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In de voorgaande Jaargangen van dit Pijd.whrift zijn achtereenvolgend 
achttien opstellen opgenomen, waarin de onlangs overledene Leidsche Hoog• 
leeraar Dr. G. c. B. SURINGAR de Geschiedenis der Medische Faculteit aan de 
Leidsche .Academie sedert hare stichting heeft uiteengezet, door de vermelding· 
nameltik. van het leven en de verdiensten van ieder der Hoogleeraren, die, 
gedurende een tijdvak van omstreeks driehonderd jaren, of de Geneeskunst 
zelve of d6 daartoe voorbereidende Wetenschappen onderwezen hebben . Al 
deze stukken, waarin een schat van meest onbekende doch zeer wetenswaardige 
bijzonderheden · is te zamen gebracht, zijn niet slechts op den tijd hunner 
verschijning met stee<ls klimmende belangstelling gelezen, maar zullen ook 
voor het late nageslacht hunne beÎangrijkheid blijven behouden. 

Zou nu die Schr{iver reeds om deze verdienste rechtmatige aanspraak op 
eene hulde aan zijne nagedachtenis in dit Tijdschrift kunnen maken, - er is 
buitenàien nog . veel meer, wat het tot plicht maakt da! de herinnering aan 
dezen voortreffelijken Geleerde voor · de nakomelingschap bewaard blijve. 
Immers zal men slechts de ltisf zijner nagelatene geschrjften behoeven in te 
zien, om reeds dadelijk tot, d~ overtuiging te kome!l, dàt ook hij, meer , nog 
dan menig ander, door zijne kennis en werkzaamheid, rijkelijk het zijne heeft 
bijgebracht, zoowel tot bevordering en uitbreiding van · de Geneeskundige 
Wetenschap als tot de handhaving van den alouden roem van 's Lands eerste 
Universiteit. 

Het schrijven van die hulde heb ik aan geen ander willen overlaten, niet,. 
omdat ik behoefde te vreezen, dat de zoo welverdiende lof alsdan aan mijnen 
broeder zou worden onthouden; maar veeleer, omdat ik meende door mijn 
zwijgen te zullen te kort schieten in het beantwoorden aan de groote ver
plichting, welke ik hem verschuldigd ben, die gedurende het grootste gedeelte 
van mijn leven mijn leermeester, mijn leidsman en mijn raadsman geweest 
is en wien ik niet slechts als mijnen oudsten broeder geëerbiedigd heb, maar 

als mijnen tweeden vader· bemind. 
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Intusschen ligt het geenszins in mijne bedoeling eene bepaalde lofrede op 

mijnen bro'eder te schrijven - daarmede zou ik allerminst in den _gee~t ban" 
delen van den man die een voorbeeld was van eenvoud en nederigheid: -
doch zoo ik mij niet geheel en al van eenige, zoo dubbel verdiende, lo~
spraak zal kunnen onthouden, waar zooveel te prijzen en te bewonderen va_It, 
dan vertrouw ik, dat het mij ten goede zal geduid worden, als men zrnt 
dat ik gedaan heb, hetgeen ieder onpartijdig heoordeelaar zou hebben moe
ten doen. 

En heb ik mij nu al niet in staat gevoeld een beeld van mijnen beminden 
broeder te schetsen, dat voor eenen geheel vreemde toereikend is om hem 
in zijne waarde te leeren kennen, zoo vertrouw ik toch, dat de eenvoudige 
vermelding der bijzonderheden, welke ik betreffende zijn leven in de volgende 
bladzijden heb te zamen gebracht, voor een aanzienlijk getal van de lezers 
van dit Tijdschrijt, die of Am btgenooten of Leerlingen van hem geweest 
zijn, welkom zijn zal. 

Zoo vàng ik dan nu mijne taak aan. 

GERARD COEN RAAD BERN ARD SURINGAR werd te Lingen geboren, den 
Ssten April 1802 en was de tweede zoon van LUCAS suRINGAR, destijds 
Predikant bij de Gereformeerde gemeente en Hoogleeraar aan de doorluchtige 
school te Lingen, later Theologiae Professor aan de Leidscke Universiteit. 
Zijne moeder CATHARINA ANNA ELISABETH BECKHAUS was de oudste dochter 
van FRIEDRICH WILHELM BECKHAUS, eersten Burgemeester der stad en Pro
tonotarius van de Graafschappen Lingen en Tecklenburg. - Bij den doop 
ontving hij zijne voornamen naar den oudsten oom van vaders zijde en naar 
tw.ee ooms van moeders zijde; t. w. GERAiW TJAARD SURINGAR, Professor in 
de Letteren en Rector van het Gymnasium te Lingen; Mr. CONRAD HEINRICH 
BECKHAUS, Advocaat en Secretaris van het Gemeentebestuu1;; en BERNARD 
ELIA$ SCHILLING, die met de jongste zuster zijner moeder getrouwd was. 
Naar dezen laatsten werd hij steeds BERNARD genoemd. 

In zijne geboorteplaats mocht hij als kind en aankomend jongeling ge" 
lukkige jaren doorbrengen, waarover hij in later tijd nog gaarne gewoon was 
te spreken. Met groote ingenomenheid kon hij dan over die eenvoudige bin
nenstad, wier gansche bevolking hij nagenoeg met naam en toenaam ge
kend had, en waarvan een groot gedeelte der aanzienlijksten tot den kring 
,der familie van moeders zijde behoorde, uitweiden. Buitendien had ook de 
grootvader van vaders zijde, TJAARD NICOLAAS SURINGAR, voormaals Burge
meester van Leeuwarden, zich metterwoon te Lingen gevestigd, tengevolge 
van de politieke beroeringen in "de laatste jaren der voi-ige eeuw. even als 
nog vele andere Holland~che families destijds om diezelfde reden derwaarts 
geëmigreerd zijn. 

Het elementair onderwijs was te Lingen in dien tijd zeer gebrekkig. Aan 
het hoofd der stads-school, waar SURINGAR zijn eerste onderwijs ontving, ston4 
een man, die reeds hooge jaren bereikt had en die meer om zijn gemoedelijk 
karakter, dan om zijne bekwaamheid geacht werd. Het onderwijs ging daar 
dan ook niet verder, dan het leeren lezen, schrijven en rekenen. Gelukkig 

5* 
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echter voor den jeugdigen BERNARD, dat zijne beide grootvaders mannen 
waren, wier lust het was zich met hunne kleinkinderen af te geven, en die, 
zooveel hunne bezigheden dit toelieten, door privaatlessen aanvulden hetgeen 
aan het openbaar onderwijs ontbrak. 

Een noodzakelijk gevolg van dien toestand was, dat men meestal ree,ds 
op zeven• of achtjarigen leeftijd naar de Latijnsche school moest gezonden 
worden. Doch ook daar was het onderwijs allesbehalve volledig·; nog daar
gelaten, dat de Docenten, met uitzondering van den Rector, eigenlijk mislukte 
Theologanten waren, die de vakken, welke zij moesten onderwijzen, niet ge
noegzaam machtig waren. Alleen het onderwijs in de Oude Talen droeg be
hoorlijke vruchten; al het andere werd àf geheel verwaarloosd, of zeer gebrek
kig gegeven. Zoo bestond bijv. het onderwijs in de Geschieden·is en de Aard
ri.jkskunde in niets anders dan het opzeggen van ettelijke paragraphen uit de 
tot schoolgebruik ingedchte handboeken van JOHANN MATTHIAS SCHRÖCK en 
JOHANN ERNST FABRI, zonder dat de onderwijzer door mondelinge voordracht 
de van buiten geleerde namen en feiten ophelderde, of ooit door het gebruik 
van Landkaarten of Synchronistische tabellen trachtte aanschouwelijk te 
maken. , 

Het was voornamelijk de overweging van dit gebrekkig onderwijs, die onzen 
vader heeft doen besluiten om, in het belang van zijn intusschen talrijk ge
worden gezin, een beroep naar de Leidscke Academie aan te nemen en Lingen 
te verlaten, waar hij anders gaarne zou gebleven zijn, indien hij slechts op 
eigen genoegen had willen letten of aan den :;tandrang gehoor geven van een 
groot deel der inwoners, wier achting en toegenegenheid hij ongeveer 20 jaren 
lang genoten had. · 

Het vertrek van onze ouders uit Lirigen heeft in Mei 1815 plaats gehad. 
BERNARD was toen pas zijn 15de jaar ingetreden, doch had reeds een tijd 
lang het onderwijs in de hoogste klasse op het Gymnasium bijgewoond, zoo
dat hij aldaar weldra tot de Academische lessen zou zijn bevorderd geworden, 
waaraan zijn oudere broeder FREDERIK WILLEM NICOLAAS, op even jeugdigen 
leeftijd, reeds een jaar begonnen was deel te nemen. Dat hij toch toen reeds 
zoo ver gevorderd was, blijkt uit de inscriptie van het boekgeschenk, waar
mede het Oollegie van Curatoren hem bij zijn .vertrek vereerd hebben. 

'l'e Leiden moest alzoo het onderwtis op het Gymnasium worden voortgezet, 
aan welks hoofd destijds de Rector 130SSE stond. Om te bepalen op welke 
klasse hij zou geplaatst worden, moest hij een examen ondergaan, waarbij de 
vader zelf tegenwoordig was, die, uit aanmerking van den nog zoo jeugdigen 
leeftijd zijns zoons, den wensch te kennen gaf dat hij liever iets lager dan 
te hoog mocht geplaatst worden. De uitslag was, dat !fien het raadzaam 
achtte, dat hij nog een half jàar de Conrectors-school zou bijwonen, om met 
den eerstvolgenden nieuwen cursus naar de school van den Rector bevorderd 
te worden. Die bevordering had dan ook op den bepaalden tijd plaats ·; het
geen den ' aanstaanden student dubbel aanger:aam was, dewijl de Conrector 
.BAKE alstoen aftrad, om als opvolger van WIJTTENBAOH het professoraat in 
de Literarische FaCL1lteit te bekleeden. Nog twee jaren bleef hij in de klasse 
van den Rector, die, als man van smaak en een goed Latinist, in geen ge
ringe mate lust ~n belangstelling bij zijne leerlingen wist op te wekken. :-:-:-: 
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In Augustus 1817 werd hij als primus van een v~jftal der hoogste klasse 
naar de Academische lessen bevorderd. 

