als elders wordt de door zorgvuldig onder• 
zoek verkregene anatomische en physiologische kennis 
tot opheldering van pathologische toestanden en van de 
theraE_eutische hu!pbetooning aangewend, en dus het na
tuurlijk verband tusschen de verschillende deelen der 
medische kunst en wetenschap beter in het oog gehou
den, dan het vóór en na NUCK veelal geschied is. De 
·l10oge waarde van eene · zoodanige ziens- en handelwijze, 
vooral bij een akademisch docent, is niet te miskennen. 

'fot opvolger van NUCK werd GOVERT BIDLOO benoemd, 
die het hoogleeràarsambt in de Ontleedl~unde van Februarij 
1694 tot aan zijn dood, 30 April 1713, heeft waarge
nomen, met ' uitzondering van· den tijd, gevorderd voor 

een kortstondig buitenlandsch verblijf, ten gevolge van 
de betrekking, die hij · .. bij Prins WILLEM III bekleed 
heeft. · Bij de mededeeling zijner overige uitwendige lot
gevallen zal ook · dit laatste nader vermeld worden~ 1 

· GOVERT BlDLOO werd 21 Maart 1649 te Amsterdam 
geboren (152) en · gerioót, onder de leiding zijner ouders, 
GOVÈRT BIDLOO ·en MA.RIA LAMBERTZ FELIERs, beide 
tot de Doopsgezinde gemeente behoorende, eene zorg
vuldige opvoeding. Als jongeling had hij veel smaak 
voor~ de letteren en beoefende zoowel de Latijnsciîe als 

'Nederduitse he poêzij, zoo als blijkt uit de na zijnen dood 
bijeen verzamelde gedichten, onder' den titel Mengelpoë'zij 
in 1719 te Leiden · uitgegev~n ( 153). Gedufende · zijne 
studiën ' aan 'de L,eidsche hoogeschool legde hij zich bij 
voorkeur op de Ontleed~ en Heelkunde toe, als of hij 
zich toen · reeds va'n zijne aanstaande bestemming ware 
bewust g·eweest. Na zijne promotie trad hij als gewoon 
geneesheer in zijne geboortestad op, wáár ook een oudere 
~roeder . van hem, . LAMBERT BIDLoo, woónachtig was., 
die zich niet alleen als geleerd apothecar en botanicus, 

· maar insgelijks door het uitgeven van dichtkundige wer-· 
ken en als schrijver van stukken, tot de geschieden.is 
van zijn kerkgenootschap, · vooral van de Vlaatnsche 
doopsgezinden, betrekkelijk, in de letterkundige wereld 
heeft bekend gemàakt, en die door Luïscrns en anderen · 
genoemd wordt Inspecto'J' of opziener van ket Collegium 
medicum binnen Amsterdam (154). Zijne standplaats in 
laatstgeno_emde stad' verwisselde onze GOVERT in 1688 
met 's Ora~enhage, werwaarts hij door de Edelmogende 
Heeren der Societeit tot het onderwijzen der Ontleed
en Heelkunde beroepen was, of, gelijk hij het zelf noemt, 
als geneeslieer en · hougvoorlezer in de ontledinge en heel
kunst (155). H_ij aanvaardde die betrekking den l lden 
Maart van genoemd jaar, met het uitspreken ván ·eene 

Inleidi'.ng tot de ontled1:ngkunst, · welk stuk. later voor 
de Hollandsche. uitgaaf van zijn groot ontleedkundig 
werk is in het licht gegeven. Twee jaren elaarna be
noemden hem de Algemeene Staten, op aanbeveling van 
WILLEM III, tot Superintendent. Generaal van alle Doc
toren, Apotkecars en Ohirm·gijns van Nederlandsoke 
hospitaalen en ziekkuijzen . der Militie, terwijl deze zijne 
nieuwe betrekkin,g op 14 Mei 1692 door zijn koninklij
ken beschermheer ook tot de geneeskundige dienst van 
het Engeische leger werd uitgestrekt. · In .1694 had hij 
aan die zelfde hooge protectie zijne aanstelling tot ge
woon hoogleeraar in de Ontleed- en Geneeskunde · te 
Leiden te danken, welke betrekking hem 1 ]'ebruarjj 
werd opgedragen ( l56). Daar - dat professoraat reeds 
sedert den dood van · NUCK (Aug. 16B2) vacant geweest 
was, aanvaardde BIDLOO het reeds den 8sten Maart met 
het uitspreken van · eene Dissertatio inauguralis JJe an
tiquitate anatomes, die in des schrijvers Opera omnia is 
opgenomen, en van welk stuk vroeger 400 exemplaren 
o'p kosten dei; hoogeschool gedrukt waren (157). Ook 
met het geven der anatomische lessen schijnt BIDLOO 

terstond bego1rnen te hebben, daar reeds op 15 November 
l 694 zijn fractement vermeerderd" werd met / 600, "om
me deszelfs · aangewende vigilantie ten dienste van 't stu
diuin anatomicum '' (158). Die jaarwedde van f 1600 
werd nog op . 8 December van hètzelfde jaar met de ge
wone f 200 ,1 erhoogd, bij zijne aanstelling tot professor 
Collegii practici, als hoedanig hij reeds eenigen tijd uit 
eigene beweging was werkzaam geweest, om de hoogst 
nadeelige afbreking van çle exercitia practico-medica, 
door het onverwacht vertrek vari . PITCAIRNE en door 
ongesteldheid van HERMA.NN veroorzaakt, te doen .op
honden ( l 5 9). Die klinische lessen werden van het ge
noemde tijdstip af, tot aan de aanstelling van DEKKERS 

in 1697, eerst bij beurten met HERMANN (160), toen 
door BIDLOO. alleen, en vervolgèns cfoor dezen, beurtelings 
met Taatsl.genoernden hoogleeraar, gegeven (161). Niet
temià vindt rnen daaromtrent geene bijzonderheden ver
meld1 zoodat GOVERT BIPLOO hoofdzakelijk als ontleed
kundige hèt . o-nderwetp onzer beschouwing zal moeten 

· uitmaken. Voorl:/-f' wil ·ik echter nog - eenige 1andere, tot 
zijnen akademiscben ·· en maatschappelijken werkkring be
trekkelijke levensbijzonderlîeden vermelden, om daaruit, 
zoo al niet zijne persoonlijkheid en zijn karakter, althans 
het uitwèndig aanzien, waarin hij deelde, wat nader te 
doen kennen. 

Toen BIDLbo, 8 Maart 1694, o.nder het Rectoraat van 
zijnen ämbtgenoot DRELINCOURT, .het hoogleeraarsambt 
aanvaardde met het uitspreken zijner zoo even genoemde 
Rede ornr de vroegere lotgev.allèn der Anatomie (162), 
kon hij niet vermoeden, dat çle medische Faculteit, door 
zijn~ komst en di~ van DEKKERS naauwelijks voltallig 
geworden, wederom spoedig een nieuw verlies lijden, en 
dit hem de treurige gelegenheid verschaffen zou, om in 
hetzelfde Auditorium als • wo01·dvoerder op te treden. 
Dit was echt~r het geval, daar hij den 28sten :Februarij 
1695 eeri.e lijkrede had uit te spreken op ·zijnen overle
den ambtgenoot PAULUS IIERMANN. (163). Omstreeks het 
einde . van dat zelfde jaar viel hem de eer te beurt door 
Koning WILLEM III naar Engeland ontboden te worden. 
De redenen, die tot clat opoûtbod geleid hebben, wor-
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den evenwel niet vermeld (164) . . In het eerstvolgende 
jaar bekleedde BIDLOO het akademische Rectoraat, en 
in die bej;rekking vond hij aanleiding, om op 29 J unij 
1696, met toestemming van heeren Curatoren, eene pleg
tige rede uit te spreken: JJe invictis8imo Britannorum 
rege, GUILIELMO III, inqolumi, seu miraculoae subducto 
nuperae perd~tissimorum hominum conjuraûoni ( 165 ). 
Zoo als men uit den titel ziet, strekte die redevoering 
om de algemeene dankbaarheid-en vreugde der Leidsche 
hoogeschool uit te drukken over _ de afwending van het 
gevaar, dat den genoemden Vorst bedreigd had bij eenen 
verraderlijken, in Engeland tegen zijn leven gesme.eden 
aanslag. Ook nog om eene andere reden was het ge
noemde Rectoraat voor JHDLOO merkwaardig, daar hem, 
alvorens die betrekking op 8 Februarij van het volgende 
jaar neder te leggen, het genoegen te beurt viel, zijnen 
neef, NICOLAAS BIDLoo, zoon 'van zijn Amsterdamschen 
broeder LAMBERT (166), tot Doctor in de Medicijnen 
te p~omoveren, hetgeen der vermelding waardig is, de · 
wijl deze NICOLAAS later als lijfa_rts van den Russischen 
Czaar, PETER DEN GROOTEN, tot aanzienlijke waardig
heden verheven werd, als arcbiater en professor in de 
Medicijnen en opziener van het hospitaal en van de 
geneeskundige Akademie te Moscou, die grootendeels 
op zijnen aandrang gezegd wordt gesticht te zijn (167). -
Dezelfde eer, die aan den neef in vrèemde gewesten te 
beurt viel, genoot de oom ruimschoots in zijn eigen 
vaderland. Aan de reeds genoemde -eervolle betrekkin
gen. voegde zijn koninklijke beschermheer nog eene 
nieuwe toe, door hem, 22 October 1701, tot zijnen lijf
arts te benoemen, onder de voor hem gunstige bepaling, 
dat hij zijn radicaal als hoogleeraar aan de Leidsche 
Unh·ersiteit z~u blijven behouden • . Om die aanz~enlijke 
betrekking te kunnen waarnemen, bragt hij zijne woon
plaats naar Engeland over, en gedurende den tijd zijner 
afwezigheid werden zijne klinische lessen in het gast
huis door DEKKERS waargenomen (168), die zich daar
mede evenzeer bij eene vroegere gelegenl1eid, in 1699, 
om soortgel_ijke ~-edeneri, bèlast had (169). · Bij . de 
laatste ziekte des Konings, in April 1702, verleende 
.BIDLOO dus, in overleg met de . Engelsche lijfartsen, aan 
dien hoogen lijder de noodige genees- en heelkundige 
hulp (170), zoodat hij bij diens sterven, op den 19den 
der genoemde maand, des morgens _ten 8 ure, niet al
leen tegenwoordig was, maar Zijne ' Majesteit tot het 
laatste Óogenblik toe bijstond (171). Na dien tijd werd 
:BIDLOO geheel aan de hoogeschool teruggegeven, die 
hem nog in 'hetz.elfde jaar zijne akademische werkzaam
heden, en daaronder ook die van het Secretariaat van 
den Akademischen Senaat -· welke functie, in de maand 
Febrnarij, tijdens zijne uitlandigheid, op hem overge
gaan,· inmiddels _door zijne voorgangers was waargeno• 
·men (172) - zag hervatten. Inzonderheia was dit het 
geval met zijn . ontleedkundig _onderwijs, · door welks ge
trouwe behartiging BIDLOO oordeelde, · als akademisch 
docent, het meeste nut te kunnen en moeten stichten. 
Dat hij daarbij meermalen met schaarschte van lijken 
en vooral met de tegenkanting der Regtbanken in het 
afstaan der lijken van ter dood gebragte misdadigers te 
kampen had, blijkt uit onderscheidene aanteekeningen 
in de Resolutièn van Curatoren · enz. Had BID Loo zich 

d~arover, l Februarij 1697, ten opzigte van Schout en 
Schepenen der stad Amsterdam ernstig beklaagd (173), 
ook na zijne terugkomst uit Engeland werd hem tot 
soortgelijke klagten aanleiding gegeven, zoo als men 
ziet uit zijne Missive van 6 December 170·2 en van 9 
Mei 1703 (174). Dat de hoogleeraar zich -niettemin de, 
noodige voorwerpen voor het houden der -anatomische 
demonstratiën wist te verschaffen, blijkt bijv. uit eene 
opgaaf, dat tusschen 27 Januarij en 4 Maart 1706, de 
lijken van één volwassen mensch, van vier kinderen · en 
van eenige beesten voor het anatomisch onderwijs dien
den (175). Tot dat anatomisch onderwijs en tot het 
geven der klinische lessen schijnt zich dan ook de aka
demische werkkring van nrnLoo, in de eerste jaren, van 
zijn professoraat, bepaald te hebben (176) 1 terwijl daar
aan eerst later lessen over de Chirurgie werden toege
voegd. In den beginne geschiedde dit, zondtr opzette
lijke vermelding op de Ordo lectionum, doch van 1703 
af werden die lessen afzonderl~jk aangekondigd (177), 
nadat de hoogleeraar -vooraf den titel van Chi.rurgiae 
professor ontvangen had (17 8). , Bij de rijke ervaring, 
die JUDLOO zich, ook bp het gebied der Heelkunde, 
verworven had, zal dat onderwijs over laatstgenoemde 
wetenschap allezins belangrijk geweest · zijn_. Dat · het 
zich niet alleen tot theoretische lessen bepaalde, maar 
dat de hoogleeraar zijne studentep insgelijks tot het zien 
van chirurgicale gebreken in staat stelde,, blijkt . uit en
kele door hem zelven vermelde bijzonderheden. Bij eene 
consultatie bijv., die 3 April 1703 tusschen den hoog
leeraar, den Warmondschen heelmeester WILLEM BEAU:

noux en vier Leidsche Chirurgi, over een zeer groot 
uitwas in de lie.sstreek van eene 47jarige weduwe, . ware_ri 
ook_ eenige studenten in de O,eneeskunde. tegen woor:
dig (179); zelfs blijkt hèt uit een der- door BIDLOO te 
boek gestelde · ziekteverhalen, dat hij ge~oon was voor 
zijne studenten eene chirurgische polikliniek tè hou<lèn, 
hetgeen voorzeker, met het . oog ·op · den tijd, dat die 
hoogleeraar te Leiden doceerde, allezius opmerkelijk is. 

. . 

Een matroos namelijk, die den l0den Julij _ 1690 door 
het schot .van _een met schroot geladen kap.on eene ·aan_
merkelijke verwonding van den linker bovenarm en de 
linker borstkas ondergaan -had, leed ll jaren later aan 
pijn en _ zwelling in de linker lendestreek boven .den 
kam van het darmbeen, en werd door DEKKERS, bij wien 
hij raad en hulp zocht, naar de kliniek van BIDLOO ver
wezen, om aldáár onderzocht_ en geholpen te worden (180). 
Die inrigting kan voorzeker, bij de groote vermaardheid; 
welke de hoogleeraar in de staµ zijner inwoning en in 
haren omtrek had, menig voor het praktisch onderwijs 
belangrijk geval hebben- opgeleverd. Zelfs wèrd BIDLOO 

om die zelfde 1~eden wel eens uitgenoo<ligd om op groo
teren afstand genees- en heelkundige hulp te verleenen. 
Zoo werd hij bijv. in 1699 naar Zutphen ontboden, om 
de moeder van den graaf DE ALBEMARLE, die . aan half-: 
zijdsche verlamming leed, met geneeskundigen raad btj 
te staan (181). Dat hij reeds hij de aanvaarding van 
zijn hoogleeraarsambt president van het ColZegiurrt chi
rurg-icwn der stad Leiden was, blijkt uit den titel van 
zijne vroeger aangehaalde Oratio inauguralis. Ook in 
. die laatstgenoe~de betrekking zal hij aan NUCK opge
~olgd zijn. Onder de door den hoogleeraar uitgegeven 
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geschriften bekleedt zijn groot ontleedkundig met 105 
platen voorzien .werk (182) de voornaamste plaats. Aan 

· dat voortbrengsel · van zijnen geest had hij waarschijnlijk 
de wetenschappelijke betrekking, die hem eerst te 's Gra
venhage -en later te Leiden werd opgedragen, voor een 
groot deel te danken. Het werd tijdens zijn verblijf te 
· Amste1·dam door. hem uitgegeven, en op den titel, <lie 
met · eene · zinnebeeldige plaat prijkt, noemt de schrijver 
zich, --ovei·eenkomstig zijnen _ praktischen werkkring, · Me
dicinae Doctor et · Chirurgus. Reeds vóór zijne komst 
te Leiden · o~fende BIDL00 derhalve de . Geneeskunst in 
haren geheelën om vang uit, en hij had daarom te meer 
moed en · vol4arding noodig om een zoo uitvoerig en 
tot het gansche gebied der menschelijke ontleedkunde 
betrek,kelijk werk te ondernemen en te voltooijen. Voor 
het · maken toch van talrijke en voor afbeelding ge
schikte anatomische praeparaten van grooten omvang 
wordt oneïndig veel-tijd en moeite ·gevorderd, en het is 
bijna te verwonderen, dat het BIDL00 daaraan, bij zijn 
bedrijvig leven in . eene groote stad, niet heeft ontbro
ken. Hierbij komt, dat .hij zelfs te Amsterdal!l over 
gèbrek aan lijken te klagen had, die men, zoo als hij 
het uitdrukte, liever aan de wormen dan aan de weten
schap gunde. Eenige jaren lang moest hij· ze, ten kqste 
van veel geld en tijd, als het ware, bedelen, • en · sommige 
Am~terdamsche vrienqen, die bij vóór de Hollandsche 
uitgaaf van ·het werk noemt, verleenden hem daarbij 

. hunne welwillende hulp. Vooral was hij, volgens zijn 
· zeggen, in dat opzigt veel verschuldigd aan B. v AN DORT· 

MOND, GeJ!eesheer in het Amsterdamsche gasthuis en 
mede1id van het Collegie van Doctoren aldáár. Verder 
ver.haalt de schrijver, dat hij vooraf in Frankrijk en 
eÎders de voornaamste geleerden opgezocht_ heeft om hen 
over de wijze, _ waarop zulk een werk moet worden uitge
voerd, te raadplegen. Bij de uitvoering daarvan kwam hem 
vooral het ktinstenaarstalerit te stade van GERARD v AN 
LAlRESSE, door .wien al de platen, zoo al niet onberis
pelijk, echter voortreffelijk geteekend zijn. Dat zelfde 
geldt ingsgelijks van · de gravure der platen, wier ver
vaardigers niet genoemd zijn. Want ofschoon onder het 
borstbeeld van BIDLoo, dat op den titel . volgt, A. BL00-
TELING als graveur genoemd wordt, zoo blijkt dit echter 
niet ten -opzigte van de platen zelve. HALLU (183) 
noemt als graveur VAN GUNS'.l.', en MÖHSEN (184), aan 
wiens berigten, ook wat de geschiedenis · der kunst be
treft, groote waàrde moet worden toegekend, de beide 
broeders PIET.E.R en PHILIP v AN GUNST. - Door de 
uitgave van dit plaatwerk werd JnDLoo, zoo _ als in dien 
tijd niet ongewoon was, in letterkundige twisten gewik
keld, dewijl deskundigen van oordeel waren, dat men 
aan de te~ken- en graveerstift der kunstenaars grootere 
verpligting had dan aan den auteur zelven, die het 
werk ondernomen, de óntleedkundige praeparaten vervaar
digd en . de . verklaring der platen gegeven had. Gelijk 
deze laatste voor veel te kort e.n oppervlakkig gehouden 
werd, zoo meende men ook de minder getrouwe en dui
delijke voorstelling van sommige deelen en de geb.rek
kige afbeelding van vele, geheel uit"-haar verband _ge
rukte spieren, deels aa_n eene slordige ontleding, deels 
aan het ontoereikend over de uitvoering gehouden toe
zigt van den schrijver te moeten wijten. Deze en an-
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d~re gebreken~ · qie . insgelijks . door · latere ~eoordeelltars, 
zoo als HALLER 085) ,en' ·P9RTAL (186), erkend zijn, 
hebben welligt evenzeer als de ,kostb~arheid van het 
werk tot een ··minder debiet bijgedragen. Daarin is 
vermoedelijk de reden te zoeken, dat de Amsterdamsche 
uito-ever ·te rade werd, 2 of 300 exemplaren (187) van 

ö , ' 

de bij BIDL0O •s werk behoorende platen in koop af te 
staan aan de Londensche boekhandelaars sMI'l'H en w AL
F0RD, die~ gelijk het heette, çene Engelsche vertaling 
van het werk hádden opgedragen .aan WILLI~M ;C0WPEB, 
een toen nog zeer jong, doch overigens D:iet onverdien ... 
stelijk ontleed- en heelkundige. Deze ·kweet zfoh echter 
van die taak op eene geheel vreemde _en ongehoorde 
manier, welke men niet wel anders dan lette1·dieverij noe
men , kan. Het onveranderde plaatwerk werd namelijk 
van een Engelschen tekst voorzien en ~nu óp naam van 
COWPEB zelven uitgegeven, terwijl BIDL00 ter naauwer
nood in eene, eerst later aan het werk toegevoegde, voor
rede genoemd werd (188). · Zelfs werden de · ou-de af
drukken van den zinnebeeldigen titel ·voor _ het nieuwe 
werk gebezigd èn het daarop aanwezig ~child, waarop 
vroeger de latijnsche titel en BIDLOo's naam gestaan 
hadden, werd met een stuk _papier overplakt (189), om 
als uithangbord van den Engelscben titel en van cow;
PER's naam te dienen. Evenzeer werd het tweede blad, 
dat . in de oórspronkelijke uitgaaf het . borstbeeld van 
BIDL00 vertoonde, thans door eene in zwarte . kunst uit
gevoerde beeldtenis van coWPER vervangen. Op de 105 
oorspronkelijke platen werdèn veie nieuwe letters, door 
cowPER op 700 begroot, door middel van penneschrift 
bijgevoegd, ten einde in de explicatie nieer bijzonder
heden te kunnen vermeld~n. · Het getal der platen werd 
evenwel met 9 nieuwe vermeerderd, in dezelfde manier 
als de vorige uitgevoerd, door H. COCK geteekend en 
door M. VAN DER GUCHT gegraveerd. Aangaande de 
beide eerste nieuw toegevoegde platen, waarop ·de geheele, 
van •--hare uitw.endige bekleedselen ontdane, doch voor 
het overige in haar natuurlijk verband gebleven muscu
latuur van een volwassen menschelijk ]igchaam, van de 
voor- en achterzijde . gezien, wordt afgebeeld, merkte 
C0WPER aan, dat ze naar · twee bij hem aanwezige af
gietsels in gips geteekend waren, terwijl BIDLO0 later 
aanwees, dat hij zich ook hiè.r.bij aan plagiaat had schul
dig gemaakt, · vermits · die . beide afbeeldingen gevonden 
worden in een beroemd, ook ten behoeve van schilders 
en beeldhouwerst in 1691 te Rome uitgegeven ontleed
kundig plaatwerk van BERNARDINUS GENGA (HW). -Dat 
nu .door eene zoodanige handelwij'ze v'an COWPER--- de. 
verontwaardiging van den Leidschen hoogleeraar werd 
opgewekt, yooral toen zijne vriendschappelijke en bij 
herhaling aan C0WPER . ,geschrev~n brieven, waarin hij . 
hem zelfs de toezending van bijvoegselen en verbeterin
gen aanbood, onbeantwoord bleven, is niet te verwon
deren, en het bevreemdt ons evenmin, dat BIDLoo be
sloot de zaak open baar te m!!_ken en . C0WPER voor de 
regtbank van deskundigen :tot verantwoording te roe~ 
pen (191). Die maatregel had ten gevolge, dat zoowel 
toen als later erkend is geworden, dat het regt· geheel 
aan de zijde van den Leidschen hoogleeraar was, en dat 
COWPER, zoo niet bedriegelijk en te kwader trouw, al
thans onbillijk en onheusch gehandeld had. 