B\j gelegenheid van de openbare promotie reciteerde hij tot afscheid aan 
het Gymnasium, e;ne door hem zelven gemaakte Latijnsche Oratiuncula: De 
literaru,n Humaniorum praestanlia; welke bijzonderheid bij SURINGAR niet zon• 
der beteek~nis ma { gerekend worden geweest te zijn. Bij hem toch was het niet 
slechts dat hij, die tot dusverre met de dagelijksche behandeling van de 
Grieksche en Latijnsche schrijvers was bezig gehouden, zijne oogenblikkelijke 
ingenomenheid met de ·Fraaije Letteren betuigde en de kennis daarvan als een 
noodzakelijk vereischte beschouwde voor iederen beoefenaar van welke Weten
schap ook; maar dat dit gedurende meer dan eene halve eeuw zijne steilige 
overtuiging gebleven is, dat bewijzen zijne later te vermelden geschriften, die 
ovei'al de blijken dragen, dat, ook onder geheel andere bezigheden, de lec
tuur van de Schriften der Ouden bij bem nooit geheel heeft opgehouden. 
Zelfs in het laatste jaar van zijn leven placht hij veel te lezen in CICERO de 
officiis, waarbij hij gebruik maakte van die uitgaaf, welke hU tot herinnering 
aan het Lingensclie Gymnasium van de Curatoren gekregen had. Toen men 
hem daarmede dageltiks bezig vond en zich daarover eenigzihs verwonderde, 
gaf h~j ten antwoord dat dit kostbare boek wel eigenlijk geschreven was voor 
jonge lieden om er bun leven naar in te richten, maar dat hij de lectuur 
daarvan tevens beschouwde als eene zeer geschikte re·capitulatie voor oude 
menschen om er hun afgelegde levensloop aan te toetsen; en dai hij weldra 
met datzelfde doel nog eens den LAELIUS zou gaan lezen. 

Of er vele gestudeerden uit vroeger tijd zullen kunnen genoemd worden, die 
met zoodanig doel op zeventigjarigen leeftijd nog eens hunnen CICERO uit de 
kast gehaald hebben, is mij geheel onbekend; dit echter weet ik, dat het hier 
vermelde voorheel<l door menig ander voor een niet minder heilzame wenk 
'behoeft beschouwd te worden, als . de zoozeer geprezene zelfbeproeving van 
den ouden CATO, van wien verhaald wordt, dat hij gewoon was zich des 
avonds te binnen te brengen, wat hij op iederen dag gezegd, gehoord en ge
daan had. 

Doch keeren wij terug tot het jaar waarin SURINGAR als student werd ingeschre
ven. Dit was het jaar 1817.' Als aanstaand Medicus had bij de lessen bij te wonen 
qver iYatkesis, Pkysica, Okemie en Botanie, welke gegeven werden door EKAMA, 

SPElJERT VAN DER EIJK en BRUGMANS, waarbij nog <le verplichte collegies 
kwamen van VAN DE WIJNPERSE over de Logica en die over de Latijnscke 
en Grieksèke lette1·en van z~jnen ,·oormaligen leermeester BAKE. Dat hij ook 
dit laatstgenoemde vak met meer dan volstrekt vereischten ijver en , belang• 
stelling heeft bijgewoond blijkt uit de verklaring van BAKE, die zijn testimo
nium besloot met deze woorden,, waarmede zelfs een oppassend literator ex
professo zou tevreden geweest zijn: Lubentissime itaque testor, zoo luiden 
die woorden, egregiurrt huncce juvenem in Graecae Latinaeque linguae studia 
non minus gnaviter incuóuisse, quam si id unice ageret nee alia Bpectaret. 

Na het propaedeutisck examen tegen het einde van het eerste studiejaar 
(13 Junij 1818) met goed gevolg afgelegd te hebben, kon hij in het tweede -
studiejaar een aanvang maken met de Natuurkundige Wetenschappen, die meer 
bijzonder op de Geneeskunde betrekking hebben. De meeste lessen had hij 
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dus waar te nemen bij SANDIFORT en wel over Anatomie en Phy8iologie; 
doch tevens bleef hij, zooveel doenlijk was, de cóllegies van BRUGMANS bijwo
nen, voorál die over de Botanie. Voor dit vak heeft SURINGAR op dien leeftijd 
klaarblijkelijk eene bijzondere voorliefde gehad en daaraai zal het moeten toe• 
geschreven worden, dat hij het tweemalen ondernomen heeft ·eene uit dit vak 
opgegeven Prijsvraag te beantwoorden. Zijn eerste antwoord op de Leidsche 
prijsvraag van 1819 werd met goud óekroond; doch met het tweede antwoord 
op de Groningsche prijsvraag van 1820 mocht hij slechts eene eervolle ver
melding behalen, waarbij echter de Faculteit verklaarde dat zij den schrijver 
als Victorem alterum, si posset, pronuntiare vellet. · 

Tot de studievakken, waarover het zoogenaamde candidaats-examen loopt, 
behoorden ook toen, de .Materies medica en de algemeeue Pathologie. Over 
eerstgenoemde wetensclrnp handelden de lessen van Prof. KRAUss, die in een 
Dicteer-collegie bestonden en slechts door enkelen bezocht werden. Op dat 
collegie werd zoowel het pharmacognostisck als het pkarmacodynamisck gedeelte 
der geneesmiddelen behandeld, zoodat jaarlijks slechts een zeer klein deel af
gehandeld kon worden. En aangezien die lessen door geene aanschouwelijke 
voorwerpen werden opgehelderd, en het bij de opgave van verschillende 
over de onderscheidene middelen te boek gestelde meeningen, doorgaans 
aan behoorlijke kritiek ontbrak, lieten de vruchten van dat onderwijs veel 
te wenschen over. - Des te vlijtiger werden de lessen over de Pafho
logie bijgewoonu, die in de interpretatie bestonqen van de Pathologia 
medicinalis van GAUBIUS. Op dat collegie werden door de hoorders vlijtig 
excerpten gemaakt van het gesprokene, en er werd dageliJksch gerespondeerd. 
- Zooals de beide Hoogleeraren, die de pharmacologische en pathologische 
lessen gaven, KRA.Oss en BERNARD1 in hunne uitwendige en theoretische ziens
wijze een groot verschil en zelfs een onmiskenbaar contrast opleverden, zoo 
was dit volgens SURINGAR evenzeer het geval bij hun klinisck ondert..()i_j8; 
Prof. BERN ARD was aan het ziek bed een uitnemend voorbeeld van wa~e hu
maniteit, naauwkeurigheid, practiscben blik en_ eenvoudige behandeling, in de 
manier van BOERHAAVE, wiens sterkere purgeermiddelen echter nooit werden 
voorgeschreven - Op het klinisch onderwijs van Prof. KRAUSS waren vooral 
twee aanm.erkingen te maken, eerstens dat de ijverige en voortvarende man 
eene al te levendige phanta~ie bad en daardoor aan speculative beschouwin
gen weleens te veel toegaf, en in de tweede plaats dat hij een zeer groot 
voorstander was van narcotica en andere toxicologische stoffen. Was BERNARD 

in sommige opzichten te veel aan het oude gehecht, aan zijn ambtgenoot 
KRAUSS :rpogt men mogelijk het verwijt doen, dat alles wat nieuw was reeds 
daarom voor aanbevelingswaardig gehouden werd. De goede man was daar
om, niettegenstaande hij een zwak en lijdend ligcbaam omdroeg1 gewoon eenige 
uren daags aar1 de lectuur va!l journalen te besteden. -- KRAUss en BERNARD 

beiden hadden echter dit met elkander gemeen dat zij het grootste belang 
in hunne leerlingen stelden. 

Na candidaat in de Medicijnen geworden te zijn, beproefde hij op nieuw 
zijne krachten aan het beantwoorden der in 1822 door de Medische Facul
teit te Leiden uitgeschrevene Prijsvraag. Ofschoon deze poging met den 
gew-enschten uitslag achtervolg<l werd, is echter, zooals het althans scheen, de 
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inspanning, welke die arbeid gevorderd had, omdat daarvoor een zeer groot 
aantal geschriften onderzocht en beoordeeld moesten worden, de hron geweest 
van eene ernstige en langdurige ziekte, zoodat hij dan ook niet in staat ge
weest is de hem toegewezene medaille uit handen van EKAMA. die op 8 
Fehruar{i 1823 als Rector magnificus aftrad, in persoon te ontvangen. 

Pas in den laten nazomer van dat jaar genoegzaam hersteld zijnde, begon 
hij weldra aan de bewerking z ~jner Dissertatie. Als onderwerp daarvoor koos 
hij het onderzoek van de normale en abnormale vorm<lrift in het dierlijk 
lig-chaam, vooral van den mensch en gaf daaraan den titel De n'isu formativo 
ejusque erroribus. Na dezi.~ op den 2den J unij 1824 in het open baar verde
digd te hebben, werd hij door SANDJFOR'l'. als. promotor, die toen tevens 
Rector magnificus was, tot Medicinae Doctor bevorderd. - Hoewel die Dis
sertatie bij haar verschijnen, de goedkeuring van vele bevoegde beoordeelaars 
en onder deze van den geleerden en genialen ELUMENBACH wegdragen r.oogt, 
was de schrijver zelf echter in lateren tijd van oordeel, dat hij zijn onder
werp, in navolgiHg van zijn ber~emden voorganger, met meerdere beknopt
heid had moeten behandelen, en wel1igt de zoogenaamde Vitia acquisita ge
heel bad moeten uitsluiten. 

Nog in diezelfde maand (16 Junij) werd hij tot Artis Obstetriciae IJoctur 
bevorderd en maakte spoedig daarna een reis door België, hoofdzakelijk 
om eenigen tijd te Gent en te Luik te vertoeven. In eerstgenoemde stad 
genoot hij eene vriendelijke ontvangst b\j Prof MARNE, en woonde de lessen 
van de Hoogleeraren VAN ROTTERDAM, KLUIJSKENS en VAN COETSEM bij. Te 
Luik sloot hij zich inzonderheid c1an Prof. GAEDE aan, een jong Duitsch 
geleerde, wiens lessen over de Natuurlijke historie, vooral over Palaeonto
logie zeer belangrijk waren. 

l!it België teruggekeerd, vertrok hij tegen het begin van den Winter-cursus 
naar Parijs, alwaar h~i in ruime mate vond, wat hij er zocht, eene geschikte 
gelegenheid namelijk om meer opzettelijk de Oh-irurgie te beoefenen. Tot dat 
einde woonde hij dagelijks de kliniek va.n den beroemden DUPUIJTREN in het 
Hótel Dz'eu bij, en bewonderde in dien Kunstoefenaar niet alleen het groote 
talent in het verrigten van heelkundige operatiën maar ook de bijzondere 
helderheid en gemakkelijkheid waarmede die Hoogleeraar, na de geëindigde 
visite, in het zoogenaamd ampbithéatre, vóór of na de aldaar verrigte opera
tiën, over Qè meest belangrijke gevallen der aanwezige patiënten sprak. -
Ofschoon SURINGAR zich ook de practiscbe heelkundige lessen van· BOIJER, 

ROUX, RICH ERAND en den jongeren CULLERIER trachtte ten nutte te maken, 
was dit echter slechts enkele malen mogelijk, eensdeels wegens den grooten on
derlingen afstand der hospitalen, en ten andere wegens d~ voor het onderwijs 
hoogst nadeelige bepaling, dat alle de klinieken te Parijs, des morgens op 
denzelfden tijd gehouden werden. - Van het bijwonen van een Coura dea 
Opérations bij LISF.RANC trok hij groot voordeel, te meer dewijl hij in zijne 
verwachting van te Parijs welligt gelegenheid te zullen vinden om in vivo 
te leeren opereeren, teleurgesteld werd. - Behalven enkele lessen van CHO

MEL woonde bij geene geneeskundige kliniek te Parijs bij, te minder dewijl 
de leer van BROUSSAIS in dien tijd bijna algemeene toepassing vond. 
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In het voo1·jaar van 1825, vertrok hij, over Straaaburg, waar hij . eenige 
dagen vertoefde, vooral om de an-atomische verzameling, onder het bestuur 
van LOBSTEIN, te leeren kennen, naar Be,rlijn, alwaar h\j vijf of zes maandèn 
met hetzelfde doel, als vroeger te Parija, vertoefde. Onder de Professoren 
der Medische Faculteit bèzocht hij meermalen den beroemden HUFELAND, en 
den bij dezen zijnen schoonvader inwonenden Prof. OSANN, hetgeen te gemak
kelijker geschieden kon, dewijl HUFELAND een huis in de D01·otkéen Strasse, 
alwaar SURINGAR zijnen intrek genomen had, bewoonde, en wekelijks een be
paalden avond voor bet ontvangen van bezoek bestemd had. Behalve· vreemde 
geleerden, die tijdelijk te Berlijn vertoefden, waren er sommige huisvrienden, 
zooals Doctor HEIM en de Hofprediker STRAUSS, die aan voornoemde gezel
lige avond-vereeniging deel namen. Op een meer fa!niliaren voet ging SURIN

GAR met ' Prof. HECKER om, die zich als Geschiedschrijver een regtmatigen 
naam verworven heeft. - Ook te Berlijn . maakte SURINGA.R hoofdzakelijk 
werk van de studie der Chirurgie, zoodat hij dagelijks de kliniek van RUST 

in de Okarité, en het practisch geneeskundig onderwijs van voN GRAEFE, in 
een afzonderltik hospitaal, dat grootendeels als eene privaat-stichting be
schouwd moest word~n, bijwoonde. Bij laatstgenoemden Hoogleeraar kwamen 
de meeste en somtijds zeer belangrijke operatiën voor. (Terwijl VON GRAEFE 

voor het verrigten van operatiën groote talenten bezat, zoo muntte RUST · 

volgens SORINGAR meer als klinisch docent uit.) Voor · de Oplttkalm-iatrz:e, 
inzonderheid tot het verkrijgen van technische bekwaamheid, door het opereeren 
op varken~oogen, nam SURINGAR met drie andere jonge Doctoren, aan een 
privaat~cursus bij Prof. JÜNGKEN deel. - Onder de overige Professoren van 
de Berlijnsche Geneeskundige Faculteit maakte SURINGAR inzonderheid kennis 
met den Hoogleeraar CASPER, wiens lessen over de Geregtelijke Geneeskunde 
veel opgang maakten. · 

Bij het einde van het semester ondernam SURINGAR de terugreis naar Lei
den, en rigtte deze op die wijze in, dat hij eenige dagen te Leipzig, Halle en 
Göttingen vertoeven kon. Ook kon hij, laatstgenoemde Hoogeschool bezocht 
hebbende, gemakkelijk aan zijn verlangen voldoen~ om zijne geboorteplaats 
Lingen terug te zien. 

In de eerste dagen van het jaar 1826 te eiàen teruggekeerd, werd hij 
weldra (26 Januarij) tot Okirurgiae Doctor gepromoveerd, en vestigde zich als 
Geneesheer te Leiden. In die betrekking was hij gedurende vier ja1·en werkzaam 
en had hij bij eene kleine geneeskundige praktijk, die echter gaandeweg 
vermeerderd werd, doordien bij een Stads--JJoctoraat kreeg, en zich als adsis
tent-Doctor aan een zoogenaamd Ziekenfonds verbond, overvloedige gelegen
heid om ·zich met eenigen letterkundigen arbeid bêzig te houden. 

In den nazomer van 1826, heerschte de zoogenaamde Groninger·ziekte, 
eene epjdemie van ernstige galkoortsen in de beide Katwijken, terwijl de 
drie aldáár gevestigde Geneeskundigen daardoor evenzeer werden aangetast. 
Aan het verlangen van Doctor MEIJER voldeed SURlNGAR door eenige dagen 
zijne praktijk waar te nemen. Gelukkigerwijze werd echter die collegiale dienst 
niet lang van hem gevorderd, daar het hem spoèdig bleek dat één Medicus 
(lan de uitgebreidheid der behoefte onmogel~k voldoen kon, 
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De gelegenheid tot , eene meer zorgvuldige waarnemin~ verschafte hêm eene 
epidemie van mazelen, die eenige jaten later te Leiden heerschte en vooral 
in de w~jk, die hij als Stads-Doctor bediende, werd waargenomen. Van die 
epidemie heeft SURINGAR eene korte beschrijving uitgegeven. 

Intusschen had hij zich, na zijne terugkomst uit het Buitenland, van ston
den aan bezig gehouden met het opmaken van een Verslag van hetgeen hij 
opzichtens de Ohirur,rtie in Ji'rankrijk en IJuitschland gezien had. Ongelukki
gerwijze echter vergiste hij zich in de keus der taal, waarin hij zijne opmer
kingen heeft medegedeeld. Had h~i daarvoor het Fransck gekozen, onge
twijfeld zou zijn geschrift veel opgang gemaakt hebben; doch het in het 
Latijn geschreven boek de Oh-i'rurg,ia Gallorum vond zoo weinig aftrek, dat 
noch de schrijver noch d·e uitgever qen moed gehad hebben het pendant 
daarvan de Okfrurgia Germanorum ter perse te leggen. 

Door deze teleurstelling echter geenszins ontmoedigd ondernam hij weldra 
eenen arbeid, waarvoor, bij gunstigen uitslag, geen uitgever behoefde gezocht 
te worden. De Provinciale G_ommissie van Geneeskundig Onderzoek en Toe
voorzickt z'n Noord-liolland had namelijk als Prijsvraag uitgeschreven eene 
Gesckied- en Oordeelkundige Verkandeling over het leerstelsel 'Van den Fran
schen Geneesheer BROUSSAIS. Het antwoord, door SURINGAR ingezonden, werd 
met goud bekroond en is voo,r rekening van die Commissie gedrukt en in 
1829 in het licht gegeven. 

In de laatste dagen van de maand December 1829 werd SURINGAR verrast 
door een berigt in de Nieuwspapieren, dat Curatoren van ket Atkenaeum Illustre 
te Amsterdam, hem aan den Gemeenteraad hadden aanbevolen als opvolger 
van den op 13 September 1829 overleden Hoogleeraar H. BOSSCH.A.. Tot die 
geheel onverwachte gebeurtenis had, gelijk later bleek, aanleiding gegeven 
eene briefwisseling van den Leidschen Hoogleeraar SANDIF9RT met den toen
maligen Amsterdamschen Burgemeester FREDRIK VAN DE POLL, die als schoon
zoon· van den vroeger overledenen Hoogleeraar ANDRE~s BONN, in het bezit 
was van de door dezen nagelatene, tot opheldering van de Leer der Breuken 
dienende Ontleedkundige .Afbeeldingen, die de Leidsche Hoogleeraar hoog 
waardeerde en ten algemeenen nutte wenschtte uit te geven. In een der over 
dat onderwerp gewisselde brieven, die, zooals bekend is, tot het gewenschte 
doel geleid ' hebben, uoeg de Heer VAN DE POLL, in zijne dubbele betrekking 
als Burgemeester en Curator van ket Atkenaeum aan den Heer SANDIFORT om 
een geschikten candidaat te willen opgeven voor het vacante Professoraat z'n 
de Ontleed- Natuur- en Heelkunde, dat vroeger door BONN en GERARDUS 

VROLIK, en laatstelijk door BOSSCHA bekleed was. Het door zijn ieermeester 
SANDIFORT op die vraag gegeven antwoord had het gevolg; dat SURINGAR bij 
Besluit van den StedeliJ°ken Raad van Amsterdam (6 Januarij 1830) voor 
die betrekking benoemd werd. Daardoor zag hij dus geheel onverwacht 
een nieuwen werkkring voor zich geopend, dien hij echter zeker niet 
aanvaard zou hebben, als zijn hooggeschatte Leermeester hem daartoe niet 
den noodigen moed gegeven, ei1 alle door hem geöpperde bezwaren uit den 
weg geruimd had. · 

Na den 15den Maart beëedigd te zijn, en eene ·Latijnsche InwiJdingarede 
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gehouden te hebben, maakte h{j terstond met de Le8sen over Anatomie en 
~kysiologie een begin, aanvankelijk voor de Studenten aan het Afhenaeum 
In het Latijn, en voor de Leerlingen aan d(\ Klinische school in het Hollandsck. 
Weldra bleek het echter, dat dit op die wijze moeijelijk was vol te houden, 

en dat het geschikter was voor beiderlei leerlingen gecombineerde lessen in 
de moedertaal te houden, te meer dewijl ook de Openbare Anatomische JJemon
stratiën, aan welke vele Doctoren en Heelmeesters deelnamen, doch ·die toen 
geruimen tijd hadden stil gP-staan, in het Hollandsck moesten gegeven wor
den. Tegen die openbare ontleedkundige lessen, die des avonds gehouden wer

den, had SURINGAR wegens het talrijk aldaar verschijnend publiek bijzonder 

opgezien, te meer dewijl hij eiken morgen het daarvoor bestemde praeparaat 

vervaardigen moest, zoodat er weinig tijd tot voorbereiding overschoot. Spoe
dig echter bleek het hem, dat men grootendeels kan wat men ernstig wil, en 

hij had het geluk te ontwaren dat het aanwezige publiek steeds een méer 
opwekkenden dan intimideerenden invloed op hem uitoefende. - Naar zijn 

vermogen trachtte hij aan die Demonstratiën eenige verscheidenheid te verschaffen , 
. door het vermelden van belangrljke, vooral op Vergelijkende Ontleedkunde en 
Tkeoretiscke Heelkunde betrekkelijke bijzonderheden. - Gedurende · den tijd . 