37 
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hoogleeraar te wederleggen of zijn gal over hem uit te 
storten. Bij · een zoo verdienstelijk man, · als RUIJSCH 

geweest is, was dit in dubbele mate te betreuren. 
.Met dat al stond BIDLO0 bij zijne tijdgenooten in 

hoog aanzien, en tot vele geleerden in vriendschappe
lijke betrekking. Onder deze behoorden, om van de 
minder _bekenden geene melding te maken, JOHANNES 
SWAMMERDAM, ANTONI V-AN LEEUWENH0EK, MAT',fHIAS 
SLA.Dos, wiens naam ik re~ds elders noemde, toen er 
van een opvolger van v AN DER LINDEN sprake was, en 
de Franeker hoogleeraar ABRAHAM CYPRIA.Nus, m'et wien 
lîij te Amsterdam naauwe vriendschapsbanden had aan
geknoopt. Wat zijne Leidsche ambtgenooten betreft, 
maakt hij met lof melding van HERMAN oosTERDIJK 
SCHACHT en FREDRIK DEKKERS, en onder zijne Haagsche 
kunstgenooten ~n vrienden worden CORNELIS BONTEK0E, 
CORNELIS VAN S0LINGEN en M.A.URITIUS VAN REVERH0RST 
door hem genoemd. Ook onder de buitenlandsche ge
leerden waren er velen, die aan BIDLO0 achting en 
vriendschap· toedroegen, gelijk bijv. HU'.l'T0N, Ujfarts :van 
Koning -WILLEM III, ADRIAAN ENGELHARD HELYETIUS, 
gewoon geneesheer van den Hertog van Orleans, en JO
SEPH DU VERNEY, lijfarts van LODEWIJK XIV en · hoog
leeraar in de Ontleed- en Heelkunde te Parijs. 

De onheuschheid ging zelfs zoo ver, dat C0WPER zich 
niet ontzag, in zijne in 1702 te Leiden uitgegevene Eu
charistia te verklaren, dat men het geheele werk, zoo 
als het oorspronkelijk werd uitgegeven, niet aan BIDLO0, 
maar aan diens vriend SWAMMERD.A.M te dankën had. 
Om de ongegrondheid dier beschuldiging aan te toonen, 
beroept HALLER zich niet alleen op de uitspraak, welke 
hij dienaangaande van BERNARD SIEGFRIED ALBINus 
vernemen mogt, maar merkt ook in de tweede plaats 
aan, dat SWAMMERDAM nooit over een zoo groot getal · 
lijken, als voor het doen vervaardigen van zoodanige af
beeldingen noodig was, heeft kunnen beschikken, en dat 
het werk zelf te veel blijken van slordigheid draagt, om 
aan dezen zorgvuldigen waarnemer te worden toegeschre
ven (192), Bij deze door HALLER aangevoerde bewijzen 
waarvan het laatste voor BIDLOO minder vleijend is, ver
dient nog te worden opgemerkt, dat SWAMMERDAM reeds 
vele iaren vóór zijnen dood de beoefening der mensche
lijke Ontleedkunde heeft laten varen, dat hti in de laat
ste jaren zijns levens, door zwaarmoedigheid en dweep
zucht gedreven, zijne wetenschappelijke werkzaamheden 
geheel gestaakt heeft, en reeds in 1680, en dus vijf ja
ren vóór de eerste uitgaaf van BIDLoo's werk, gestÓrven 
is. Men mag derhalve met grond aannemen, dat de 
beschuldiging van C0WPER geheel uit de lucht gegrepen 
was, en hem evenzeer tot oneer verstrekte als zijn vorig 
jegens BIDLOO gehouden gedrag. Niettemin maakte het 
Engelsche, wederregtelijk met een vreemden naam prij
kende plaatwerk zoodanigen opgang, dat het niet alleen 
in 1737 eene vernieuwde uitgaaf beleefde, maar zelfs 
twee jaren later, met een latijnschen, door WILLIAM 
DU:r-ïDAss. vervaardigden tekst voorzien, werd uitgegeven. 
Brnwo was toen reeds 25 jaren dood en beleefde dus 
dit nieuw verdriet niet, hetwelk tê grievender zou ge
weest zijn, dewijl beicle die ondernemingen niet in .Enge
land, maar door een Leidschen boekverkooper tot stand 
kwamen. 

· Door de wetenschappelijke briefwisseling, die hij met 
deze en andere geleerden onderhield, was hij met het" 
geen elders omging, behoorlijk bekend, terwijl de vriend~ 
schappelijke betrekking, · waarin hij tot LEEUW.ENHOEK 
stond, voor zijne mikroskopische onderzoekingen allezins 
gunstig was. Dat BIDLOO toch zich met zoodanige o~
derzoekingen bezig hield, blijkt zoo wel uit zijne bijdrage 
de nervis, waarmede de Exercitationes anatomico-chirur
gicae beginnen, als uit twee kleine, tot de vergelij kencte 
Ontleedkunde betrekkelijke verhandelingen. De eerste 
van deze, in zijn in 1692 uitgegeven Brief aan LEEUWEN
HOEK -over de dieren, die men in de lever van schapen 
vindt, werd later door den schrijver zelren in het Latijn 
vertaald. De tweede, over de oogen en het gezigt ~an \'er
schillende (vooral gekorvene) dieren, werd wel grooten
deels door BlPLOO zelven tot den druk bevorderd, doch 
eerst na diens dood, door den boekhandelaar LUCHTMANs 
uitgegeven (JJe oculis et visu variorum animalium obser
vationes physico-anatomicae j in Oper. omn. 1. 1.). In 
de geschiedenis der .Entomologie zal .BIDLoo's naam daar
om, in vereeniging met dien iijner beroemde tijdgenoo• , 
ten, SW.AMME~DA.M en LEEUW.E.NH0EK, nog wel eens ver
meld worden, al is het, dat zijne beschrijvingen en af
beeldingen door de later gemaakte vorderingen het meeste 
van hare waarde verloren hebben. Door deze zijne be
langstelling Ît1 de vergelijkende Ontleedkunde, en door 
zijnen lust tot proefondervindelijk onderzoek, verstrekte 
bij voor zijne leerlingen tot een navolgenswaardig voor
beeld. Insgelijks had hij de gewoonte, om van tijd tot 
tijd anatomisch-physiologische stellingen onder zij.n prae
sidium te laten verdedigen (194). Men mag daarom met 
grond vermoeden, dat BIDLOO het akademisch onderwijs 
zeer behartigd en daarvoor groote geschiktheid gehad 
heeft. Het getal zijner leerlingen was dan ook zeer aan"." 
zienlijk, en onder deze bevonden zich vele vreemdelingen, 
zelfs sommigen, die nog geen Hollandsch verstonden (193). 
Ook was . hij gewoon de Leidsche Doctoren, Chirurgen 

Ook de hevige en ' langdurige twisten, waarin BIDL0O 
met FREDRIK RUIJSCH gewikkeld was, en met wier bij
zonderheden men zich uit beider geschriften bekend 
kan maken, waren niet zelden van dien aard, dat zij 
aan beide partijen tot oneer verstrekten. De schuld er 
van schijnt meer door den Amsterdamschen hooglee1:aar 
dan door zijnen Leidschen ambtgenoot te moeten ge
dragen worden. Eerstgenoemde, die, wat geleerdheid 
betreft, bij BIDL00 achter stond, doch hem daarentegen 
in grondige en door eigen onderzoek verkregene ont
leedkundige kennis overtrof, werd tot die polemiek ver
moedelijk door overc1reven eerzucht en naijver aange
spoord, die te grooter waren, naarmate .zijne onmisken
bare verdiensten door de reputatie van BIDLOO overscba
d uwd werden. Welligt droegen ook de strijdige belan
gen tusschen liet ontleedkundig onderwijs aan de Leid
sche Uni v·ersiteit en de te Amsterdam gevestigde ana to
mische school, in geene geringe mate, tot de hardnek
kigheid dier polemiek bij (193)~ · Dat die strijd niet 

altijct met eerlijke wapenen gevoerd werd, is ligt te be
grijpen. HALLER althans vermeldt, dat RUIJSCH gewoon 
was .zijne leerlingen aan te sporen, om in hunne brie
ven aan hem, van BIDLOO melding te maken, ten einde 
daarin gedurig aanleiding te vinden, dien Leidschen 
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en andere in natuuronderzoek belang stellende geleerden 
tot wetenschappelijke zamenkomsten in zijne· woning uit 
te noodigen (196). 

Blijkens zijne geschriften was BIDLOO een man, die 
aan een vlug verstand en levendige verbeeldingskracht 
een zeer voortvarend karakter paarde, en als geleerde 
zich minder aan het gevoelen• van anderen liet gelegen 
zijn, dan aan hetgeen hij zelf, ten gevolge van eigen 
onderzoek, voor waar of aannemelijk meende te moeten 

1 houden, oordeelende, zoo als hij het zelf, in de voorrede 
vóór zijn groot ontleedkundig plaatwerk, uitdrukt,,, dat, 
gelijk de wiskunstige waarheden door vertoogen van ge• 
tallen en lijnen, zoo de ontleedkundige alleen <loor liet 
zelfzienlijk bevinden ontdekt worden." Aan de autopsie 
hechtte hij derhalve de meeste waarde. en hij meende te 
regt, dat men aan deze, doch niet aan de auctoriteit 
van beroemde schrijvers, de beslissing van betwiste vraag
punten moet overlaten (19-7). Dat BIDLOO aldus, zijnen 
eigenen weg . gaande, bij anderen, die eene minder vrije 
en minder onbekrompene zienswijze hadden, meermalen 
aanstoot leed, is niet te verwonderen. Hij beklaagt zich 
hierover in zijnen brief aan nu VERNEY. waarin hij de
zen verzoekt, zijne denkbeelden over den bloedsomloop 
aan eigen proefondervindelijk onderzoek, maar niet aan 
de goed- of afkeuring v·an anderen te willen toetsen (198), 
overtuigd zijnde, dat er velen gevonden worden, 11 quoru~ 
laudationes et · encomia vituperinis ab honestis et doctis 
})ejora habentur." Bij eene zoo vrijzinnige zienswijze 
maakte hij zich door zijn praefervidum ingenium wel 
eens aan voorbarigheid en hartstogtelijkheid schuldig. 
In hoe verre de levendigheid van zijn karakter aanlei• 
ding gegeven heeft tot eene minder ingetogene levens
wijze, waarvan HALLER hem beschuldigt (199), is mij 
niet nader gebleken. Doch al mogt die beschuldiging 
ongegrond zijn, zoo is het echter niet te ontkennen, dat 
de onderzoekingen van BIDLOO, wat naauwkeurigheid en 
grondigheid betreft, door zijnen natuurlijken aanleg 
geenszins begunstigd werden, Aan den anderen kant 
moet men het op prijs stellen, dat hij een grooter 
voorstander van_ natuuronderzoek dan · van kamergeleerd
heid was, en de studiën zijner leerlingen in de eerstge
noemde rigting inzonderheid zocht te bevorderen. Ook 
toont de inhoud zijner geschriften, voor zoo ver die op 
zijnen praktischen werkkring betrekking hadden, dat hij 
de aan zijne leiding toevertrouwde jongelingschap vooral 
voor hunn_e aanstaande maatschappelijke hetrekking_zocht 
voor te bereiden. Dat genoemde hoogleeraar toch in ál 
wat behoort tot de kennis en behandeling van in- en 
uitwendige ziekten, vooral tot de Heelkunde, die hij bij 
voorkeur beoefende en aan welke hij de grootste waarde 
hechtte (200), groot belang stelde, blijkt zoowel uit zijne 
met aanteekeni11:gen vermeerderde hollandsche vertaling 
van WILLIAM COCKBURNE's werk over de ziekten der zee
varenden -(201). als u~t zijne Exercitatione8 anatomico
cltirurgicae, waarvan hij twee Decades in 1708 te Leiden 
heeft uitgegeven. In deze toch worden vele belangrijke 
waarnemingen en ziekteverhalen· aangetroffen, me__est tot 
gebreken van heelkundigen aard bëtrekkelijk, en door
gaans, waar het noodig was, afgebeeld, terwijl daaraan 
tevens eene beschrijving is toegevoegd van de door hem 
verrigte kunstbewerkingen en derzelver uitkomst. Met 

het oog op deze laatste moet men zich echter, zoowel 
wat de keuze der middelen betreft, als dë wijze waarop 
de amputatie der mamschijf en de andere kunstbewer
kingen werden uitgevoerd, over het lage standpunt der 
vaderlandsche Heelkunde, in het begin der achttiende 
eeuw, verwonderen. 