van . het jaar, dat die Openbare Lessen gegeven werden, stonden de overige 
co1legies stil, met uitzondering van de zoogenaamde Methodus Secandi, of 
eigene practiscbe oefeningen der studenten, onder toezigt en leiding van· den 

Professor. - Intusschen ontbrak het bij zijne komst te Amsterdam aan de 
daarvoor. ·noo<lige localiteit, dewijl er in het voor de Anatomie afgezonderde 
gedeelte van het gebouw op de Nieuwmarkt. behalve het Theatrum anatomi
cum, waarin reeds TULP en RUISCH hunne Demonstratiën gehouden hadden, 

en een tamelijk groot vertrek, waarin het Kabinet van HOVIus, in glazen kas

ten tegen . den muur geplaatst was, en waarin Vergaderingen van het Oollegie 
van Heelmeesters :q:10esten gehouden worden, alleen een klein focaal, voor het 
verblijf van den Professor en voor het maken zijner anatomische praeparaten 
bestemd, disponibel was. In dat gebrek werd echter, op zijn verlangen, voor

zien, door een gedeelte van den zolder af te scheiden, te betimmeren, van 

geschikte dakramen en van de noodige tafels en andere gereedschappen te 

voorzien. -~· Van de op die wijze tot stand gekomene lnrigting voor eiqene 
practiscke oefeningen werd zoowel door de Leerlingen aan de Kliniscke scltool 
als door de Medische Studenten aan het Athenaeum vlijtig gebruik gemaakt, 

terwijl het uit de voorrede van deu Catalogus Speciminum pathologico-anato
micorum, door hem in 1866 bij de .Sohenking van een ze()r groot deel zijner 
verzameling aan de Leidsche Hoogesckool uitgegeven, blijken kan, dat sURINGAR 

zelf een groot deel van den dag bezig was, zoo.weJ om zich zelf in de Anato

mische Techniek te oefenen, als om, zoo spoedig mogelijk, eene Verzameling 

van voor het onderwijs benoodigde, ontleedkundige praeparaten te vervaar

digen. 
Buiten al deze reeds talrijke werkzaamheden kon SURINGAR, voor wien het 

arbeiden eene behoefte scheen geworden te zijn, nog den tijd vinden, om 

andermaal bij dezelfde Provinciale Commissie eene Vraag te beantwoorden 

Over de doelmatigste inrigting van sterflijsten , welk antwoord ook weder be

kroond weJd en in 1831 is uitgegeven. 
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Het tot dusverre bekleede .Professoraut in de Ontleedkunde, waarin sURINGAR 

zich voorgesteld had zijn getieele leven lang te zullen werkzaam zijn, is ech
ter van zeer korten duur geweest. Reeds voor zijne komst te .Amsterdam was 
Prof. THIJSSEN, die als Hoogleeraar in de Geneeslcunde, aan de in 1828 opge
rigte, Klinische Genees• Heel- en Verloskundige School benoemd was (en met 
wien SURINGAR . op eene aangename wijze had kennis gemaakt na de bt:kroo

ning ,zijner Verhandeling over ket leerstelsel van BROUSSAIS) na eene kort
stondige ziekte overleden (8 Januarij 1830) en reeds spoedig nadat SURINGAR 

zijne betrekking aanvaard had, werd in die vacature voorzien door de benoe
ming van den Heer JACOB LANDT, Medi.cinae Doctor te Rotterdam, dien 
SURINGAR onder zijne oudere tijdgenooten aan de Academie gekend had, en 
dien hij in alle opzichten meende te kunnen aanbevelen, toen hij door zijnen 
vriend en ambtgenoot c. B. TILANOs naar zijne meening aangaande een waar
digen opvolger van THIJSSEN gevraagd werd. Om als zoodanig op te treden 
en zich aan de Klinisclze Sclzool te Amsterdam te verbinden, toonde Dr. LANDT 

zich bereid, doch had naauwelijks zijne nieuwe betrekking aanvaard, toen hij 
door een ernstigen typhus aangetast werd en . daaraan 30 October 1830 be

zweek, alvorens hij nog zijne Inwijdingsrede had uitgesproken. 
Zoo was dan het Medische _ Professoraat en het daaraan verbonden waar

nemen· der Geneeskundige praktijk in het uitgestrekte Binneugastlzuis te 
Amsterdam op nieuw vacant, en men besloot, na gehoudene deliberatie, die 
betrekking aan SURINGAR aan te bieden, meenende dat laatstgenoemde welligt 
genegen zou zijn om van Professoraat te veranderen. - De meeste aanleiding 
tot dien maatregel was hierin gelegen, dat het aan de Commissie van Toezigt 
over de Klinische Schóol en aan de Curatoren van het Athenaeutrt Illustre te 
.Amsterdam gebleken was, dat Professor WILLEM VROLIK te Groningen, die 
vroeger vruchteloos aangezocht was om het Professoraat in de Anatomie bij 
het Athenaeum, als opvolger van BOSSCHA, te bekleeden, later in zienswijz~ 
veranderd was, en er thans toe overhelde om Groningen met .Amsterdam, 
wáár hij, behalve zijne quders en andere familiebetrekkingen, de uitgebreide 
anatomische verzameling van zijnen vader en een groot getal vrienden had 
achtergelaten, te verwisselen. - Na over die zaak door zijnen vriend TILANUS 

en anderen gepolsd te zijn, besloot SURINGAR - zich die verwisseling van werk
kring, ook in het algemeen belang, te laten welgevallen, zoodat hij bij 
Ministeriëele Dispositie van 1 Maart 1831, tot Hoo.r;leeraar aan de Klini8cke 
.School van Genees- 71eel- en Verloskundig onderwijs te Amsterdam be
noemd werd. 

Die nieui'e betrekking werd 1 Ju nij met het uitspreken eener Inwi,jdings
rede door hem aanvaard, ofschoon bij reeds weinige dagen na zijne benoe
ming de geneeskundige praktijk in het Binnengasthuis had waargenomen. -
Bij het gro()t getal patiënten, wier geneeskundige behandeling hem was op
gedragen, en van welke een twintigtal, in twee kleine bovenzalen. voor het 
Klinisclz onderwijs werden afgezon'derd, ontbrak het natuurlijkerwijze aan 

geene veelvuldige gelegenheid tot het doen van lijkopeningen, zoodat zijne 
vroegere anatomische studiën geenszins behoefden gestaakt te worden. 

Ofschoon aan zijn verzoek om als Gewoon Hoogleeraar aan het Athenaeum 
ontslagen te worden, ten einde het Professoraat aan de Klinische Scltool 

. ' 
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die te Amsterdam geene Stedelijke, maar Rijks-instelling was, te kunnen be
kleeden, gereedelijk voldaan werd, zoo werd dat ontslag echter· weldra door 
zijne benoeming tot Professor ltonorarius aan eerstgenoemde Stedelijke in
rigting voor Hooger onderw~js opgevolgd (1 J unij 1831). De toekenning van 
dien, evenzeer aan zijnen ambgenoot TILA.NUS verleenden titel, was geene 
loutere formaliteit~ maar verleende het regt om ook aan de studenten van het 
Atnenaeum, hetzij afzonderlijke, of met die aan de Klinisclte Scltool vereenigde, 
lessen te geven, zooals wederkeerig door de Professoren aan het .Atltenaeum 
het onderwijs voor de leerlingen van de Klinisclte Scltool aangevuld werd. 

Hoewel SURINGAR op die 'wijze dezelfde discipels als vroeger bleef behou
den of althans later terug zou zien, zoo ondergingen echter de studievak ken, 
die hij voortaan te onderwijzen had, eene aanmerkelijke verandering. Dit kan 
blijken uit de Series Lectionum aan het Athenaeum van 1830 en de eerst
volgende jaren; zooals die in de Annalen van de Leidscke Hoogeschool wer
den opgenomen. 

1830-1831. 

G. C. B. SURINGAR, puólice in Theatro Anatomico, pa1·tium corporia kumani 
fabricam et usum docebit; 

Selectiora Oltirurgiae capita explicabit, et operationes, quae dicuntur, clti-
rurgicas in cadavere instituet ; 

Privatim docebit: 
Osteologiam, et reliquas Ánatomiae ltumanae partes; 
Pk9siologiam, Anatome comparatá illustratam; 
Methodum secandi ltominum mortuorum corpo1·a. 

1831-1832. 
Buiten de lessen aan de Klinisclte School als Professor konorarius aan het 

.Atkenaeum. 
· G. 0. B. SoRINGAR privatim docebit: 

Universam medicinae rationem illiusque discendae methodum (Encyclopaediam . 
et Methodologiam medicam); 

.A.get de cognoscendis et curandis _ ltominum morbis, cum in .scholis privatis, 
turn ad aegrotantium lectulos. 

- 1832-1833. 
Privatim docebit: 
Universam medicinae rationem caet. ; 
Tlterapiam 9eneralem et Selecta Pkarmaoolo9iae capita; 
Doctrinam de morbis, qui dicuntur, Acutz"s. 

1833-1834. 
Privatim do ce bit : 
Universam medicinae rationem caet.; 
Histo,iam Artis et Scientiae medicorum; 
Pherapiam generalem et selecta Pltarmacologiae capita; 
IJoctrinam morhorum, .qui Chronici vel diuturni vocantur; 
Medicinam practicam, ad lectulos ae9rotantium, in Nosocomio SANCTI PETRI. 