Uit de aangehaalde Exercitatione8 blijkt daarenboven, 
dat BIDLOO bij moeijelijke verlossingen, als consulerend 
geneesheer en praktisch obstetricator, gewoon was hulp 
te verleenen. De kunst werd derhalve in haren geheelen 
omvang door hem uitgeoefend, doch was gewoonlijk van 
consultatieven qard. Niet slechts te Leiden, maar ook 
te Haarlem, 's Hage, Rotterdam en elders vond hij daar• 
toe ruime gelegenheid. Vooral echter waren het de tal
rijke dorpen in de nabijbeid van Leiden, die hem voor 
het zien van belangrijke gebreken en het doen van kunst
bewerkingen ruime gelege~heid opleverden. Waar deze 
laatste noodig waren, deed hij zich doorgaans door eenige 
studenten verzellen om hem als toeschouwers en helpers 
ter zijde te staan. Ook had hij de loffelijke eigenschap, 
om, van zoodanige gevallen later gewag makende, steeds 
met groote achting te spreken over de geneesheeren, die 
ten behoeve der lijders zijne hulp hadden ingeroepen. 

Ten slotte zij nog vermeld, dat :BIDLÓ-o d~n 30sten 
April 1713 in 64jarigen ouderdom overle~en is, en uit 

.zijn huwelijk met HENDERINA KIS'rKES (202) eenen in 
de beide , Regten gepromoveerden zoon GERRrr heeft na
gelaten, die Fiscaal van den Hoogen Krijgsraad der 
Vereenigde Nederlanden geweest is (203 ). 
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( 4) Disputatio, mulieris artuum contortione ac rigiditate labo

rantis historiam et curam describens. L.B. 1661. 4to. 
(5) S0ERMANS1 l, I. pag. 98 et 100. Act, acad. Cod. XI. 

pag. 43 vso. 

(6) Act. acad. Cod. XII. pag. 13. Act. Fac. medic. I. pag. 
144 vso.: 11 Die 8 Maji 1670, Clar. Dr. LUCAS SCHACHT De 
111.edicinae ortu atque progressu orationem inauguralem habuit." 

(7) VAN l\UERIS• l. l. D. I. pag. 178 seq. 
(8) L l. D. III. pag. 40 seq. 

(9) Resol. van Curat. 7, pag. XXI vs. Conf. XXXVII. 
(10) Resol. 71 pag. CCXXI. 
(11) Resol. 8, pag. XXI vso. 
(12) Resol. 8, pag. XLIX scqq. 

( 13) Oratio academica de vita_et obitu- viri Cl. .BERNHARJ} 

.ALBINI eet. L. B. 1721. 4to. pag. 21. 

(14) CHRISTOPHORI LOVE MORLE.Y, De morbo epidemico tam 
huJus quani superioris anni (1678 çt 1679) narratio, et LUC.AE 

SCHACHT De eodem morbo epistolica narratio. Londioi 1680. so. 
(15) Actor. academ, Cod. XII. pag. 99. 

(16) BURCHERI DE VOLDER Oratio habita in funere . Cl. viri 

37~ 
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LUCAE SCHACHT, Medicinae Doctoris et Professoris. L. B. 
1689. 4to. 

(17) Resol. 8, pag. XV vs. et XIX. 

(18) Resol. pag. XXI en XXIII (10 Apr. en 8 Mei 1686). 
(19) 16 Mei 1687; Resol. 8, pag. L; 

(20) Oratio in funere Cl. P AULI HERMANNI, Medicinae Doctoris 
et Botanices ut et Collegii practici in Academia L. B. professoris, 

dicta pridie Kal. Martii 1695, in Auditorio magno; in o. BID• 

Loo, Operr. omn. pag. 162: "Quid egentibus, quid praestiterit 
pauperibus, declarent nosocomia atque in viis vicisque viliori
bus refectorum sexcenti." 

(21) Lapis materiae medicae L,ydius, seu accuratum medica
mentorum simplicium examen. L. B. 1704. so. OynosU1·a materiae 

medicae, in lucem emissa a JOANNE SIGISMUNDO HENNIGENO, 

J.11.edicinae Doctore et Professore. Argentorati 1710. 4to. 

(22) Resol. van Cur. s, pag. CLXVI vs. et CLXXI vs. 

(23) 1. l. pag. CLXXVI (2ft, Dec. 1691"): "Quamvis mihi 

nee nota sint, quae ex professione suscipicnda emergunt sti• 
pendia, neque praxeos, quae hîc obvenit, ullatenus poeniteat, 
tanta tamen viros doctissimos, quibus Batavia turget, invi
sendi cupido incessi-t, ut etiam mei ipsius gratia patriam me1:1ni, 
de me optime meritam, deserere gestiam." 

(24) Actor. academ. Cod. XII. pag. 107 vso. 

(25) In de vergadering van Curatoren van 18 Junij 1692 

(8, pag. CXCI vs.) werd het volgende voorstel der medische 
ltaculeit ter tafel gcbragt: ,, La F.aculté de Médecine soumet 
à vos Seigneuries les articles suivans. _1°. Que Mr. PITCAIRNE 

enseignera les Institutions en public, mais qu'il tiendra des 
Collèges en Pratique, et sur les Institutions aussi. 2°. Que 
l'annéc suivantc les Iostitutions publiques et particulières éché• 
ront au Do-yen, et ainsi, tour à tour, que Mr. PITCAIRNE et Ie 
Doyen professeront les Institutions. 3°. Que Mr. NUCK rnon
trera en public et ën part.iculier, les squélettes, !'Anatomie 
et la Chirurgie. 4o. Que Mr. HERMANN continuera les leçons 

et les Collèges en Botanique et en Matière médicale. Mais 
les trois Collèges lai souhaitent, sous l'aveu de vos Seigneuries, 

des Collèges en Chymie et s'il peut, des démonstrations pu
bliq ues; comme nous souhaitons aussi que Mr. PITCAIRNE ait 
sa part aux visites de l'Hopital. - Ainsi Mes~eigneurs, il n'y 
a ancune partie de la Médecine, qui ne soit enseignée par 
run de vos quatre très obéissants serviteurs . 

. Fait à Leide ce 22 Mai 1692 et signé par tous. 

DRELINCOURT, Doyen de la If aculté. 

Het dien ten gevolge op 9 Julij genomen besluit wordt 
l. l. pag. CXCVI opgegeven. 

{26) 1. 1. 

(27) Het aan .PITCAIRNE toegekende tractement bedroeg 
(Resol. 8, pag. CLXXXVIII) f 1400, # waarvan f 400 extraor~ 
dinair als professor praxeos." Voor reiskosten ontving hij 

fl. 770, J. I. CXC. 
(28) Resol. 8, pag. CCXIX vso,: "Aengesien de Collegia 

practîco-medica in 't Gasthuys alhier ter stede, welcke onder 
opsîgt van twe·e professoren ofte doctoren iu Me<licyncn, eenige 

· jaren herwaerts _by tourbeurten van maanden, met seer groot 

succes syn gehouden, . sedert 't afsterven van den prof. LUCAS 

scllACHT, wiens plaets tot - nog toe is vacant gebleven, niet 
seer geringe toeloop· en vrugt voor de studenten by den prof. 

HERMANN alleen werden gecontinueert: Soo is 't dat Curat. 

en Burg., siende dat de studenten tot de voornoemde exercit-ia 

medica in effect-e meerder kennen profiteren als door eenige 
publique of private lessen, hebben goed gevonden en geresol-

. veert met allen iever de boven gemelde institutie in syn vo

rigen luyster te · herstellen en ten dien eynde tot professor 

Collegii practico-medici aan te stellen ende committeren de 
-Heer ARCUIBALDUS PITCAIRNE, gelyck daertoe werd aengestelt 
en gecommitteert mits desen, en dat .op een jaerlyx tractement 
van 200 gulden" en is den Secretaris versogt en _gelast aan de 
welgemelde proféssor PITCAIRNE te doen overhandigen een 
extract van dese Resolutie.~~ 

(29) 1. I. pag. CCXXVI vso. 
(30) 1. 1. pag. CCXXVII. 
(31) C. G. JöcBER~S Allgemeines Gelehrten Lexicon. Bd. III. 

Leipz. 1751. 4to. pag. 1600. A. PoRTAL, Histoire de 'l' Anatomie 

eet. Tom. IV. pog. 162 seqq. J. WATKINS, Unive1·sal biogra• 

phical Dictionary. New edit. London 1825. in v. 
{32) Biblioth. medic. pract. IV. pag. 38: ,, eloquens, vir acuti 

ingecii, in adversarios asper, incredulus, acer Jacobita, in 
suis bypothesibus confidens, ut problema putaret se solvere, 
dato morbo invenire remediom." 

(33) Di.ssert. de circulatione sanguinis per vasa minima, 1. 1. 
pag. 19: ,, Et sane cum fermeota non sint vasorum partes so• 
lidae, sed flnida e sanguine secreta, oportet secretionem abs
que iis praeviis esse semel factam, et semper idcirco fieri posse 
nulla iis habita gratia.~' Ibid. pag. 21: "Nam quaecunque 
ponamus in siogulis glaodulis fermenta, quae sanguinis im
pulsi formas in nova corpora immutent., immutatae tarnen 
eam figuram debent indnisse quae vasis secernentis glandulae 
proprii orjficio respondet, quodque ita debet esse effictum, ut 
corpora aliter figµrata non admittat; alioquin quaevis corpora 
satis subtilia, nulla fermento habita gratia, id ipsum possent 
penetra.re: quod · ne comingeret haec om nis de fermentis fa
bula in scenam producta est, omnisque etiam de diversitate 
figurarnm in poris ratiocinatio majori plausu excepta/' · 

(34) Vid • .Disse1·tatio de motu quo cibi in ventriculo redigantur 

ad forman sanguini re.ficiendo idoneam; 1. 1. pag. 65: ,, Ergo 
liquet neque liquorem acidum sive fixum sive volatilem, neque 
salsum aut acrem qnemvis, aut ex hisco compositum aliisve 
ull_ius naturae partibus, ciborum dissolutioni sive coctioni, in 
anirnalium ventJ:Ticnlo inservire." Ibid. pag. 67: ,, Ex quibus 
conclndo, nihil aliud ad coctionem solutionemque ciborum 
in ventriculo peragendam requiri 1 quam ut massarum molecu
larumve aliquot partes eae a se mutuo segregentur, quae prins 
actione nutritionem peragente in unum fuerant congregatae; 
neque aliud negotii nostro ventriculo datum esse, quam ut 
particnlae in speciem vasorum fibrai:umque conjunctae r-ecedere 

cogantur in antiquum chaos, vel eum · statum qua·m proxime 
quem appone~dae pai:tibus nntriendis habeant; et idcirco non 
alia vis ventriculi est necessaria - quam atterentis et comG 
minnentis cibos assumptos." Dat die . werktuigelijke kr.acht 

van de met spiervezelen voorziene wanden· der maag zeer 
groot is, en met 12,951 ponden gelijk staat, zonder dat zelfs 
het middenrif1 en de buikspieren daarbij in aanmerking _ wor
den genomen, wordt ten- slotte, uit de door BORELLI vastge
stelde verhouding tusschen het gèwigt der spiervezelen en de 
kracht, welke zij kunnen uitoefenen, door PITCAIRNE berekend, 
en, naar bij meent, klaarblijkelijk bewezen. 

(35) Diss-ert. de cîrculatione sanguinis; I. l. pag. 21: ,, Nil 

bonae frugis ex secunda (sententia, de particulis diversae fi. 
gurae variaqae pororum seu luminum forma) in Medicinam pul
lulavit. Quoniam :figurae partium fluidi et pororum hisce con• 
venientinm pro lubitu fiugi possunt, neque tame'n fingentes 

refelli ob parvitatem, cuj_usvis oculi, ingenium fallentem." 

Conf. pag. 29 seq. 
(36) ARCHIBALDI . PITCARNII .Dissertationes medicae, quarum 

syllabum pagina sequens exhibet: Roterod . 1701. 4to . 
(37) Rist. de l'Anat. et de la Chirurg. IV. pag. 162-166; 

HALLER, l. I. IV. pag. 38-41. 



(38) P1TCAIRNE, l. I. pag. 137: ,, Sed priusquam ad ali~ 
trauseam, oportet meminisse istorum hominum, qui ante annos 

aliquot mihi Leydae docenti objicieba.nt pnlverem corticis 

Per11via.ni necessitate quadam in ventriculo haerere, nee posse 
prae gravita.te sanguini innatare atque inrnisceri, illum pulve

rem, qui et aquae innatat, et oleo, spiritui'°ornu cervi, et 
vini rectificato: ut mirari subeat, quantum detrimenti rebus 

medicis_ adferat ooscura quorumdam hominum diligentia." 
(39) VAN ALPHEN, I. I. pag. 41 seq. Conf. SOERl\IANS, pag. 

134. 

(40) F! DEKKERS, Exercitationes practicae eet. L. B. 1673, 

pag. 626 seq. 
(41) 1. I. pag. 174, 687. 
( 42) Ibid. pag. 682. 

(43) l. l. 
(44) t I. pag. 199. 

(45) Act. Facult. medic. Vol. I. pag. 116 vso.: ,, Die 1 :Febr. 

1668 FREÓERicus DEKKERS, Sylva-Ducensis, habita de capitis 
dolo1·e disputatione in senatu academico, doctoratus. gradum 
accipit a. FRANC. DE LE BOE SYLVIO." 

(46) Resol. van Curat, 8, pag. CüXXIX. 
(47) Resol. l. 1. pag. CCXXX vso. 
(48) Resol. 1. I •. pag. CCXXXVI seq. 
( 49) 1. I. CCXXXI. 
( 50) Act. Acad. Cod. XII. pag. l 13 vso. 
(51) F. DEKKERS, Oratio de Medicina et medendi methodo. 

L. B. 1695. 4to. (à ROY, Oatal. I. pag. 255, n°. 2263). 

(52) 15 Nov. 1694. Zie Resol. s, pag. CCXXXIX en 

CCXLIV vso. Toen werd tevens de volgende bepaHng ge
maakt: • by welke occasie omme gewigtige redens gearre• 
steert werd, dat de respective wedden van de professoren, die 
voortaen souden mogen werden beroepen, alleenlyck sullen 

innegaen van den bovei1 gepraefigeerden tyd van de installatie, 
ende anders niet.'' 

( 53) Exercitat. pract. 1, 1. pag. 579 seqq. 
(54) 1. 1. pag" 689. 

(55) l. 1. pag. 101. 

( 56) l. 1. pag. 251 seqq. 
(57) Biblioth. medic. pract. III. pag. 349 seq. Bibl. chfr. 

I. pag. 414. 

(58) Resol. 9, pag. XXX: De naaste aanleiding tot dit ver

zoek, dat· eigenlijk gelijk.tijdig zoowel door Curatoren als door 
DEKKERS zelven geschiedde, was hierin gelegen, dat de stu
denten zich in 1697 beklaagden, "dat de exercitia van 't 

Collegium practico-medicum in 't Gasthuys dikmaal gehecle 

drie maanden quamen stil te staen." (Resol, 9, •pag. XXIX). 
Daar er namelijk sedert den dood van HERMANN (Febr. 1695) 

geene nieuwe benoeming van het professoraat van het Colle
gium practico-medicum had plaats gehad, was BIDLOO alleen 
met die 'betrekking belast gebleven. Die hoogleeraar had 
echter daarenboven vele andere ambtspligten te vervullen en 
was op de gewone voorwaarde -aangesteld, om telkens om de 

drie maanden, bij afwisseling met den tweeden professor 
Praxeos, de leiding van het klinisch onderwijs waar te nemen. 

Door de bestaande vacature had er daarom, van tijd tot tijd, 

interruptie in dat onderwijs plaats, totdat hierin door DEK.· 
KERS voorzien werd. 

(59) l. 1. pag. LXII.-
(60) Act. Acad. Cod. XII. pag. 125. 

(61) Resol. 9, pag. CCLXXXVI. 

(62) DEK.KERS werd op zijn verzoek, wegens hoogen ouder
dom en zwakte, a._ls professor Coli. practico-medici ontslagen, 

rn Sept. 1719. B.esol. 10, pag. 348. - H. ÜOSTERDIJK SCHACHT, 
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01·atio de iis, quae Medicum ad artis exercitium se accingentem 
praecipue scire oportet. L, B. 1719. 4to. pag. 30 seq.: r1Tibi 
imprimis venerande senex, CJ. DEKKERS, cujus fidem ac bene

volentiam a primis adolescentiae annis saepius expertus sum, 
me valde devinctum profiteor, qui generoso prorsus facinore 

illum mibi in N osocomio publico locum, quem post viros CII. 
OTHONEl\l HEURNIUM, FRANCISCUM SYLVIUM et beatae memoriae 

vitricum meum LUCAM: SCHACHTIUM, mihi vix acne vix quidem 
Mcdicinae sacris initiato, acerba morte ereptum, PA.ULUM 

HERMANNUl\J' ARCHIBALDUM PITCAIRNIUM, summa cum laude 
et eximio discentium emolumento, multos annos obtinuisti, 
cedere fuisti paratus; gratulor tibi illam-, quam ah Illustr. 

Procerîbus rude donatus nactus es quietem, quae ut tibi porro 

felix, dulcis et placiga contingat,.ex intimo affectu precor et 
voveo. 

(63) Act. Acad. Cod. XII. pag. 13G vso. 
(64) Act. 1. 1. pag. 158 vso. 

(65) Act. Acad. Cod. XIII. pag. 130. Act. Facult. med. 
Vol. II. pag. 28: "Anno 1720, 3 Nov., inter horam nonam et 
decimam vespertinam Cl. -FREDERICus DEKKERS, Medicinae 
practicae professor emeritus, vita functus est:~ 

(66) BAYLE, Dict. crit. Tom. g. 
1
pag. 309 seq. - SAxE, I. I. 

Tom. V. pag. ll, en de aldáár aangeh3:alde schrijvers. 

{67) Resol. 6, pag. LVII seqq.; LX VI vso. seq. Conf. 
VRIEMOET, 1. l. pag. 423. 

(68) Resol, 6, pag. XLI. 
(69) l. 1. LXIV vso. seq. 

(70) HALLER, Bist. Anat. I. pag. 434; CHALMOT, VIII. pag. 
242 seq. 

(71) Resol. 6, pag. LXXXV. vso, seqq. 
(72) 1. l. XC. vso. 

-(73) 1, 1. pag. C vso. seqq. 
(74) Resol. 6, pag. CXXIV vso. 

(75) 1. 1. pag. CV vso.; CXIII seqq.; CXIV vso. Op laatst .. 
genoemde plaats wordt in VAN BEUNINGEN's brief (Parijs, 15 

J unij 1668) ten slotte de volgende getuigenis afgelegd: ttlk 
heb met verscheyde medicynmeester-s soo van de gereformeerde 
als van de_ roomsche religie gesproocken over de persoon van 

Mr. DRELINCOURT ende heb soo van deselve als van anderen, 

die syne studien ende train van leven bekent syn, niet anders 
vernomen, als seer loffelycR'e- getuygenissen. AUe seggeti my 

eenpaerlyck, dat het is een man van een onberispelyck leven, 
van seer heusche ommeganck ende van goede inborst, meer 

als gewoon neerstich, van grondige kennisse in de Grieksche 

taal,. ende die in de medicynko~st de theorie met de praticque 
geluckelyck samengevoucht heeft, dat by voor desen in Duyts• 

Jandt, Nederlandt, Engeland en elders heeft gereyst ende_par

ticulierlyck oock ervaren is in de lessen van de oude medicyn

meesters,- soodat ick niet anders kan oordeelen, of U\VEd. 
hebben rede genouch om· haer oocb op dese man te laten 

vallen: dat ick met te meer vrymoedicheyt durve seggen, 

omdat omtrent de voors. syne bequaemheden de getaygenissen 

van seer geleerde luyden, met de welcke ick heb gesproocken, 

eenstemmich syn geweest.'' - Dat DRELINCOURT wederkeerig 
zeer erkentelijk was voor de wijze, waarop VAN BEUNINGEN 

zich zijne belangen had aangetrokken, blijkt uit de Epistola 
nuncupatoria, waarin de nieuw benoemde hoogleeraar zijne 

Diatribe de pm·tu octimestri vfoaci, in het najaar van 166S te 

Parijs uitgegeven, aan genoemden puitengewonen afgezant 

van de Staten der Vereenigde Gewesten heeft opgedragen. 
Vidd. Opusc. med. pag. 79. 

(76) Resol. 6, pag. CXXIX vso. 

(77) 1. 1. CXXXVI vso. seqq.: "Haud igitur haesitanter, 
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sed alflcritcr et pergrate, ad oblatas mihi a vobis conditiones, 

accedo; idque praesertim, quod in locum vestri JOANNIS AN

T.HONIDAE VAN DER LINDE~ µeo,v.ptrrou, cui, 'absit verbis jac
tantia, acceptissimus fui, ut testantur ejus aliquot epistolae, 
me sufficere dignati sitis. Caeterum, quam sedulus ille fuerit 

i~ versandis autoribus Graecis, et quam sagax atque perspieax 

in eorum mysteriis detegendis, apprime novi. Eum autem BIP• 

POCRATI praecipue adbaesisse, auritus et oculatns tenaciter 
memini. Cum enim me nosset ardenti HIPPOCRATIS amore 
teneri, hos ignes meog, dudum accensos, non instrenue nee 

infeliciter flabellavit auxitque. Inde contigit ut anno 1659 bel
licis motibus repressis in Belgio, ubi regius eram Medicorum 
castreosiurn comes apud serenissimum principem DE TURENNE, 
HIPPOCRATIS textui percipiendo animum adjunxerim. Id autem 

non infelici plane SUCCCSSU praestiti, nam quamvis CAROLUS 

sim, non OEDIPUS, abstrusissima tarnen ejus viri verba, Boeotii-
. aenigmatibus quandoque obscuriora, nescio quo mihi praes 

1ucente MERCURIO, interclum clucida.vi atque Foësianam oeco

nomiam illustrare et multis accessionibus locuplctare coepi, ut 
liquet ex praefatis a gener. linguae Graecae professore in Oe

conomiam Foësn, editam Genevae 1662." 