Men ziet du~ dat SURINGAB. oo~ nog na zijne verbindtenis aan de Kliniscke 
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Sclzool, voortging om voor de Studenten aan het Atkenaeum afzonderlijke 
lessen te geven, en wel op hunne begeerte, in het Latijn, vermits zij later in 
die taal hunne academische e:irnmens zouden moeten afleggen, en de meesten 
zich ook voorstelden, om" na een driejarig verblijf te Amsterdam, hunne stu
diën te Leiden of te Utrecltt te gaan voortzetten, Aan die omstandigheden 
is het dan ,ook toe te schrijven dat STJRINGAR voor zijne achtereenvolgens, 
tusschen 1834 en 1838 uitgegevene hand boeken Over de .Algemeene Tlte1·apie 
( een meesterstuk waaruit men den grooten Therapeut leert kennen) en Over 
de leer der acute en der ckronisclte ziekten van het Latijn heeft gebruik ge
maakt. Immers was het, vo1gens hem, gemakkelijker, hij de Hollandsclte 
lessen voor de Leerlingèn der Klinisclte Sckool, een L rdijnsck boek als leid
draad te \·olgen, dan om hij de in het Latijn te geven lessen vari. een Hol
landsck . handboek gebruik te maken. - Het Onderwijs aan het ziekbed was 
echter voor de Studenten en voor de Leerlingen aan de Klinisclte Sckool ge
combineerd, en daarbij werd, met uitzondering der kunsttermen, vooral bij 
de diaguose en prognose, waarover in het bijzijn van den patiënt gehandeld 
werd, de Hollandsche taal gebezigd. - Door die verdeeling van zijne werk
zaamheden meende -SURINGA.R aan den wensch zijner leerlingen, die, hoewel 
tot tweed er lei Inrigtingen · behoorende, echter gmvoonlij k in goede harmonie 
leefden, _ het best te kunnen voldoen. - Intusschen werd zijn werkkring meer 
dan volstrekt noodig· was, uitgebreid; want men boude daarbij in het oog, 
dat er dagelijks veel tijd voor de behandeling der zeer talrijke patiënten ge
vorderd werd, dat er twee- of meermalen in de week ltj kopeningen te doen 
waren, en dat de Pi·ofessor elken dag ook eene avond-visite in het Gasthuis 
doen moest. - Niettegenstaande de dagelijksche inspanniug, die daarvoor 
gevorderd werd, heeft SURINGAR zich gedurende de twaalf jaren, dat hij in 
dien werkkring geplaatst was, zeer gelukkig gevoeld en deze zijne betrekking 
met d~n meest mogelijken ijver en de grootste naauwgezetheid waargenomen. 
Het was voor hem, gelijk hij dikwijls zeide, eene uitgebreide leerschool, die 
hij nergens beter had kunnen •vinden. Moest hij echter thans op nieuw diezelfde 
betrekking bekleeden, dan zou hij in de verdeeling van den arbeid,' die voor 
zijne opvolgers aanmerkelijk verligt is geworden, anders te werk gaan. 

• Mef het dubbele doel voor oogen, om de belangen der lijders en lij de• 
ressen in de eerste en voornaamste plaats te behartigen, en om voor het on
derwijs en de wetenschap te doen, wat in zijn vermogen was, heeft hij wel 
eens naar het onbereikbare gestreefd. In den beginne toch meende hij, 
aangaande alle patiënten aanteekeningen te moeten houden en van elken 
lijder eene korte ltistoria morhi te moeten opschrijven. Daar dit spoedig 
zijne krachten te boven ging, bepaalde hij zich dus later alleen tot de lethale 
gevallen, die doorgaans de gewigtigste waren en met · de sectio cadaveris 
konden aangevuld worden. Te laat zag hij echter in, dat het verkeerd ge
weest was, . die stukken in het Latijn op te stellen. zoodat hij ook door den 
dubbelen arbeid, dien de overbrenging in het Holland8ck gevorderd zou heb
ben, zich van de uitvoering van zijn voornemen, om de voornaamste genera 
morborum door speciëele ziektegevallen op te helderen, heeft laten afschrikkên. 

l'ot de vele genoegens, die hem te Àm8terdam zijn te beurt gevallen, e~ 

... 
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waaronder, in de eerste plaats, eene gelukkige huwelijksverbintenis met ALETTA 

WILHELMINA TEN CATE (SURINGAR werd den 14den Junij 1832 met die be
minnenswaardige, talentvolle vrouw, geboren 20 J unij 1811, door den echt 
vereenigd) vermeld mag worden, droeg ook allezins bij de vriendschappelijke 
verhouding, waarin hij tot vele zijner ambtgenooten, vooral tot de Heeren 
c. B. TILANUS, w.s. SWART en w. H. DE VRIESE stond. Eerstgenoemáen had 
hij bijna dagelijks het genoegen te ontmoeten, en met de beide anderen in 
wier gezinnen hij als Medicus practiseerde, had hij een hoogst vrien<lschap
pelijken en tevens leerzamen omgang. 

Intusschen ontbrak het SURING.A.R, tijdens zijn verblijf te Amste1·dam, bij 
het vele goeds dat hij dankbaar genoot1 ook niet aan teleurstellingen. Vooral 
griefde het hem zeer, toen hij, na een kinderloos huwelijk gedurende vier 
jaren, zijn in 1836 geboren eerste kind negen maanden na de geboorte moest 
missen. Hoe hem het verlies van dat dochtertje toen ter neêrdrukte en hem 
tijdelijk de lust voor meer gezette studie benam, kan blijken uit de woorden 
waarmêe hij de Praefatie van het lste Deel zijner Isagoge in lJoctrinarn mor
oorura Ckronicorum besloot: 11Quod peregrinatoribus -subinde acèidit, zoo 

schrijft hij, ut viae longinquitate defessi, ad finem itineris suscepti non 
perveniant, sed nolentes paulisper otiari cogantur·, donec firmatis et refectis 
in eodem absolvendo pergere liceat; idem prok dolor ! accidit miki, toti 
jam occupato in dige1·endis iis quibus longorum, qui vocantur, mo,·borum 
scientia continetur. Dolores quippe et luctus privati, oborti ex morte 
dirissirna pupillae inf antis, quae primum juit amoris et thalami pignus, · 
or_nnes sic prostaverunt vires, ut progredi quo volueram, non potuerim, sed 
in media /ere via subsistere fuerim coactus. · Invita 1J1inerva cursum 
Jacere nolui. Qui ergo expl-icandi supersunt morbi materiem efficiunt, in 
qua altera libri pars ve1·sabitur, propediem typis exscribenda, si Deus vitae 

parcat et largiatur v-ires." 

Na een dertienjarig verblijf te Amsterdam, waar hij eene algemeene achting 
genoot en zoowel binnen als buiten de stad veel consultative practijk had, 
werd hij bij Koninklijk Besluit van 11 Maart 1843 tot Gewoon Boogleeraar 
in qe Geneeskumdige Faculteit bij de Hoogesr:kool te Leiden, ter aanvuliing 
der vacante plaats door het aan M. J. MACQUELIJN op 70jarigen leeftijd verleend 

emeritaat ontstaan, benoemd. Die roeping meende hij te moeten volgen, 
vooral ook omdat hij voor de Leidsche Academie steeds eene groote voor
liefde bad blijven behouden. Daarenbo~en had hfj de overtuiging, dat hij te 
Leiden, alwaar hij zijne moeder, zijne eenige zuster CECILIA JOHANNA (echt
genoot van Mr. P. c. LEZWIJN), zijnen door hem innig geliefden broeder 
WILLEM HENDRIK DOMINICUS toen Prorector en thans Rector van het Gymna
sium en andere dierbare familiebetrekkingen terug zou vinden, en wáár hij 
zijnen leermeester SANDIFORT tot ambtgenoot heb ben zou, niet alleen een nutti• 
gen werkkring ging bekleeàen, maar ook zijn leven, dat te Amsterdam, gelijk 
hij dikwijls gewoon was te zeggen als een maalstroom voorbijging, aanmer

~elijk en op eene geöorloofde w,ijze veraangenamen zou. 
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Was het leven van SURINGAR gedurende den tijd van zijn Professoraat te 
.Amsterdam, bij eene zeer uitgebreide, veel tijd eischende Gasthuis-practijk; 

- geheel gewijd zoowel aan de belangen van het hem opgedragen Onderwijs, 
als aan de uitbreiding der door hem als een ideaal beschouwde Wetenschap, -
van het oogenblik af aan, waarop hij te Leiden het Hoogleeraarambt aan
vaardde tot aan den tijd waarop hij volgens de Wet op het .. Hooger On
derwijs op 70jarigen leeftijd salvo honore et stipendio als Academisck docent 
moest aftreden, was en bleef SURINGAR in die beide tot dusverre door hem 
gevolgàe rigtingen met onvermoeiden ijver werkzaam. 

Zulks bleek' al aanstonds na zijne komst te Leiden, toen hij het plan op
vatte, om, niettegenstaande de gt·oote uitbreiding welke zijn onderwijs door 
het geven van lessen over vroeger door hem niet gedoceerde studievakken 
gekregen had, te gaan voorzien in de behoefte welke er toen bestond aan 
eene nieuwe en verbeterde uitgave zijner geheel en al uitverkochte Institutio 
de morbis acutis, welke hij als leiddraad bij het geven zijner lessen Over biJ
zondere Ziektekunde · en Bekandelin,9slèer allezins behoefde. - Het door hem 
opgevatte plan kwam zoo spoedig tot rijpheid dat zijne Leerlingen reeds in de 
maand Maart 1844 daarvan bij de lessen konden gebruik maken. Dat door 
SURINGAR echter in het zooëven genoemde werk niet alle die veranderingen 
waren aangebr __ agt, welke hij wel gewenscht had en ook meende dat het boek 
sedert zijne eerste verschijning in 1835 behoefde, zulks was, zooals hij in een 
P'oorwoord aan den Lezer schrijft~ het noodzakelijk gevolg van de vele door 
hem thans te vervullen werkzaam heden. ,, Nimirum in. Àcademia Leidensi, 
praeter Clinicen m~dicam et disciplinae genera, quae cum ·artis f actitatione 
conjunctisimà sunt, Therapiam generalern atque .~pecialem, recens milti obtigit 
doeenda P_liarmacologia, utilissimum, sed simul gravissimum et vero diffi
cillz"mum doctrznae genus, cujus itni'l.,ersam rationem nostra aetate prorsus 
mutatam et vero emendatam esse constat. Quapropter nemo mirabitur, 

· opinor, me hoc potissimum tempore, quo stadia academica, non solum discendi 
sed · etiarn docendi cau'sa, prima denuo vice ingredienda erant laboribus f ere 
obrutum fuisse et etiamnum esse occupatissimum, ita ut vzx in singulis eam 
coUocm·e possim operam atque indust1·iam, quibus opu$ est in excellentis et 
consitmmatae doctirinae studio." 

Bij al dien op ~at tijd;,tip van SURINGAR gevorderden arbeid en de vele 
door hem geheel vrijwillig ondernomene studiën kwam nog het werkzaam 
deel dat door hem genomen werd aan eene Speciale Commissie van Zaakkun
digen tot de vervaardiging eener nieuwe Phai·macopoea Belgica. Van genoemde 
Commissie toch was hij door zijne medeleden benoemd tot Secretaris en had 
buiten die betrekking nog de Latijnsclze redactie van . het geh.eele werk op 
zich genomen. Dat zulks zeer veel tijd kostte en een zoodanige arbeid niet 
onder de aangenaámste behoorde, is wel boven allen twijfel verheven. 