(78) Brief van c. VAN BEUNINGEN, Parijs 17 Aug. 1668; in 
Resol. 6, pag. CXXVIII: "Hij heeft vrouw, kinderen en mid
delen (meubels?) en dies wat tyt van doen tot het overbrengen 

. van alle syn gelegentheyt nae een afgelegen landt." 
(79) Resol.' 6, pag. CCIX. 

(80) 1. 1. CLII vso. 

. (81) Resol. 6, pag. CCXXVI. 
(82) 1. 1. pag. CCXXVIII. 
{83) I. 1. pag. CCXXXI. 

(84) Actor. Acad. Docum. Vol. X. 
(85) 11 Alternis semestribus cum anatomica, tum practica 

docet." 

-(86) PAUL. VAN DER LAHR, Diss. de sterilitate. L.B. 1687. 

4to. (zonder paginatuur). 

(87) Bij missive va-n 8 Nov. 1681 deed D'RELINC0URT aan 
Burgemeesters het verzoek, om zich door hunne Gedeputeerden 
bij de Staten te willen beklagen, dat de Resolutie do~r Hun-Ed. 
Mog. 19 Dec. 1619 aangaande de anatomische subjecten vast
gesteld, niet behoorlijk werd in stand gehouden. Resol. 7, 

pag. CLIX. 
(88) Extract uit de Resolutz'en van de Edele Grootmogende 

Heeren Staten van Holland ende Wcst1Jriesland, genomen , op 

Vrijdag 12 .Dec. 1681: ,, By rescriptie gedelibereert synde op 
't gunt uyt en in den name ende van wegen de Heeren Cura

teuren van Hun-Ed, Groot Mog. Universiteyt tot Leyden, 
voorgedragen was, raeckende het Octroy, verleent in -den jare 
vyftien-hondert drie-en-negentïc-h, an deselve Universiteyt, 

ende specialyck ten behoeve van de Faculteyt in de Medecynen 

aldaar, om te mogen bekomen de lichamen van vile ende in• 
famc persoonen, die om eenige delicten binnen dese provin
cien des winters met de dood werden gestraft, hebben haer 

Ed. Gr. Mog. het voorsz. Octroy wederom geconfirmeert ende 
van nieuws bekrachtet, gelyck deselve het voorsz. Octroy 
wederom confirmeren. ende ·van nieuws bekrac1ltigen mits de

sen; ende vervolgens geordonneert, ende ordonneren by desen, 
dat de voorsz. lichamen van voorsz. vile ende infame persoo
nen, die binnen den lande van Holland ende We.stvriesland 

in den winter met de.n dood gestraft werden, op 't versoeck 
van voorsz. Professoren in de voorsz. Faculteyt van de Me

decynen, aen deselve ofte haer gecommitteerde gelaten, ende 

naer Leyden getransporteert sullen moeten worden, omme al
diier tot de Anatomie gebruyckt te worden, lasten en bevelen 

over snlc:x alle Magistraten, Officieren ende Justiciren, in de 
steden ende ten plaLtcn Lande van Holla.nc.l ende Westvries• 

land î'0ornoemt, hun liier naer te reguleren, ende die van de 

voorsz. Univcrsiteyt het effect van desen te laten genieten, 

sonder eenige verhindering daertegen te doen, ofte te laten 
geschieden, maer veeleer desclve alle gunste ende hulpe te 
bewysen, ten einde Hnn-Ed. Gr. Mog. goede meyninge ende 
intentie in desen mach opgevolgbt ende naergekomen wbrden. 

Accordeert met de voorsz. Resolutie. 

Was geteyckènt 
SYlllON V .AN BEAUMONT/" 

Niettemin bleven DRELINCOURT en zijne naaste opvolgers, 
ook in het vervolg van tijd, meermalen dezelfde moeijelijk
heid in het verkrijgen der lijken van ter dood gebragte mis
dadigers ondervinden. Reeds 12 Juuij 1684 diende voornoemde 

hoogleeraar een Beklag in, dat de Schepenen der stad Leiden 
weigerden de lijken van geëxceeuteerden aan · de Anatomie af 
te staan, in strijd met het Octroy 9ij Hun~Ed. Gr. Mog. JS 
Dec. 15:lS aan de Universiteit te Leiden gegeven, en de nadere 
confirmatie en elucidatie daarvan op Hl Dec. 1619. llesol. 7, 

pag. CCXXVII vso. En 8 .l!'ebr. 1626 werd, om aan noode

looze formaliteiten een einde te maken, door Curatoren het 
formulier v11n een brief vastgesteld, om door den professor 
een voorkomend lijk aan Schout en Schepenen aan te vragen • 
Resol. S, pag. XVI. . Doch ook die maat1·egel heeft. niet aan 
het doel beantwoord. 

(89) Resol. 61 p. CCCXXXVIII vso. 
(90) BoERHAAVE, ·Praefat, ad DRELINCURTII Opuscula rnedic • 

pag •. 8 seqq. De aldáár gegevene karaiiteristiek . van DRELIN· 

COURT werd grootendeels en woordelijk overgenomen door 
EDUARD SANDIFORT. Billijkerwijze zal men dit in het · oog 

moeten houden, als SIEGENBEEK en anderen bij voorkeur, de 
lnt1·oductz'o van laatstgenoemden hoogleeraar aanhalen, in 
plaats· van tot de bron zelve te verwijzen. 

(9i) Oratfo çl,e vita e,t ob_z'tu BEi::.NHA.RDI ALBINI eet. 1. 1. pag. 20. 

(92) Biblioth. anat, I. pag. 510. 

(93) BoERHAAVE in Praef. I. 1.: "Quin et ideo potissimnm 
ita 1acere ,(ut collecti simul omnes, atque in unum redacti 
corpy.sculum, in usus comparari possent libelli, mole exigui, 
singulatim editi) gestie bam, quoniam multa ex illis .olim didi-. 

cisse, grata equidem recordatione laetus saepe numero remi
niscor." 

. (94) J. MuNNJKS, 4.natomia nova eet. Colon. Agripp. 1699. 

s0.; in Praefat.: "Quid CAR0LUl\{ memorem DRELINCURTIUM 
anatomicum dexterrimum, de cujus eruditione est quod Aca
demia Lugdunç,-Batava glorietur: quam fidem faciunt doctis
sirna viri opuscula de faeminarum ovis, deque foetus humani 

conceptione, mernbranis, umbilico, nutritione atque partu." 

(95) Tom. II. pag. 30!> (C) - 311. 

(96) Tom. I. pag. 235 (A.) in v. Andromaque; ibid. pag. 669 

(G.) in v. Briseis; Tom. III. pag. 619 (73) in v. Gu.'1/ Patin. 

(97) Tom. I. pag. 235 (A.): ,, Mr. DRÉLINCOURT, oracle que 

je ne consultois jamais sans avoir licu d"admirer l'étendue et 
l'exactitude de son erudition. 

(98) Libitinae tropaea pro concione, quum fasces academicos 

deponeret, computata eet.; in 0pusc. medic. pag. 201 seqq. 

, (99) Vidd. Epimetra pone Dissertat. medico-practicam CAROLI 

DRELINCURTII filii de Lienosis. . 

(100) Resol. 7, pag. CCV vso. Opmerkelijk is het, dat dit 
geschil tusschen DRELINC0URT en zijne ambtgenooten, ten 
voordeele van eerstgenoemàen beslist werd. 

(101) Experimenta anatomica ex vivorum sectionibu~ petita, 

edita par ERNEST. GOTTFR. H:EYSEUM, Dantiscanum ; 'in 0pusc. 

medic. pag. 677 seqq. 
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(102) 1. I. pag. 451 seqq. 

(l03) Biblz"otlt. ana.t. I. pag. 512. 

(10-1) THEOPII. BONETI Sepulch1·et. I, pone Pracfätionem: 

"An.itoma tua Ars potior cum nu1Ia . sit, quo veritas e puteo 
ernatur, debitis illam laudibus nullus ex~ulerim, sed tuam mi 

BO:NETE, '1"~'11 TE Èyx;etp'1a"&V '1"~V '1"E à'Yx1voutv per APOL· 

LINIS sacra contestor, u.t perdiu et permox veritatem illam, 

qnae Medicinae tenebras dispcllat, expromas. Id profecto suis 

numeris si absolveris, rerum momcnta brevibus si perpendis, 

ioanibus missis, quae ad rei pondus vel hilo Icviora; sympto

ma.ta si fütus enarras, qnibus cum 1::-IBITINAE satcllitibus in 
tumulum est aeger compulsus; cada,·era demum industrius si 

penctras, rerum medulla nos ut cxsaties, universus tibi assur

get Medicorum chorus. Macte igitur peritia tuà, Clarissime 

BONETE, et quam nactus es spartam exornato, nobisque nu

cleum cedito, relictis pignori putaminibus. Sic ibis ad astrn, 

nee te conticesccnt seri nepotes, vaticinnnte tibi C. D. (L. B. 
exeunte Ortobr. 1677.) 

(1,05) Sepulcher. Libr. I. Sect. II. Obs. XII en XIII. 1. 1. 
Tom. I. edit. 21.Jac, cur. JOH, ,TAC. l\UNGETO, pag. 87 seq. 

(106) Tot voorbeeld diene het volgende extract uit de No

tulen: .Actor. Academ. Cod. XII. pag. 88: "Die 23 Junii 1684. 

Relatum est· a Cl. DRELINCURTIO ad senatum, quemdam ,Scotum 
CUMINIUM a Facultate medica examinatum, admissum esse ad 

Disputationem publicam pro gradû Doctoratus impetrando, 
sed ]egatum Angliae ·petiisse ne promoveretur: j11dicavit Se
natns ad se non pertincre judicium, de rebus -po1iticis, sed de 

eruditione in qualibet Facultate, idque liberum semper fuisse 
Academiae, neque illam Jiuertatem aut posse aut vellc abne

gare, adeoque, si sa~isfociat in Disputatione publica, conce

dcndos honores, quos petat, idque posse Cl. DRELINCOURT 

legato propria nomine significare." 

(107) ·Reeds vroeger had DRELINCOURT, in een brief aan 
Curatoren d.d. 29 Mei 1684, melding gemaakt van de ver

zwakking zijner oogen door het microscoperen. Resot 7, pag. 
CCXXVI. 

(108) Resol. s, pag. XLII vso. 
(100) In de Curatoren-vergadering van 12 Junij 1689 was 

er sprake van eene aanklagt, dat DRELINCOURT, door de aan

stelling 'van NUCK, van het geven der anatomische lessen en 

van het doeri der . demonstratiën . ontheven zijnde, niettemin 

van de institutio medicinae practicae had afgeûcn, en daarini 
zoo publice als ··practice, d~ studenten sedert eenigen tijd niet 

geoefend of gedoceerd had, ofschoon die verpligting, na den 
dood van SCHACHT, in du!Jbele mate op hem scheen te: rusten . 

Resol. 8, pag. XCI vso. 

(ll0) ,, Op de klagte van den heer prof. I)RELINCÇlURT aen 
de heeren Cu:-atoren en Burgemeesters gedaen van dat veele 

Doctores · Medicinae sigh sonder · authorisatie van den Scnaet. 

bádden 'aengematigt Collegia pri vata te houden, soo is naer 

voorgaende deliberatie gerèsolveert den Senatus academicus 

te authoriseren om (~c voorgemelde Collegia te weren ende te 

verbieden,' ende dat nfomant daertoe hier namaels s~l werden 

geadmitteert, nisi permissione Consulurn." Resol. 8, pag. XCVI. 
(7 Sept. 1689.) 

(lll) Act01·. Acad. 31 l\tfoji 1697. 

·· (112) NICERON, 1. I. XV. pag. li9-196; PAQUOT, l. 1. III. 

pag. 524; BOERHAAVE, 1. l.; S.AXE, Onomast. v. pag. 11; HALLER 

· Bibl. .Anat; I. 510 seqq.; PORTAL, III. 201 _seqq. 

(113) Resol. ~, pag. CCCXVI. 

(114) BoUMAN, 1. ]. pag. 365. 

{115) Volumen_ Inscriptionum V. pag. 416. · 

(1 Hi) Act. Facult. med. I. pag. 210 vso. 

(Ui). Act. I. I. pag. 214 vso.: ,, ANTONIUS Nî~Cir, Hardero
vico-Gelrns, pub!ica sua cle Diabete Disputatione acriter et 

solide defensa, voto omnium dignissimus renuntiatus est, qui 

in numerum Medicorum inscriberetur, quem honorem conse

cutus est a Cl. L, SCHACHT." .,... Naar dit offièiëel berigt zal 

de verkeerde opgaaf van BOUMAN, voortgesproten uit misver

stand van SIEGENBEEK's eenigermate dubbelzinnige woorden, 

moeten verbeterd worden. 
(118) In die betrekking ~s NUCK (aangesteld 22 Julij 1683) 

opgevolgd aan den beroemden JOHANNES STALPART VAN DER 

WIEL, welke dat ambt 15 jaren had waargenomen. Na diens 
· dood (26 Mei 1683) werd op 3 .Junij eerst ARENT BOSCH aan

gesteld, die echter kort daarna wederom afstand deed en door 
NUCK vervangen werd. Zie D.E RIEMER's Geschiedenis van 

•s Gravenhage. D. I. St. 2, pag. 610·: "ANTHONI :NDCK1 Medicinae 

Doctor en Professor Anatomiae tot Delft; een man van geen 

mindere hequaen;:iheid en geleertheid als gewee_st was de ge

melde JOHAN STALP.ART, zulks dat by in den j are 1687 als 

professor anatomicus ter hooge schoole binnen Leiden wierd 

beroepen." - · De verdere lotgevallen van het Haagsche Col

legium chirurgicum et Theatrum anatomicum werden, als 

vervolg op DE RIEMER, door FLOR, JAC. VAN MAANEN uiteen
gezet. 

(119) Resol. 8, pag. LI vso. et seq. 

(120) Act. Acad. Cod. XII. pag. 93 vso. 
(121) Vid. JOH. DOLAEI Oper. omn. Franc.of. 1703 fol., VoL I. 

Appendix continens commercium literarium eet., Epist. IV, DOLAEI 

a4 WALDSCHMIDIUM, pag. 33: ,, Celeberrimus Doet. NUCK, ana• 
tomicus versatissirnus, habita Oratione inaugurali, Collegium 

anatomicum incepit, et pet experimenta circulationem sangui

nis, item venarum, ductus thoracici et cordis valvulas accurate 

dernonstravit. - In cane pectus perfodit . ut pnlmo exierit, 

qui simul perfossus fui.t conspectus, foramen postea consuit, 

et altero die canis fuit sanatus. Quo probare tentat, non 

omnia rulnera pulmonull'.i esse ]ethalia. Ejusdem canis pectus 

gladio transegit, instrument.o hoc per musculos dorsales in

grediente et ex sterno prodeunte; canis vero restitutus fuit." 

(122) 11 In praeparatione partium corporis nostri audio eum 

adeo diligentem atque accuratum esse, ut vix ulla det.ur, quam 
non inflatam, exsiccatam .aut balsamatam extemplo possit ex-
hibere." DoLAEus, 1. 1. ' 

(123) S~NDIFORT1 lntrod. I. J. pag. XI. 

( 124) Op zijn verzoek werd, 3 Maart 169-Q, aàn NUCK toe
gestaan, om op kosten der Uni\Tersiteit eene kast te laten 

maken, geschikt voor een doqr hem vervaardigd, sceleton. 
Resol. 8, pag. CI. 

(125) "Il s'acquit une si grande reputation, que les étudi

ans vinrent l'entendre .des pays les plus éloignés: clle. ëtoit 

fondée sur ses écrits et sur sa grande facilité de parler en 
public.'' PoRTAL, 1. 1. 

( 126) Resol. 8, pag. LI vso. et seq. 

(127) Resol. 1. l. pag. LXVIII vso. et XCI vso. 

(!28) l. 1. pag. XCIII. 

( 129) Resol. 8, pag. CXLVIII vso. 
(130) · I. 1. pag. CLXX. vso. 

(131) HAtLER, Biblioth. anat. I. 684. PORTAL, IV. pag. 56 seqq. 
(13~) .Adenographia, 1. 1. pag. 18 seqq. . · 

(133) Operr. omn. anatomica ei cliirurgica. L B l '"33 .:. · • • , ~ o min., 
pag. 15 seqf, Tab~. I. seqq. 

(134) . Grundriss der P h.11siolo_qie • . Bd. II. 2te A bth. S. 57. 
Anrn. 2: 11 13.ei dem li\rnde . liegt eine grosse getheilte Drüse 

;(glal)dula orbitalis, Augenlrölendrüse) in der Augenhöle, deren 

At1sföhrungsgängc (ductus Nuckiani) sich iiber den hintern 
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Bnckzähnen, niedriger als - der Stenonsche Gang, öffenen. 
Vielleicht ist diese Drüse Ersátz für die nicht grosse Parotis 
und die sehr kleine Zungendrüse. CÓvrn& (Leçons 3, pag. 212) 

erwähnt nur ihres grossen Ausführungsganges, hat aber die 
hinter diesen liegenden, vier kleineren, die NUCK ebenfalls be
schriehen und abgebildet hat, übersehen. leb babe an dem 
Kopfe eines grossen Hundes alles durchaus gefunden, wie 
es NUCK (a. a. O. Taf. VI. 11g. 2, 3), wenn gleich etwas rob, 
abbildet." 

(135) IIALLER, Element. Physiol. Tom. V. pag. 413 seq. 
(136) Praelectiones acad. in proprias institutiones rei medicae, 

cur. A. HALLERo, edit, 2. Amist. 1742. Tom. I. pag. 576. 

{137) "Ita ut multiplici experientia et variis partium prae
parationibus eo usque pervenerim, ut- lymphaticornm systeina, 
a capite ad calcem, mihi compoisuerim." Epist. pone Adeno
g1·aphiam. 

(138) Praef. ad Adeno_qraphiam: ,, Et ne qnispiam dubitet 
partium hic oblatarum, aut in posterum offerendarum, fabricam 
talem revera existere, illi structuram illarum, non uno modo 

- praeparatarum, in aedibus meis dabo conspiciendam." Conf. 
Praef. ad Sialogrnphz'am: N Si ,•ero nonnulla aut bic aut alibi 
occurrant, quae nee tibi nee aliis visa unquam foere, et multj 
in rerum natura invenienda esse negarent; me conveni, mea 
vide, eademque perlustra et examina; non imagines delinea
tas, sed res ipsas invenies, quae oculum non tantum, sed et 
curiosorum animum delectare valebunt." 

{139) Prael. acad. 1. 1. 
( 140) Onderzoek der gronden voor eene veronderstelde weder

opneming van zenuwvc,cht door de · watervaten enzv.; in Nieuwe 
Verhandel. van het Legaat van MONNIK.HOFF. D. I. Amst. 1811. 
8°. pag. 47. 

(141) A. MoNRo, De vem's (1/mphaticis valvulosis et de earum 
in primis origine. Berolini, 1760. s0• J. F. MECKEL, Diss. epi• 
stolaris ,de vasis lymphaticis, glandulisque conglobatis, ad virum 
illustrem .A. DE HALLER eet. Berolini et Stralsundiae, 1772. s0• 

(142) SPRENGEL's Geschichte, IV. Tb. pag. 192: "ANTON 

NUCK, Prof. in Leiden, setzte allen bisherigen Entdeckungen 
in der Lehi-e von den Saugaderen und Drüsen die Krone auf, 
indem er in seine A<lenographie die Irrthümer der Vorzeit 
berichtigte, und eine Menge neuer und interessanter Wahrneh
mungen bekannt machte." 

(_143) Dissertatio anatomico medica de motu bilis cfrculari 
ejusque morbis. L. B. 1692. 4to. 

(144) DE RIEMER, I. 1. D. I. St. 2, pag. t'>I0. 

(145) Adenogr. cur. pag. 101-106. Waarmede men ook de 
door hem en DR.ELINCOURT waargenomen gevallen van hydrops 
ovarii (pag. 84 seqq.) vergelijke. 

(146) Diss. M. VAN REVERHORST, 1. I. pag. 42 seq. 
(147) 1. I. pag. 65: ,, Gravidis aut nunquam aut ranss1me 

<lentes sunt evellendi, praeprimis oculares, quod foetus oculo
rum vitio aliquando exinde fuerit affectus.'' 

(J 49) 1. 1. pag. l ~a: , N onnulli haemorrhagiam inhibere 
laborantes, abisdssa. vasa tenacula apprehendunt eaque filo 
deligant; verum cum bic modus admodum sit molestus et pa
tienti dolorifieus, illom omnin.9 improbamus.'' 

(150) Act. academ. XII. pag. 108. - De groote ingenomen
heid, waarin 1mcK bij vele zijner tijdgenooten deelde, ·kan 
insgelijks blijken uit twee, bij wijze van· een Programma, elk 
op een blad in folio gedrukte {op de Bibliotheek der Maat
schappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden nanwezige) 
stokken, waarvan het eerste eene gelukwensching in latijnsche 
poëzij, bij _ gelegenheid van zijne aanstelling, en het andere 
eene ontboezeming bij zijnen dood, in proza behelst. De 
titels zijn: î:-v,yxap{,'tt, quo vi'rum nobilissimum et in re medica 
pe1·itissimum, Dm. ANTONIUll NUCQUIUM, amicum suum summum, 
ab amplissimis Academiae Lugdunensis Curatoribus in Anatomices 
docendae provinciam evocatum prosequebatur .ANTONIUS GUNTERUS 

PICBTELms, Oldenb., anno MDCXXXVII. Delft. Excudebat 
ANDREAS VOORSTAD. Bibliopola. - Monumentum sepulchrale in 
honorem viri extra controversiam incomparabilis .D. ANTONII 

NUCKII, cum vita functus ~ canzis ezuvias heic deponeret, ceu de
hitae observantiae munimentum exstructum a JOHANNE TILING, 

Bremensi M. S., sine I. impress. et a. (1692). 

(151) Dit wordt door VRIEI\IOET vermeld in zijn lcvensbe
rigt van ABRAHAM CYPRIANUS. Zie de Athenae Frisiacae, 1. 1. 
pag. 6~9, en de aldáár• aangehaalde Acten der Staten van 
Bolland en Westfriesland van 27 Mei 1691 en 8 Januarij 1692. 

{152) WAGENAAR, Beschr. van Amsterdam, III. pag. 237. -

De opgaaf van 12 Maart, die bij LUISCIUS (pag. 357) voor
komt en daaruit in de Memoires van NICERON (VIL 12fi), de 
Dict. van CHAUFEPIED (II. 296), PORTAL's Ristoire de l'Ana
tomie (IV. 48), in het Biographisch Woordenboek van DE CHAL• 

MOT (III. 78) en in de meeste latere schrijvers is overgegaan, 
moet volgens SANDIFORT (lntrod. pag. XII) voor onjuist ge
houden worden. 