Zoodra was niet die nieuwe Pharmacopoea, waaraan de Commissie-leden 
meenden liever rlen naam van Pkarmacopoea Neerlandica dan dien van 
Pkarmacopoea Belgica te moeten geven~ gereed ( de inzending er van ge
schiedde in de maand December 1844, terwijl de uitgave eerst in 1851 plaats 
had), - en had suRINGAR ook met zorg en ijver al~es bijeengebracht en op"'.. 

.. 
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geteekend wat hij behoefde, vooral voor zijn onderwtis zoowel in de zoo om
vangrijke pkarmacot1no8ie als in de niet veel minder uitgebreide practische 
geneesmiddelleer (pkarmacodyna~iek), of bij begon gevolg te geven aan een 
tweeledig plan dat hti reeds lang· gewenscht had eenmaal te kunnen volvoe
ren, het leveren namelijk van een g.eschrift Over de opvoeding der Zintuigen, 
als bijdrage tot de leer van het onderwijs, inzonderheid van de Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen, - en het te boek stellen eener zoo veel moge
lijk volledige Gesckiedenis van het Geneeskundig Onderwijs te Leiden sedert 
de stichting der Hoogeschool in 15 7 5 tot op onzen tijd. - Tot dien eersten 
arbeid gevoelde hij zich voornamelijk getrokken door de gedachte dat een 
zoodanig onderwerp eene veel ruimere beschouwing behoefde, dan die welke 
hij eenmaal had neêrgelegd in zijne te Arnsterdam. in 1830 uit.gesprokene 
Oratie bij het aanvaarden van zijn eerste Professoraat, JJe praectaro, quod 
in sensibus z·ntegrz·s et exercitatis est, praesid2·0 ad medicinam discendam, 
f aciendarn et per.ftciendam ,· - · terwijl het verlangen tot het volvoeren van 
dien tweeden, hoofdzakelijk het gevolg was van zijne hooge ingenomenheid 
met de Academie waaraan hij thans als Hoogleeraar verbonden was. 

Het kan geenszins in de bedoeling· van deze Biograpkiscke aanteekeningen 
betreffende SURINGAR liggen om over de waarde van beiderlei arbeid (het 
werk Over de opvoeding . der Zintuigen zag reeds in 1855 het licht; terwijl 
de 18 Historiscke Bijdragen successivelijk tusschen de jaren 1860 en . 1870 
uitkwamen) hier ter plaatse uit te weiden. Genoeg zij het op te merken dat 
zeer velè recensenten, in verschillende Tijdsckriften, vermeld in de achter 
dit opstel gepla·atste Bi'bliograpkische notitie, hunne booge ingenomenheid 
met het boek Over de opvoeding der Zintuigen hebben ken baar gemaakt, en 
dat de verschillende opstellen Over het Onderwijs in de Geneeskunde te Lei
den niet alleen bij ons te lande door alle Zaakkundigen, waaronder ik meen 
dat voornamelijk moeten worden g~rangschikt de Utrechtsche Hoogleeraar 
Dr. G. J. LONCQ en de Amsterdamsche Geneesheer tevens Lector Historiae 
Medicinae Dr. A. H. ISRAëLs, als hoogst gewigtige historische bijdragen be
schouwd zijn geworden, maar dat buitenlandsche Geleerden, en wel Prof. 
HA ESER te Breslau en Prof. ROMEO SELIGMANN te Weenen daarover een aller
gunstigst oordeel hebben uitgesproken. 

Tot het huisselijk lief en leed door SURINGAR gedurende de 30 jaren van 
zijn verblijf te Leiden ondervonden en waarvan eene korte vermelding naar 
ik meen aan dit Bio9rapkisch opstel niet mag ontbreken, behoort: 1 °. de 
geboorte ( op 5 Mei 1845) zijner thans nog in leven zijnde dochter, tevens 
eenig kind; 2°. de dood (6 Junij 1847) van een vijfjarig dochterje, nog te 
Amsterdam twee jaren voor zijn vertrek van daar geboren; 3°. de uitbreiding · 
van. zijnen kleinen huislijken kring door de inwoning van zijn ouderloos nichtje 
ANNE SURINGAR, waarover hij voogd was en die vaµ. hare vroege jeugd af ten 
zijnen huize gebleven is, totdat zij in het huwelijk trad met harén neef Mr. 

· F. w. N. SURINGAR, vroeger kantonreckter hier te lande, thans Vice•Oonsul 
der Nederlunden te Pau; 4°. het verlies zijner geli~fde echtgenoot, in den 
ouderdom van 58 jaren, na eene vijf-en-dertig-jarige verbindtenis, op 5 N ovem
ber 1867; 5°. het huwelijk zijner dochter CÉCILE ooNSTA.NCE met G. ROORD.A. 1 
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den , zoon 'van zijn veeljarigen vriend Prof. TACO ROORDA. - ·Toen het huwe .. -' 
lijk van deze dochter het noodzakelijk maakte, dat SURINGAR, ter h'arer 
vervanging, in het bestuur zijner huishouding, naar andere hulp moest omzien, 
mocht hti die weldra vinden in de bereidvaardigheid Z\jner zeer geachte nicht 
mejufvrouw MADELON VAN NES, die later in vereeniging met hare jongere 
zuster MARIE hem met liefde en hartelijkheid verzorgd en tijdens zijne ziekte 
op diè wijze den lijder hulp en bijstand verleend hebben, als door eigen kin
deren niet beter zou kunnen gedaan worden. 

En nu nog een enkel woord over o.c. B. SURINGAR als Menscá, Geneesltee1·, 
Docent, Sclirijver en Geleerde. 

Wie met hem in aanraking kwam of hem van meer nabij leercle kennen, 
1 waardeerde a.l spoedig en zeer het ve]e goede dat hij in zich vereenigde. Bij 
eene hooge mate van eenvoud en nederigheid, was hij bij uitnemenheid eerlijk 
en regtschapen. Daarh\j maakten bescheidenheid, zacbtmoenigheid, goedwil
ligheid, mildadigheid en zucht om nuttig te zijn de hoofdtrekken van zijn 
karakter uit. Hij was ten volle den naam van een edel Menack waardig en 
het is dan ook niet te verwonderen dat hij door zoo velen geacht en bemind 
werd. Ook zal zijn naam onder de ware weldoeners niet ligt worden ver
geten. 

Als Geneealieer, toegerust met een edel en gevoelig hart, dat voor een ieder 
die zijne hulp inriep geheel openstond en zich in eene hooge mate van wel
willend heid tot alle zijne natuurgenooten open baarde, was hij een zorgvuldig 
waarnemer en naauwgezet onderzoeker, zeer vaardig zoo wel in het maken 
eener juiste diagnose als in het bepalen van den vermoedelijken afloop der 
ziekte, en bovendien een uiterst voorzichtig bij uitstek rationeel en hoogst 
eenvoudig therapeut. Vooral ten opzigte van de behandeling der lijders kon 
hij zich volstrekt maar niet vereenigen noch met de handelingen der zooge
naamde polypharmaceuten, noch ook met de zienswijze van hen die meenen 
dat een practiscb geneesheer vooral dan juist aanbeveli~g verdient wanneer 
hij aan het ziek bed zijne groote scherpzinnigheid _aan den dag legt door het 
onbeproefd laten van niets en dikwijls nog wel op het gevaar af of het toe
gediende al of niet hulp zal aanbrengen. , A morbo detentu8," zoo schreef 
h(i in de Praefatie van het 2de Deel zijner Morbi Uhronici, upotiua nikil 
f ecerim 9uam invocare eju.smodi medicorum auxilium." 

Bij uitstek goede hoedanigheden waren hem ook als Docent eigen. Hij bezat 
zoo volkomen de gave van de vruchten zijner eigene kennis aan anderen 
op eene hoogst eenvoudige en heldere wijze meê te deelen, en, terwijl hij 
zich zelf op eene grondige studie der Oude Schrijvers had toegelegd en die als 
een voornaam h_ulpmiddel voor het verkrijgen van kennis beschouwde, ver
stond hij ook zoowel bij zijn onderwijs als in zijne geschriften de kunst om 
anderen daartoe op t~ wekken en op te leiden. Ten volle toch was hij over
tuigd dat bij de beoefening van empirische wetenschappen historie-studie on
misbaar is, mits ze niet overdreven wordt, niet ten koste van eigene waa.rne- -
ming en eigen onderzoek plaatst heeft en men zich daardoor te veel tot 
auctoriteitsgeloof laat leiden. Het was da_n ook dientengevolge dat hij ~ls 
academisch docent getrouw die rigting bleef volgen, en dat zijne Ambtge-. 

NED. TIJDSOHR. v. GÉNEESK. 1874. - 2e AFD. 6 

• 
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n.olen · en -Leerlingen -hem in d-ie betrekking waardeerden als een man van· 
geleerdheid, klassieke vorming en goeden smaak. - Met de hoogste ingeno• 
men beid hoört · m-en nog velen zijner Amsterdamsche en Leidsche leerlingen 
op hunnen thans meer gevorderden leeftijd en na eigene rijpere ervaring 
over het - degelijk van hem ontvangen onderwijs spreken en de getuigenis 
afleggen dat hij aan de wetenschàppelijke kennis en practische bekwaamheid 
zijner leerlingen in allen -deele lievordelijk geweest is. 

En wie was hij eindelijk als Sakrijver en Geleerde? Ook in dit opzicht 
bezat hij meer dan gewone gaven, Wie toch, die ook slechts geringen om
gang met dezen Geleerde gehad heeft, zal niet volmondig erkennen, dat hij 
in SURINGAR steeds den man van universeele kennis heeft aangettoffen? Wie 
is niet meermalen ~tuige geweest dat sURINGA.R ook buiten de kundigheden, 
welke tot -zijn vak behoorden, in alle voorkomende omstandigheden evenzeer 
deed blijken een helder oordeel als een scherp vernuft te bezitten? Immers, 
zoo ·dikwijls hij bijv. · in het dagelijksch leven naar zijn gevoelen gevraagd werd 
over een of ander onderwerp, dat buiten den kring zijner eigenlijke weten
schap · gelegen was, dan gaf hij, indien hij voor zich zelven tot overtuiging 
gekomen was, meestal zulk een antwoord, dat de verrassendste blijken droeg 
van · eenen -ruimen : en .. helderen blik in de wereldsche zaken; doch kon ' hij 
oogenblikkelijk nog tot geen bepaald advies besluiten, dan boorde men hem 
in twijfelachtige zaken het voor en het tegen op zulk eene wijze uiteenzetten 
als slechts de vrucht zijn kon van een in hooge mate gezond oordeel. 