(153) P. G. W1TSEN GEIJSBEEK, [!iogr. Woordenb, enzv. I. 
pag. 2:)3 seq. · 

(154) Algemeen historisch Woordenboe,k, 1. 1. 
(155) Aangesteld bij Resolutie van 14- Januarij 1688. Zie 

DE RIEMER, D. I. St. 2, pag. 610: "Deze· (GOVERT BIDLOO)' is 
wegens zyne uitgegeven schriften en boeken in de Ontleed• 
k~nde als anders, al te wel bekend_ om bier v~eI van zyneq. 
lof te melden. Zyne groote en uitmuntende begaaftheid in 't 
stuk van de Anatomie, was oorzake . dat by binnen korten 
tyd, insgelyks van hier tot Leid1m . wierd g.evordert, alwaar 
by vele jaeren het ampt van professor anatomicus heeft be• 
diend." 

(15~) Resol. 8, pag. CCXXVI. 
(157) Resol. l. 1. pag. CCXL. - Bij die gelegenheid werd 

evenwel door Curatoren besloten, dat · zoodanige Oratien 
voortaan in 4to, met eene gewone letter eri ten getale van 
200 gedrukt z~uden worden. 

_(158) l. 1. CCXLI. Die vermeerderi~g van tractement was 
te aanzienlijker, dewijl BIDLOO fl. 500 voor transportkosten 
ontvangen had. · · _ 

(148) 1. l. pag. 125: ;, Tutius idcirco erit annulum digito eo 
usque dilatare et expandere, ut intestinum prolapsum reponi 
possit. Si vero contingat, ut intestinum aëre in tantam molem 
esset distentum, ut commode resfüui non possit, variis in locis 
subtil~ori actl erit perforandum." - Onder de latere voor
standers van die eerstgenoemde methode behoort vooral LOUIS 

LE BLANC, die wel van NUCK geene melding maakt, doch door 
talrijke waarnemingen het groote nut van eene mechanische 
dilatatie der breukpoort, bij de operatie- van èene hernia in
carcerata, g_etracht heeft aan te wijzen, in zijne Nouvelle mé
thode d•opérer les hernies.; Oeuvres 'chirurgicales eet. Tom. II. 

f aris 1779, a0 ~ pag. I seqq. 

(159) Resol. 8, pag. CCXLII: ,, Aangesien- de exercitia prac
tico-medica in 't . gasthuys, sedert 't vertrek van den prof. 
FITCAIRNE to~ merckelyk nadeel van 't studium medicum syn 
geïaterrumpeert geweest, en nochtans ten hoogste noodigh is; 
d·at de voorn. oeffeningen, de welcken voorheenen met . extra
ordin~ris goed succes syn 'gecontinueert, -m.et applicatie we• 
derom werden in train gehragt en voortgeset, soo is 't dat • 
Curatoren en Burg. op 't versoeck van Dr. GODEFRIDUS BID• 

LOO prof. Anatomes, ende in consideratie van de vigilantie en 
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moeyten, àie hy ecnigen tyd herwaarts in "t waarnemen van 

deselve exercitia practico-medica met kennisse van den Rector 

en den Senaat, volgens dersel ver publyc(J,!le Series lection,um 
heeft geadhibeert en aangewent, hebben goetgevonden en ge
resolveert denselven Dr. GODEFRIDUS BIDLOO daerinne te con• 
tinueeren en dienvolgends hem aan te stellen en te commit• 

teeren tot ordinair professor Collegii practico-medici op 't 

gewoonlyck tractement van f 200 'sjaars en sal den Secretaris 

aan den voors. BIDLOO doen overhandigen de vereyste com

missie." Conf. Act. acad. Cod. XII. pag. 113 vso. 
{-160) Ordo lectionum ve1·nal. ,et aestivarum in Acad. Bat. Lei• 

densi, anni 1694: ,, D. PAULUS HERMANN, Phil. et Medic. Dr. 

hujusque professor, et D. G0DEFRIDUS BIDL0O, Anatomiae 
professor, in Nosocomio publico, trimestribus al!ernis, et qui

dem diebus singulis, exceptis Dominicis, studiosos Medicinae 

in morborum dignotione per sua signa, cognitione per suas 
causas et curatione per sua indicata exercent, ac sic ad praxin 

manudacunt. Quidquid autem de partibus varie affectis et 
causis affectuum latentibus capi sensibus potest, id omne in 

demortuorûm sectione rimantur et patefaciunt." 

(161) Vidd. Ordines lectionum. 1695-1697. 
{162) .Dissertatio de antiquitate An~tomes, habita in auditodo 

ma_qno, cum Anatomi"cam projessuram in alma academia Batava 

inauguraretur anno 1694, ~ctavo Iduum Martii. L. B. 1694. 4to; 

in Open·. omn. pag. 123 seqq. 

(163) Oratio z"n funere PAULI HERMANNI, Medic. Doctoris; 
dicta pridie Kal. Martii 1695, in auditorio magno. L. B. 1695. 

4to; Operr. pag. 151 seqq. 

(164) Act. acad. XII. pag. l ~7 vso.: n Die 26 Dec. 1695, 

retulit Rector amplissimus Ds. VAN DER MARCK praetorem ac

cepisse litcras a serenissimo Magnae Britanniac rege, quibus 

indicat jussisse se D. BIDLO0 professorem Medicinae, ut quan

tocius et ad breve tempus in Angliam transvehatur, quo cer

tior ipsius Majestatis mandata capessat. Voluisse autem 

ut illud Senatui debito modo innotescat." 

(165) Act. acad. XII. pag. U9. Rcs_ol. 9, pag. XX. 

(166) Dit blijkt uit de op 17 Januarij 1697 in het openbaar 

verdedigde (Act. Facult. med. II. pag. 1,14 vso) Dissertatio de 
menstruorrlm suppressione, die . zoowel aan zijnen oom, welke 

tevens zijn leermeester en promotor was, als aan zijnen vader 

werd opgedragen. De berigtcn van Luïsc1t:rs, KOK en ander_c 

vaderlandsche geschiedschrijvers, die dezen NICOLAAS voor een 
zoon van den hoogleeraar gehouden hebben, zijn daarom 

onjuist, gelijk ook SANDIJ!'O~T, door wien NICERON en CHAU· 
FEPIED worden aangehaald, reeds heeft ·opgemerkt. 

(167) W, M. YON RrnriTER, Geschz"chte der Médicin in Rus
land, III. Th. Moskau 1817, pag. 91-98. 

·(168) Resol. 9, pa.g. COL.VI. 
{16~) Ibid. pag. CLX. 
(l 70) WAGENAAR, Vaderl. Historie. XVII. D. pag. 106. 

(171) Luïscrns, 1. 1. II. 357, Wat deze en andere schrijvers 

gezegd hebben over de bijzonderheid, dat WILLEM III in de 

armen van BIDL00 a·en geest zou hebben gegeven, moet niet 

woordelijk worden opgevat. Men zie G. BIDLoo, Verhaal der 
laatste siekte en het ovérlijden van Willem de IJlde, hoogst 
loffelijker gedachtenz'ase, Koning van Groot~ BritanJe, Vrankrijk 
en Yerland eet. Leiden, 1702. s0 • pag. 105 seq. - Ook wordt 

BIDLOO voor den auteur gehouden van een, tijdens zijn Lec
toraat te 'sGravenhage, anoniem uitgegeven geschrift: ,, Komste 
van Willem IjI in Holland, ofte omstandelijke beschrijving va~ 
alles hetwelk op deszelfs komsle, · en gedurende zijn v~rblijf in 
•s Grat1enhage en elders, ten teeken i•an vreugde en eere is opge-
merkt en vom·gevallen. •s Hage, 1691. gr, fol. -

(172) Act. acad. XII. p~g. 141 vso. _ 
(173) Resol. 9, pag. XXVII. Schout en Schcpeuen van 

Amsterdam weigerden om de twee verlangde lijken ten be• 
hoeve der Anatomie af te · staan, "op groud, dat -men nog 

niet . gearresteerd had; of men aan die doode ligchamen de 

aarde zou gunnen, dan of men ze tot een exempel van an• 

deren, ter publycque plaatse ten toon zou hangen.'' Ook be

roepen zij er zich op, dat de stad Amsterdam zelve al in den 

jare 1555 door _koning FILIPS, als Grave van Holland, met 

het oprigten van e~n Collegium anatomicum geprivilegeerd 

was geworden. 
(174) Resol. 9, pag. CCCIII en CCCXXIII. - Dit de me

dedeelingen, door den Secretaris YAN DEN BERGH, op 22 l!.,ebr. 

1704:, aan Curatoren gedaan, blijkt op nieuw, dat er door het 

provinciale Hof van Holland en door andere Regtbanken bij 

voortduring de meeste bezwaren gemaakt werden om de ca

da vera delictorum af te leveren. Resol .. 9, pag. CCCXLIII. 

De bemoeijingen van genoemden Mr. JOHAN v AN DEN BERGH 

hadden toen het · gunstige gevolg, dat er in die zaak althans 

eene tijdelijke verbetering plaats had., daar de Staten van 
Holland en Westfriesland (ook de Gedeputeerden der stad 

. Amsterdam, onder zekere limitatie) besloten, om het aan deze 

Universiteit verleende Octrooy van 1595 en 1681 te vernieu

wen. Zie Resol. l. l., pag. CCCXLVIII. Conf. pag. CDIII seqq. 

(175) Resol. 9, pag. CDXV. 
(176) Op de eerste na BIDLoo's aanstelling uitgegeven Orda 

lectionum vernal. et . aest. 1694, staat, buiten de lessen in het 

Nosocomium, alleen vermeld: n G. BIDLoo, Anatomiam ejusque 

partes specificas explicabit.'' Ook in -de volgende jaren wer

den zijne lessen op die wijze aangekondigd. 

( 177) Ordo leet. vern. et aest, 1703, in Act. academ. Docu
ment. XIII. 

(178) Toen nm Loo, 8 Nov. 1702, verzocht om ook met den 

titel van Chirurgiae professor vereerd te worden, legde hij 
de verklaring af, dat hij reeds sedert den aanvang zijner pro

fessie de chirurgicale operatiën aan zijne studenten, in de 
private lessen, gedemonstreerd had. -

(179) Operr, omn. anat. chirurg. I. l. pag. 99. 

(180) l. ·1. pag. 36: ,, (Aeger) multos expertus, sed sine leva
mine, Mcdicos, Chiru-rgos eorumque amurcam, agyrtas alip

tasque, dum 1ncurvari sibi lumbos, attenuari, atroc!ssimeque 

noctes atque dies cruciari corpus sentit, impaticus molestiarum 
adit Çl. meum Collegam DEKKERS, qui re expl9rata, eum 

mihi adsignat inspiciendt1m; noverat enim I:Qe, in auditorum 

meorum Reique publicae commodum, pauperibus opitulari 

statutisque horis artis Chimrgices docere et demonstrare en

cheiresin." 

(181) In de vergadering_ van Curatoren van 16 No,•._}699 

werd gelezen de volgende, op 3 Nov. uit Kensington geda• 

teerde brief van Zijne Majesteit van Groot Brittannië (Resol. 
9, pag. CLXXXI): " Alsoo de vrouwe van de Vorst tot 
Zutphen de assistentie van den professor BIDL0O van noden 

heeft, hebben wij UE. hiermede wel willen te kennen geven, 

dat het ons aengenaem sal wesen, dat aen denselven permissie 

verleent worde om sich naer Zutphen, by gemelte vrouwe te · 

vervoegen en sich- aldaer soo lauge als het nodig sal wesen, 

op te houden: en dese tot geen an-der eynde dienende, bevelen 
wij UE. hiermede 

Edèle, Erentfeste, Hooghgeleer<le, besondere goede 
vrienden in de bescherming Gods. 

Op Kensington den 3den Nov. 1699, 

UEd. goe.de Vriendt 

WILLI4M R, 