-- Waar het echter de .. zaken van zijn eigenlijken werkkring betrof, daarin 
zal- iema'nd niet licht aan SURINGAR iets gevraagd hebben, zonder daarop een 
bevredigend antwoord te krijgen. Hoorde men hem toch over medische vraag
punten spreken, dan moest men zich dikwijls verbazen, hoe SURINGA.R zich 
op dat zoo ruime veld van ;wetenschap schier overal te huis gevoelde, en 
hoe hij in ieder onderdeel van dat vak zooveel Lelderbeid van inzicht deed 
blijken, dat een vreemde zou vermoed hebben, dat juist dit gedeelte van het 
vak SURINGAR's specialiteit geweest was. Naar de meermalen uitgesprokene 
verklaring zijner Ambtgenooten -be·hoorde SURINGA.R tot die ze1dzam~ mannen 
van uitgebreide geleerdheid, _ die des gevorderd in staat zijn als vertegenwoor
diger hunner gansche Faculteit op te treden en bij ontstentenis de functie 
van examinator in ieder der verschillende vakken waar te nemen. 

Was nu die uitgebreide kennis wel voor een gedeelte het gevolg van zijnen 
vroegeren levensloop, waarin hij bij afwisseling geroepen wetd tot het onder
wijzen van zeer onderscheidene studievakken, niet minder was zij de vrucht 
van zijne óok in latere jaren met , ijver voortgezette onderzoekingen, toen 
zijn werkkring meer was beperkt geworden. Nimmer toch heeft hij op
gehouden, hetzij door lezen, hetzij door onderhoud met anderen, - zijne 
kennis uit te breiden en zich met het meeste, dat later ontdekt is, bekend 

te maken. 
De klaarblijkelijkste bewijzen van die universeele kennis vindt men in zijne 

onderscheidene geschriften verspreid, doch wel het meest, en eenigzins . ver
eenigd, in zijne Bijdragen voor de Gescltiedenis der medisclte Paculteit te Leiden. 
In die opstellen, waarin een schat van wetenswaardige zaken is weggelegd, 
beeft SVRINGAR het leven en de verdiensten geschetst van al de Hoogleeraren 
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die aan de Leidsche Academie, sedert hare stichting. de Geneeskunst en dl 
daartoe voorbereidende vakken van Natuurkundige wetengchappen onderwezen 
hebben. De taak, die de Schrijver op zich nam, is, voor zoo verre zij werd 
afgewerkt, zoo meesterlijk uitgevallen, dat men verlegen is te beslissen, wat 
men in dit geschrift het meest moet bewonderen. Evenzeer toch moet hulde 

. gedaan worden zoowel aan de zorgvuldige naauwkeurigheid, waarmede alles uit 
meestal zeer verborgene schuilhoeken is te zamen gebracht, als aan de heldere 
voorstelling, waarmede alle bijzonderheden zijn uiteengezet; niet het minste 
echter aan de bijzondere gave des Schrijvers om zich geheel en al in de toe
standen der vorige eeuwen te verplaatsen, die hem in staat gesteld heeft over 
de verdiensten van het voorgeslacht een or.partijdig en juist qordeP-1 te vellen. 
En ?.iet men nu hier den Schrijver over zoo vele uiteenloopende zaken rede
neren, wie voelt dan niet bij zich zelven de vraag opkomen: hoe kon één 
hoofd dat alles bevatten P" In het belang der Geschiedenis is het dus zeer 
te betreuren, dat het den Schrijver niet is veriund geworden zijn werk tot 
op den tegenwoordigen tijd voort te zetten, zooals zijn voornemen geweest 
is. Ware zijn leven nog een paar jaren gespaard _gebleven, dan zou hij hoogst
waarschijnlijk in dien tijd het ontbrekende hebben afgewerkt, en dan zou 
alles te zamen, in een boekdeel herdrukt, een belangrijk Gedenkschrift hebben 
kunnen worden bij de aanstaande viering van het 300jarig bestaan der Leid
sche Hoogeschool. 

Het is evenwel niet de geleerdheid alleen, waarin SURINGAR's geschriften 
bewondering verdienen. Ook de vorm en inkleeding verraden reeds dadelijk 
den man van gekuischten smaak en sierlijk heid; terwijl de ta.al en stijl, die 
hij bezigde, volkomen voidoen aan de eischen, die men met recht voor 
eenen Schrijver over Wetenschappelijke onderwerpen stellen mag. - N age
noeg evenveel heeft hij in het Lati;'n als in het Hollandsch geschreven: doch 
wat h\j ook schreef, in . alles ziet men dat hij meester van de taal was en 
dus steeds zoodanige woorden en uitdrukkingen gebezigd heeft, die door 
iedereen verstaan werden en volkomen uitdrukten, wat hij wilde gezegd hebben. 
Voor het Hollandsen, waarvan ·hij pas in latere jaren begonnen is zich te 
bedienen, wijs ik op d'e straks ge!loemde BiJdragen en op het werk Over àe 
opvoeding der zintuigen. :Beide die geschriften zijn zoo onderhoudend ge
schreven, dat niet licht eenig belangstellend lezer een aangevangen hoofdstuk 
uit ·de hand zal leggen voordat hij de laatste bladzijde heeft uitgelezen. En 
wat het Latijn aangaat, dat toont reeds bij den eersten opslag den echt 
klassiek gevormden Geleerde. Ontdekt men toch reeds de sporen van eenen 

duidelijken en zuiveren Latijn8clten stijl in zijne beide óekroon,Je Verltandelin
gen, die hij als Student geschreven heeft; nog meer komen_ die te voorschijn in 
zijne Doctorale 1Ji88ertatie. ln toenemende mate - hetgeen bij andere Ge
leerden weleens geheel anders het geval is - ontwaart men dit in zijne drie 
door hem uitgesprqkene Latijnsche Oraties, en niet het minst in zijne zelfs 

sierlijk geschrevene Gedenksckr-iften ter eere zijner overledene amótgenooten 
SANDIFORT en BROERS; terw\jl zijne Handboeken over Algemeene en Bijzondere 

. Ziektekunde, in aphoristischen stijl geschreven, op iedere bladzijde bewijzen 
dat de vervaardiger zich kort, duidelijk, juist en krachtig in het Latijn wist 
uit . te drukken. 



'Toen SURINGAR op 8 April 1872 den leeftijd van 70 jaren bereikt had en 
daarom aanspraak mnken kon · op het' Erneri.taat, verkreeg hij op zijn verzoek 
een ee~vok ontslag als Hoogleeraar bij de Geneeskundige Faculteit en werd 
kort d~arop. vervangen door Dr. , G. D. L. HUET, eersten Geneesheer in het 
BuiteniHasthûis te Amsterdam, die in zijne Inwijdingsrede (12 November 
1872) woorden 'van groote welwillendheid uitsprak over zijnen hem persoonlijk 
onbekenden voorganger. 

Slechts zeer kort mocht sURINGAR de hem toegekende rust genieten -
indien dit genieten mag genoemd worden. Immers zijn zwak ligchaamsge
stel, dat hem reeds jaren lang verplicht had om met de grootste omzichtig
heid voor zijne gezondheid te zorgen en dat hem lang vóór zijnen tijd oud 
gemaakt had, heeft • hem niet vergund die rust zoo aan te wenden, dat ligchaam 
en geest daardoor genoegzaam verkwikt en verster.kt werden. · Ruim een jaar 
slechts mocht hij in dien toestand blijven voortleven, gedurende hetwelk hij 
zich nog vlijtig bezig gehouden · heeft met het verzamelen van bouwstoffen, 
die hij gewenscht had nog te hebben kunnen verwerken tot voltooijing zijner 
Geschiedeni8 van het Geneeskundig Onderwij~. Die wensch echter is tot zijn 
en veler leedwezen niet vervuld. In den nazomer van het \'Orige jaar begon 
zijn toestand te verergeren, zoodat hij genoodzaakt werd het huis en weldra 
de kamer te houden. - Ofschoon hij, die steeds hel<ler van hoofd gebleven 
was · en .daardoor zijnen ongeneeslijken toestand (óronckitis ckronica met 
empltysema pulmonum) kende, de overtuiging had dat het gebruik van ge" 
neesmiddelen hem niet zoude baten, zoo was hem echter het dagelijks~h be• 
zoek van zijnen Medicus hoogst welgeval1ig. Als zoodanig had hij reeds in 
vroegere ongesteldheden zijne keus bepaald tot zijnen voormaligen leerling 
Dr. VAN ITERSON; die hem dan ook - slechts, tijdens eigene ongesteldheid, 
door Prof. DOIJE.R vervangen - tot het laatste oogenblik van zijn leven, 
met de meeste toegenegenheid en hartelijkheid heeft bijgestaan. 

In den vroegen morgen van Maandag den 12den Januarij dezes jaars be
zweek SURINGAR toen hij, na een voorbeeldeloos arbeidzaam leven, nog niet 
den vollen. ouderdom van 72 jaren bereikt had. - En zoo ging de man ten 
grave, wien men zoo gaarn~ een langer leven gegund had; de man, die,. met 
een helder verstand toegerust, door aanhoudende studie tot rijpe ondervinding 
gekomen was; de man, die nog zoo menig lijder- door raad en daad had 
kunnen bijstaan; de man eindelijk, die de ,Wetenschap nog op menig punt had 
kunnen toelichten. 

Doch al is_ sURINGAR door den dood van ons weggenomen, niettemin 
zal de herinnering aan hetgeen · hij hier op aarde gedaan heeft, onder 
ons blijven voortleven en is waardig dooi· het late nageslacht bewaard te 
worden. 

Den daarop volgenden Vrijdag had des morgens ten half elf ure op de 
begraafplaats aan de Groenesteeg te Leiden zijne teraardebestelling plaats. 
Een tal van Professoren en Studenten, de Praeses van ~et Studentencorps. 
en de Praesides der ]faculteiten, het Hoofd en de Wethouders der Gemeente, 
de Vertegenwoordigers van de Gemeente-Commissie der Hervormde kerk (van 
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welke Commissie de overledene vroeger lid was), vele Vrienden en Nabest.aart
den van den overledene vormden gezamenlijk eene aanzienlijke schare, welke 
de laatste hulde bragt aan de nagedachtenis van den hooggeschatten man. -
Professor A .. E. SIMON THOMAS sprak bij de groeve een warm woord ter her
innering aan den a~gestorvene. Hij drukte zich aldus uit: 

11Het zij m~j vergund aan de ~roeve, waarin het stoffelijk overschot van 
GERARD COENRAAD BERNARD SURINGAR is neêrgelaten, een enkel woord van 
hulde aan zijne nagedachtenis te wijden. 

11Niet dat het mijn voornemen zou zijn om in hoogdravende bewoordingen 
zijn lof te verkondigen, want daarmede zou ik zeker niet in den geest van 
den ontslapene handelen, die zoo ~ederig was en wars van al ijdel vertoon, 
maar omdat ik het mij ten plicht reken den man, dien ik reeds in mtjne 
jongelingsjaren als Leermeestèr eerbiedigde, dien ik later gedurende een reeks 
van jaren als Ambt~enoot zoo hoog waardeerde, dien ik bij zoo vele gelegen
heden als menschlievend Geneesheer leerde kennen en lief had, voor eenige 
oogenblikken in aller gedachten terug te roepen . 

. 11 Het is bijna het dtrde van eene eeuw geleden, toen ik, student in Amster
dnm, waar SURINGAR toen reeds als -Hoogleeraar sedert verscheidene jaren 
werkzaam was, hem leerde kennen en eerbiedigen. Hij was toen nog jeugdig 
in jaren, maar reeds grijs in ervaring, algemeen bekend door zijne grondige 
geleerdheid en op meer dan eene wijze met roem en eere gekroond. Was het 
wonder dat hij bij de eerste gelegenheid, die zich daartoe aanbood, dûûr des 
Konings vereP,rende keuze, hier naar 's Rijks eerste Hoogeschool werd g~roë
pen, waaraan hij gedurende een tal van jaren met eere mogt werkzaam zijn? 

"Hier vond ik hem eenige jaren later terug. nu in eene andere betrekking 
tot hem staande; hier leerde ik hem toen in zijne volle waarde kennen, als 
degel~jk Geleerde, die aan eene echt klassieke vorming eene zoo groote mate 

. van scherpzinnigheid en onvermoeide werkzaamheid paarde, die zich in de 
verschillende tijdperken zijner ontwikkeling op zeer verschillende gedeelten 
van het gehied der wetenschap had bewogen en daarvan eene verwonderlijke 
gemakkelijkheid had overgehouden om over zaken, die men zou meenen dat 
met zijne studiën naauwelijks in verband stonden, met kennis en zelfvertrou
wen te spreken; hier leerde ik hem ook kennen als tlen 1i1an, wien getrouwe 
pligtsbetrachting zoo na ter harte ging, da:t . hij zelfs, toen bij afnemende 
krachten en eene wankelende gezondheid het _vervullen van zijn ambt hem 
zwaar begon te vallen, uit pligtgevoel werkzaam bleef, tot op he~ oogenblik 
waarop de wet hem een eervolle rust schonk, die hij helaas maar zoo kort 
mogt genieten. 

Als Hoogleeraar was SURING.A.R steeds een vaderlijke vriend voor zijne Leer
lingen, ik spreek hier uit eigen ondervinding1 een vertrouwd raadsman voor 
zijne jongere Am btgenooten. ook dit is mij zoo dikwijls persoonlijk gebleken; 
hij waardeerde op billijke wijze de -verdiensten van anderen, ook van hen, 
met wie bij in gee·stesrigting verschilde, en voor allen was hij steeds de 
edele mensch, wien het bij alles wat hij sprak en verrigtte, om waarheid en 
deugd te doen was. .; · 

;v Als Geleerde! ·wie onzer kent niet verscheidene zijner geschriften va.n vroe
ger en later tijd, . alle even degelijk van gehalte als gekuischt van vorm en 

. . 
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zoo verschillend van inhoud, dat het meer dan eens mijne verbazing heeft 
opgewekt, hoe dezelfde geest zioh met zoo verschillende onderwerpen heeft 
kunnen bezig houden, zonder ooit oppervlakkig te worden of onjuist of zelfs 
ligtvaardig te oordeelen. 

nEn als Geneesheer! Hoe helder was zijn blik aan het ziekbed; hoe spoedig 
doorgrondde hij den aard van het lijden, hoe voorzigtig was hij in zijne, 
voorspelling, hoe naauwkeurig în zijne adviezen, hoe eenvoudig in zijne 
voorschriften; hoe geduldig, belangstellend en liefderijk voor zijne patiënten, 
en dat zonder onderscheid des persoons, zonder ooit te· vragen of zij zijne 
diensten ruim of min der ruim of zelfs in het geheel niet konden vergoeden. 
Voor allen was hij de kundige Raadsman en Vriend en waar hij niet meer 
helpen . kon of redden, daar ontbrak het ' hem nooit aan een woord van troost 
en bemoediging, van deelneming en liefde voor den stervenden lijder en zijn 
bedroefde betrekkingen. Ja, SURINGAR was in waarheid een vriend zijner 
zieken en is bij den uitgebreiden werkkring, dien hij jaren lang gehad heeft 
voor duizenden en nogmaals duizenden tot een zegen geweest. 

11 En wij die met zijne treurende naaste betrekkingen, wij allen die hier als 
zijne vrienden en vereerders aan zijn graf staan, wij willen zijne nagedachte• 
nis in eere houden; wij willen trachten, zij het dan ook niet in geleerdheid 
en veel omvattende kennis, want dit is zeker slechts weinigen gegeven, dan 
toch in trouwe pligtsbetrachting zijn voorbeeld te volgen. Zoo zal de af~ 
gestorvene nog voor ons blijven leven, zoo moge zijn voorbeeld door ons 
vo~r velen ten zegen zijn." 

De Heer B. BIJLSMA voerde vervolgens het woord als Praeses der Medische 
Faculteit. Hij was de tolk van de Leerlingen, die nog het voorregt hadden 
genoten zijne lessen te mogen . volgen, ja, van alle Studenten der Leidsche 
Hoogeschool, door een woord van hulde en rouw op deze plaats uit te spreken. 
Hij herdacht den kundigen Leeraar en Vriend, wiens naam, mogten zijn jongste 
Leerlingen eenmc:'1al in de maatschappij zijn teruggekeerd, immer met eerbied 
zou worden genoemd, wiens nagedachtenis in eere zou worden gehouden. 

De Heer G. ROORDA, schoonzoon van den gestorvene, sprak daarop, namens 
de Nabestaanden en zich -zelven, een woord van dank aan allen, die den doode 
op deze plaats de la&tste eer hadden bewezen. 

Weinige dagen na het overl\jden van SURINGAR verscheen in ONS STREVEN 

Weekblad voor Vrouwen en Mei~jes een opstel onder den titel van Een Ideaal
Bokter, waarin een zoo juiste schets van SURINGAR als practicus geleverd 
werd, als door geen ander heeft kunnen geschreven , worden dan die hem 
langdurig en opmerkzaam bij de behandeling van zieken had gadegeslagen. 
Dit opstel was het werk van de talent- en geestvolle hoofdredactrice AGATHA. 

(REINOUDJNA DE GOEJE), die trouwens in de gelegenheid geweest is den man, 
dien zii schetste O'edurende eene lönge reeks van jaren aan het ziekbed van 

'.I ' b 
twee b~oeders en twee zusters te leeren kennen, en eindelijk ook aan dat van 

bare moeder. 
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G, C. B. S U R I N G A R. 

' IS BENOEMD : 

14 September l 831 tot Lid van het Genootschap ter bevordèiing . dèr · 

Heelkunde te Amsterdam. 
.. -

18 Mei 1833 tot Lid der Hollandsche MaatschappiJ der Wetenschappen 

te llaarlem. 

30 J anuarij 1834 tot Buitenlandsch Lid der Societas ]l,1edfco-Ckirurgict:,, 

Berolinensis, HUFELANDIANA dicta. 

6 April 1842 tot Lid van het Zeeuwsch Genootsèhap der Wetenschappen 

te Middelburg. 

Bij besluit van Z. M. 19 Sept. i 842 tot Lid ·.eèner Speciale Commissie 

van Zaakkundigen tut de vervaardiging eener nieuwe Pharmacopoea Belgica. 

Bij Koninklijk :Besluit van 25_ Julij en 4 Augustus 1848 tot Lid der 

Commissie tot herziening der Wetten en Verordeningen, betrekkeliJk de Ge

neeskundige staatsregeling enz. 

23 Januarij .1854 · tot . Lid der Provinciale Oomrnissie van Geneeskundig 

Onderzoek en Toevoorzigt te 's Gravenhage. 

19 Februarij 1861 tot Ridder van de Orde van den Nederlandschen-Leeuw. 

20 Junij 1861 tot Lid van de lr.faatschappi:j van Ned,rlandsche Letter

kunde te Leiden. ,,,, . 

19 J.ulij 1869 tot Lid Consultant van het Bataafsch Genootschap der 

Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. 
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volg dezer schenking aan de leidsche Hoogesrhool het volgende: ,,Naar 
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wij vernemen ontving de Hoogleeraar G. C. B. SunINGAR dezer dagen, 
uit handen van H. H. · Curatoren. van de Leidsche Hoogeschool, een prach
tig-en Zilvemn Vaas, in gegraveerde letters dit opschrift dragende: 

G. C. B. Su&INGARIO V. C. 
IN FAC. MED. ACAD. L. B. PROF. ÜRD. 

INSIGNI MUNIFICENTIA 

IN MUSEUM ANATOMICUM 

B. lVI. 
ÜURATORES ACAD. LUGD • . BA.T. 

D. D. 
MDCCCLXVII. 

hetwelk bij omschrijving beteekent: 

De verzorgers van de Lei_jdsche Hoogeschool hebben ten jare 1867 deze 
vaas vereerd aan den Heer G. c. B. SURINGA.R, gewoon Hoogleeraar in de 
Medische Faculteit, als hebbende zich ver.dienstelfjk gemaakt door een · 
mild ,qeschenk, ter verri_jking strekkende van het anatomisch Kabinet der 
Lei_jdsrhe Hoogesc/tool. ~ 

Wij verheugen ons dat de Curatoren op zulk eene onbek1·ompen wijze 
een blijk hebben willen geven van hunne erkentelijkheid aan den Hoog
leeraar, die in het vorige jaar, ter bevordering van het pathologisch
anatomisch onderwijs, afstand gedaan had van zijne kostbare verzameling 
van belangrijke ziektekundig-ontleedkundige voorwei·pen., welke hij ge
durende een tijdvak van .36 jaren deels zelf had bewerkt, deels van elders 
hijeengebragt. Welke voorwerpen in de laatste zomer•vacantie in het ge
bouw van het museum anatomicum geplaatst zijn. 

De Hoogleeraar had dit zijn geschenk doen vergezeld gaan van eenen 
gedrukten Catalogus, die in het Latijn geschreven is en eene wetenschap
pelijke beschrijving van die voorwerpen bevat. Van welken Catalogus wij 
vernemen dat aan de ma!nnen van het vak en aan andere belangstellen
den zoo hier ais eldei·s een exemplaar is. toegezonden. 


